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 רשימת מתכננים ויועצים
 

 

 אדריכלים V5 : אדריכלות

 , גבעתיים1כורזין רחוב  

 03-6188325;  פקס:   03-7237300טלפון:   
 

 סבטלנה פישמן  נוף אדריכלות

 , פתח תקוה18י רחוב שמואל חיים לנדוה:               הסביב וחיתפו

 -;  פקס:   03-9346928טלפון:  
 

 משה רייפר  )מ.ר.(  מהנדסים בע"מ קונסטרוקציה

 , בני ברק7מצדה רחוב  ועריכת מכרז:

 03-5791390;  פקס:   03-5793106טלפון:   
 

     מהנדסים  משה בן צבי אינסטלציה סניטרית

 תל אביב, 27יהושע בן נון רחוב  ה:ת בריככוערמו

 03-5243153;  פקס:  03-5227405טלפון:   
 

 ע"מבביטלמן אדריכלים  :וםאיט

 , רעננה4המלאכה רחוב  

 09-7741868 ;  פקס:  09-7741595טלפון:   
 

 בע"מד. בורנשטיין  הנדסת חשמל  :ותקשורת חשמל

 אבס רפכ ,11 ימרמערחוב  

 - ;  פקס:  09-7665471טלפון:   
 

 מהנדסים( -מ )מיכאל בניטה מערכות מיזוג אויר בע" – מבט :זוג אוירמי

 , יהוד18אשכנזי רחוב  

 077-9330501 ;  פקס: 077-9330500טלפון:   
 

 איכות ובטיחות בע"מהנדסת  – נתקןוממ :יועץ בטיחות

 , ראשון לציון3זל אליעזר מרחוב  

 03-9519397  ;  פקס: 03-9625552טלפון:   
 

 )סולימן מחמיד( ים ויועצים בע"מאדריכל  ס.מ פורמה :יועץ נגישות

 , ד.נ. מנשה3785000גבעת חביבה  

 04-6112882;  פקס:   04-6316669טלפון:   
     

 יועצים לאקוסטיקה ש. משיח  :אקוסטיקה

 ת הכרמל, טיר3ה יוזמהרחוב  

 04-8580546 ס:; פק 04-8580044טלפון:  
 

 ופי בע"מופיקוח ניעוץ  –דיר א :םונאגרו

 , מושב חגור309ת.ד.  

 03-9032190 ;  פקס:052-2333555נייד:  
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  דסי, פיקוח וייעוץ הנגואטה  ניהול-קורן :פיקוחניהול ו

 י ברק, בנ23בר כוכבא רחוב  

 03-6292019 פקס;  03-6292010טלפון:  
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  :מכרז/חוזה זהל םירשימת המסמכ

 

 מסמך שאינו מצורף              מסמך מצורף               ךמסמ  

  הקבלן עתהצ מסמך א'

 חוזה  מסמך ב'

 יכל פרקי המפרט הכללי הבינמשרד  מסמך ג'

לעבודות בנין ואופני המדידה ותכולת 

המחירים המצורפים למפרטים 

 ורתם העדכנית ביותר.מהדהכלליים, ב

  תנאים כלליים מיוחדים 1-'גמסמך 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  2-מסמך ג'

 מיוחדים.

 

  כמויותהכתב  מסמך ד'

  רכת התכניותעמ סמך ה'מ

  פיצויים מוסכמים 'ומסמך 

  חוו"ד ונספח נגישות ז'מסמך 

  הנחיות לשימור עצים 'חמסמך 

  

 

 :הערות

 

משרד הבינוי ן וטחויתפות משרד הבבהשת תדחוימה מפרטים הכלליים הם אלה  שבהוצאת הועדהה א.

( 3210)מדף רטים ותנאי החוזה ון  ולצה"ל. המפחטי, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבוהשיכון

טלפון:  –, הקריה, תל אביב 16רח' הארבעה  –לה שמהמפרסומי ל ניתנים לרכישה במרכז ההפצה ש

03-5614605. 

 

 ובין שאינם מצורפים. ורפיםחוזה, בין שהם מצמכי הסמ תא חדכל המסמכים דלעיל מהווים י ב.

 

 

  

 

         

__________________              __                                                   ____________________ 

 תימת הקבלןח                                                                        תאריך                                      

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 מסמך א'
 

 

 יעצמה רטיפ                                                                                                                    

 

 ___________________שם __                                                                                        

 תובת___________________כ                                                                                          

 ____________________ןפולט                                                                                          

 

 

 ודלכב

 ע"משוהם הכלכלית החברה 

 

 

 

 

 

  רטבמרכז הספו בריכת שחייה – שוהםהנדון:   

 

 

ואני מצהיר בזה שהבינותי את כל הדרישות  קראתי בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו . 1

ערכתי את  לכך  םאתהבול מסמכי המכרז בכ ם את ביטוייםיאצשמוכפי  תנאי המכרזושאני מסכים ל

 הצעתי.

 

.ל מע"מ )במילים: ...................כול₪ סה"כ הצעתי מסתכם בסך של .......................  .2

 .................................).................................... 

 

 ל.פועצוע ביבל םאויקות יהיו בהתהמדנה והכמויות דמובא ניתנוידוע לי כי הכמויות  .3

 

 

 

 __________________                   _                                           ___                                                _______תאריך__

 תימה וחותמת הקבלןח                                                                                                                                   
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 כללי 00.0

 

 בלת האתר:ק  .1

עפר הבחשבון שכל עבודות  קחתעל הקבלן ל(, קיים בצמ) As is במצב האתראת הקבלן יקבל 

 .בהצעתובחשבון  םנלקחייות השונות והתארגנו

 

 מצב התכנון :  .2

כניות ות הנן תוכניות למכרז והן אינן התכניוור כי ידוע לו מראש כי התמצהי הקבלן   א.   

 צעוויב ןהצוע לפייהב ותינכותיצוע העבודות, וכי לב אות המפורטות והסופיותלמה

בודות, וכי אין ודות יושלמו ויסופקו ע"י המתכננים במקביל להתקדמות העהעב

בודות שך בצוע העארכת מהלי לגרום ות הבצוע בשלבים כדכניותבוד יע בעובדה של

 שר.קבלן לעמוד בלו"ז המאול קו לקבלן במועד אשר יאפשרנים. ככל שיסופולוח הזמ

 

קבלן להיות איננו התכנון הסופי ועל הן שוכנת סיבסזה היא על  הזוהתקשרות בח   ב. 

ם נו פרטים נוספים המהוויאו ישו/ן המפורט יתכן ויתווספו ומודע כי במסגרת התכנו

בתכניות המצורפות, ועל הקבלן יהיה  ל התכנון ושלא מצאו ביטויירוט שפופיתוח 

 ם.לבצע

 

 תומערכ ,ים, כבישיםבנמ ,מיקום –האתר   00.01

" "AS MADE -ר מנהל הפרויקט לקבלן תכנית העבודה ימסולת חהתד עוסמוך למ  א.  

 וזה. לק בלתי נפרד ממסמכי החמהווה חידי מודד מוסמך ו וכנה עלאשר ה

 , מערכות וצנרת כמו: קווי ביוב ומיםודותתשתיות צמכמו כן יסומנו מבנים,     

 .'ונים, עמודי חשמל וכלפוירוניים, קווי חשמל וטע

 

 שלמותם של המבנים, הצנרת והמערכות  שסומנו.חריות על הא החלן לבעל הק  ב.  

 םרלהוות גוים והמערכות האלה עלול של המבנקח בחשבון כי מיקומם ן ייהקבל

 כספית על ידו.יהוו עילה לתביעה בעבודתו והפרעות אלו לא  מפריע

 ותרית גילוי זהובחמ ןל לא תפטור את הקבלהנ", כל אינפורמציה לגבי רהבכל מק 

 ה על המתקנים כמתואר במסמכי עבודה זו.מירשו

 

ה ואת אה את האתר ואזור העבודבאתר ורי ביקר הצעה מאשר הקבלן כבהגישו את ה  ג.  

וכן למד לו ואת הכבישים הסובבים אותו,  אליו, את המבנים הסמוכים הגישה יכדר

 כל תעושפהבכו והתחשב בתו תות את האתר או המצויבבובין את כל המערכות הסווה

 הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו.

 

 םן וכו' אחשמל, מים, ביוב, טלפו כות כמושל מערניתוק וחיבור מחדש הקבלן יטפל ב  ד.  

פת וטלותו השלחיבור מערכות הדרושות לצורך פעיורך לביצוע עבודתו וידאג יהיה צ

 .וסמכות לכךהמ תויחר קבלת אישור הרשוולאוכל זאת על חשבונו 
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לטיפול ולאחריות  עם קבלת צו התחלת עבודה, הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה,  .ה  

או /ה בתחומי עבודתו וות הכנדוכגון עב כל העבודות שנעשו בשטח ים לגביבפני נזק

 יפולתכלול את אחזקתו והט זאתמים ובדרכים בהם ישתמש לצרכיו. אחריות בתחו

  הקבלן. הם ישתמשב יםרכהד לרבות כל עבודהה של כל שטח בתחומי

כל  וב ודרךכי הגישה וכן כל רחיקוי דרבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לדאוג לנ

 על ידי הקבלן. חומרים קב הובלתשהנ"ל יתלכלכו ע עת

 

תוך וע העבודות נשוא זה  ביצמפורש, כי הקבלן מגיש את הצעתו לבזאת במותנה  ו.

ה ם אחרים בסמוך. לקבלן לא תהיניבלק בילקמתכן ויעבדו בישהבנה מלאה ו ידיעה

        האחרים .מנית של קבלנים בשל עבודות בו זתביעה כספית 

 

 בדיקות מוקדמות  00.02

, דותמפרטים וכמויות, טיבם של החומרים והעבואת תנאי החוזה, תכניות,  ללמוד ןלעל הקב  

ות הקשורים יבנסוהם יאת כל התנחון אבללבקר באתר העבודה נה, הדרושים לביצוע המב

דים , לרבות את התנאים המיוחנהבביצוע המבנה וסביבתו, את דרכי הגישה למקום המב

 ורפים למכרז/חוזה זה.המצ

ות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי שאי לבסס שום תביעות כספייהיה ר אהקבלן ל  

וע המבנה יצבבו וןנכרים בתהם הקשושליבה כת תנאי או נסהכר ידיעה אואי ה, או על חוזה

 ו/או הנובעים ממנו.

 

 תכנון ביצוע העבודות   00.03

נית מפורטת יקט תכומנהל הפרלהגיש לאישור המתכנן ו ש הקבלןלפני תחילת העבודה יידר  

ון האחסצעי ההובלה, השינוע ואמ תפרט את אמצעי ההרמה, את כניתועבודה. התהלביצוע  

ד אחר בו ישתמש הקבלן במהלך עבודתו, ויצ כלו טרומיים באתרבים היכשל החומרים והר

 חרים.משנה א יו לבצע בשילוב עם קבלניעללרבות עבודות שיהיה 

במבנה או כאלה שיובאו  שבהם ישתמש בין אם קבועיםורנים געין סוג ההקבלן נדרש לצי  

הנדרש,  הזרוע ךעגורן להרים, באורעל הת. הכל בהתאם לעומס שימורך עבודה מסולצ

 אי הסביבה.תנל בכב שובהתח

 במסגרת לבצע : מודגש כי הקבלן מקבלמפלדה בקירוי פולי קרבונט ריכהתכנון מבנה ב  

ת וביצוע לרבות תכנון ראשוני, סופי , מפרט ועד לתוכניו תכנוןעבודות מכרז זה עבודות של 

 .19יתר למטלות נמצא בפרק . פרוט של גג הבריכה shop drawingשל 

 

 וןמימדידה וס  00.04

ם הקבלן ע"י מודד מטעם ודד מטעימסרנה למשות מוצא למדידות תנקודות הקבע המשמ  

 ועל המדידות, ההתוויות והסימונים יבוצהמבנה בתחילת העבודה. אח"כ כ במקום המזמין

ו כבר עשלו נמדידות אידה וח. בממפקה סמך ומאושר על ידיד מוהקבלן באמצעות מוד ע"י

 בות.הכל לפי המקרה ובהתאם לנסי  קו ויושלמו ע"י הקבלן.דבעל ידי גורמים אחרים, יי
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יה סיבה שהיא וכן יהורות שיחולו מכל ימון עקב התמשי סודבצע חיכמו כן יהיה על הקבלן ל  

 שהיא. יבה כלן מסות אשר נעקרו ממקומנקוד עליו להתקין מחדש

 

 

ישא הקבלן  עם זאת .ם מנוסיםודד מוסמך ועובדיונו משבל חעיק הקבלן יעס אלו טרותמל  

ת נקודו לשמירתוויות, הסימון וכיו"ב וות, ההתיות מלאה ובלעדית לדיוק המדידבאחר

למציאות כניות מור במיוחד לגבי התאמת מידות בין התהקבע ונקודות אחרות. הדבר א

 המקום.

 ים היצוקים וגבולות הבניןאלמנטה של תוודא אנכיות למך על מנסוהמודד המ ן יועסקכמו כ  

 בקומות.

 

 מסמכים עדיפות כניות.ו. כתב הכמויות ותן מפרטיחס בי  00.05

עבודה המתוארת כניות ואין הכרח כי כל וה לתלמה השווכני מההמפרט הט  א.  

 סף במפרט.יה הנואת ביטו בתכניות תמצא

 

יקבע המפרט  -יוחד המני כלבין המפרט הט ט הכללירפין המשל סתירה ב במקרה  ב.  

ן כתב עבודה כלשהי בין המפרט לבי ריאויבת ד. במקרה של סתירהחוהטכני המי

ן מוותר פי הדרישה החמורה ביותר והקבלח לקפמיקבע ה -כמויות ו/או התכניות ה

 בע בכתב הכמויות.י שנקהעבודות ישולם כפ ר אותןזכות ערעור ועבומראש על כל 

 

ליות בקשר ת המינימושים את הדריבתכניות מפרטודות עבר הוי ותאפרט הטכנהמ  ג.  

אשר העבודה תשלמנה כל תאור תקופת  ע העבודות. הוראות המפקח במשךלביצו

והכרחי לביצוע כל עבודה הנזכרת בפרוטים אבל הוא המשך הגיוני פורש  לא

 כללי.או בתכניות באופן ט זה, במפר

 

 ותובקרת איכ ל עבודהנדס ומנההמהעסקת   00.06 

יאום והפיקוח לצרכי הת -תקופת הביצוע עות במשך כל יביעסיק במקום בק הקבלן  א.  

ומנהל עבודה לים כיהאדרו ה ורשום בפנקס המהנדסיםדס מנוסמהנ -על העבודה 

המהנדס ומנהל  מינוי ת המבוצעות לפי מכרז/חוזה זה.העבודובסוג  ןניסיובעל 

 ין. המזמ לון אישור מוקדם שדה טעעבו

 ך.נהלי עבודה נוספים עפ"י צורהנדסאים ומ דו מהנדסים/על יעסקו וכמו כן י    

 

הנדס המ תהצהרהנדס המועסק על ידו על ם את המהקבלן מתחייב להחתי  ב.  

כל או אדרי/וכן מהנדס ו  חוזה זה כמתואר לעיללביצוע העבודות נשוא  האחראי

 מין.ת המזוראי הולפויות ע"י הרש שרובהתאם לנד לביקורתראשי אחראי כ נוסף

תעשה מיד עם החתימה על הרישוי של הרשות המקומית  טפסי מח' לחתימה זו ע

 י הקבלן.ע" העבודהמזמין וכתנאי להתחלת הצוע עם חוזה הבי

 

העביר העתק כחוק ול מנהל עבודהלמשרד העבודה על מינוי על הקבלן להודיע   ג.  

 למפקח.ה זו הודע
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 תר.אבחראי לבטיחות א יהודה יהל העבהפק מנהסיר סל תנעל מ    

הל נמר, יירשם בפנקס הכללי שינוהל באת כמו כן ימונה עוזר לבטיחות אשר

ל בכ. ת העבודה ובמשך כל תקופת הביצועועכל שבמקום המבנה ב ודה יהיההעב

ד העבודה, דיע למשרזמני יש להו מילוי מקום מקרה של החלפת מנהל עבודה או

 פקח.מול ןלמזמי

 

ישורו של מנהל העבודה מביצוע העבודות בלי א וא/את המהנדס ו ירעבן לא יבלהק  ד.  

 המפקח.

הל העבודה שאינם מנ ודס אלדרוש את סילוקו של מהנהרשות  בידי המזמין שמורה

 רר לנמק את הסיבה.ללא צומתאימים לתפקידם 

 

 מוסמכתרשות ה של מדוכודרישות, תקנות  ן קיימותות אשר לגביהל העבודבכ  ה.  

חברת ות, חלקת תברואה, אגף העתיקנדס העיר, מהממכון התקנים, ה ז ובכלל

חייב לעבוד  לןבקהא הי -ודה, מכבי האש וכו' ות והעב, משרד הבריאיובלים, חפ"א

ועדים הגורמים במ ויות הנ"ל, לתאם, להביא את כלשבתיאום רצוף עם כל הר

לול מכל ר את כולמסו להציגביא, הל ףות העבודות, ולבסם לביקורהדרושי

 רושים.דההאישורים 

כל  דויק שלמילוי מל, רואים את הקבלן כאחראי למבלי לפגוע בפרטים דלעי    

 יצוע העבודה.ת שנקבעו על ידי השלטונות בקשר לביותלהממשהתקנות העירוניות ו

ות שר לכהרשות המקומית וגם כלפי המזמין אלא  ננה רק כלפיאחריות זו אי    

את המזמין, את הרשות  העשוי לתבוע דוכן כלפי כל צ, רתמכת אחאו מוסוקקת מח

 דרישות הנובעות מהחוק.בהתאם לס בגין אי ביצוע העבודה ו את המהנדא

 

ות ל סמך טענותיו שלא ידע את התקנלא תאושר תביעה כל שהיא של הקבלן ע  .ו  

ת אי דו מפאעל י שנגרם ורחיזמן כלשהי עקב או הארכת ן לא תינתן לכהנ"ל, ו

 "ל.נהין של התקנות ויילמ

"ל הנדס הנת המזה מתחייב הקבלן לדאוג באמצעו בחותמו על מסמכי הצעה/חוזה    

תואר ים ברמה מקצועית גבוהה, ובהתאם למללכהלפי שכל העבודות יתבצעו 

 במסמכי הצעה/חוזה זה.

 

 שלוותק  עם ייןאו בנלות ו/יכרדהנדסאי א / כלריאד / רחיאז סיק מהנדסהקבלן יע  .ז 

את ובנייה ירוקה, ות איכות, כמנהל בקרת איכלפחות בבקרת  (שנים 2) שנתיים

 .ויחיותוהנ יהא כפוף להוראותיולמפקח ודוחותיו יגיש 
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 בקרת איכות .ט

i. הקבלן על חשבונו חברה המתמחה בביצוע בקרת ישכור  ר לעילמבלי לפגוע באמו

 ם של הקמתיטנים במתן שירותים אלה לפרויקש 5ות ל לפחיון שאשר לה ניס כות,אי

את פרטי חברת בקרת  גל הקבלן להציה. עקט זפרויני ציבור בהיקפים דומים למב

יכות ת בקרת האחבר בל את אישורו בטרם להתקשרות עמה.ן ולקילמזמהאיכות 

כות פים בדבר אישוט שיבות השוטפות בנוגע לפרויקט ותמסור עדכוניםשתתף בית

  פרויקט.עת בבוצהמ עבודהה

איכות  תכנית בקרת זה, ממועד חתימת הסכם חודש -, תוך חקהקבלן יגיש למפ .י

 תכלול:שויקט לפר

i. ור.שרשימת מוצרים לאי 

ii. .רשימת בדיקות נדרשות בכל תהליך ובכל שלב 

iii.  הם.ומעקב אחרי הביצוע שללאכה "מואקפים" שום קטעי מייל תיוג רשימת 

iv.  ור .ישוא קרהלמפקח לבתוגש האיכות תוכנית בקרת 

v. רים אישוצגת הלאכה וות מ, פתיחת על תוספות של בדיקותרווההמפקח יהיה ראשי ל

 וכנית בקרת האיכות.תלשיפור 

ע לפתיחות מלאכה ובקרה על ביצוהאיכות תבצע רשימת מעקב בקרת  חברת .יא

 דההעמי ועית עלל ישיבה שבבכח ווותד "ומוקפים". אכות המתבצעות בשוטף דוגמאות, המל

 האיכות למפקח למזמין  בקרתית בתוכנ

פקח דו"ח מיר לעל ידו תעב ותיה יישכרוששר ח, כי חברת בקרת האיכותיבטי בלןקה .יב

 ורטו:פשבועי אשר בו י

i. .מצב העבודות באתר 

ii. תיקונם.ול שנעשה ליפהטליקויים שנתגלו בסיורים קודמים ו 

iii. .ליקויים חדשים שהתגלו 

iv. בביצוע דוגמאות וכיו" מוקאפים נתהכ משנה,בלני צרים, קמו ליך אישורות ההתקדמ. 

v. הול ינRFI. 

 24ודות במשך בלכל אורך תקופת ביצוע הע ו,, על חשבונבאתרהקבלן מחויב להציב  .יג

זמן אורח לאתר ב ריובאשר ימנע כניסת עאזרח מדינת ישראל ומר במדים שעות ביממה ש

 ום העבודה. ום יהעבודות וזאת הן לאחר סי ביצוע

במשך כל תקופת  עלופימצלמות אבטחה אשר מערך  ו,ונחשב, על תראבציב הקבלן י .יד

ממועד  יום 30למשך  תת של הצילום לפחואת ההקלטו קבלן ישמורת. העבודוביצוע ה

 ויאפשר למזמין גישה למצלמות ולהקלטות. הצילום 

  .י

 

 ות מילוייםסתירות בין המסמכים והורא  00.07

או /וה זום המהווים את החיים השונמה בין המסמכאם ישנה התאהקבלן יבדוק   א.  

 ובין הנתונים המעשיים במקום העבודה. ה וזמכי החמך ממסמס ןיב

חייב  -במסגרת בדיקתו לגלות  שעל הקבלן -אי התאמה  של סתירה או בכל מקרה    

 .ין זה לפי הוראות המפקחיגע לענע על כך מיד למפקח ולנהוג בכל הנודיוהוא לה
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ר מפקח לאחה וקסיפ הוזחההוראה של מסמכי ין ירה בל מקרה של סתבכ  ב.  

סופי הבלעדי וה עצות עם האדריכל ו/או המהנדסים היועצים לפי שיקול דעתוהתיי

 הצדדים לחוזה.בנה את איזו מההוראות תחיי

וראות סעיף זה או לא גילה רר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהתביוקרה במ  ג.  

י על השכל ודהבע העשכתוצאה מכך בוצת ולגלו מה שהיה עליוו אי התאה אסתיר

אות ו אי התאמה שבמסמך כלשהו, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצטעות אפי 

תירה ס ואאמה לעדית וסופית בנוגע להתיכריע בו לתיקון המעוות. המפקח שיידרש

 כאמור לעיל.

 

 תכניות  00.08

לא תשלום. כל ן להמזמיקבלן על ידי ות יימסרו להעתקים מכל אחת מהתכני 3  א.  

 וכן על חשבון הקבלן. בלן, ידרוש לק הייהשסף ונ קתהע

לו  שהוצאו יןלמזמין את כל התכניות שברשותו, בעם השלמת המבנה יחזיר הקבלן     

אחר. מוזכר לקבלן ותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם א ןישהכ על ידי המזמין ובין

ן לבלק יתןנן הבמין וכי השימוש המזו של כל מקרה רכושנ"ל נשארו בכי התכניות ה

 העבודה נשוא הצעה/חוזה זה בלבד.ביצוע לצרכי 

 

על ידי הקבלן יוחזקו חלק מהחוזה,  ניות וכל מסמך המהווההעתקים של התוכ  ב.  

כל אדם שהורשה על יכל ו/או מהנדסים יועצים והמפקח ודראהנה. במקום המב

 עת.דה לעכל שעה המתקבלת ם במש בהלבדוק ולהשת , יהיה רשאיידם בכתב לכך

 

ות שר גישה נוחה והתמצאות קלה בכל התכניתיקיה מסודרת שתאפינהל  הקבלן  ג.  

בלן קהל ם היועצים, או המפקח. עהמהנדסיואשר תעמוד לרשות האדריכל ו/או 

נתנו תוך שר להוראות ושינויים שיתכן ויילהחזיק את התכניות במצב מעודכן בק

 אות. ת ההורבלק נימשל ז ןכדלן ינהל רישום מעובה. הקי מהלך העבודכד

על לוחות מזוניט או נוסף לנ"ל ידביק את התכניות המשמשות לביצוע המבנה     

 דיקט.

 

 הכנהעבודות   00.09

פשר יהיה לבצע את בודות הדרושות על מנת שאללות את כל העוכה עבודות ההכנ  א.  

 לות,יכרדהקונסטרוקציה, הא תתכניוות כפי שמופיעים בוהמערכהשלד  אלמנטי

 או הפרעה. לדוגמא: סטייה כות ללארעמוה

 , השלמה ויישור אלמנטי בטון חסרים,חיתוך קוצים, סיתות בטונים מיותרים

ת; תחת לרצפות ובצידי הקירומפלסי קרקע מ לשי ק עודפי עפר, מילווסילוחפירה 

 בי כך שיוכלו להשתלד'( ליות, פני קירות וכו)תושבות לקורהבאת פני משטחי בטון 

 שמופיעים בתכניות קונסטרוקציה.פי ק כדיובלד שה טינאלמ עם

  

כלל יתמורה ורם. התדדו ולא תשולם עבעבודות ההכנה והבדיקה הנ"ל לא ימ  .ב  

 בלן.קהת במחירי עבודו
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 יקת דגמים וטיב הציודטיב החומרים והמלאכה ובד  00.10

 ות. הואיקפסמ תויוכמבוין המשובח ביותר מהמ ריםהקבלן ישתמש אך ורק בחומ   א.  

בעלת רמה משובחת ביותר. שהמלאכה שתעשה בביצוע העבודה תהיה  יבמתחי

 שונים.נים הת המתכנובכל מקרה בטיב המתאים לדרישו

 

 -כון התקנים הישראלי ומוצרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מ םימרחו   ב.  

תקן ם היבלג יןאשם הגבוהה. במידה רמתבים לתקנים האמור תאימו בתכונותיהםי

 המפקח. בים להתאימם לתקן אחר שייקבע על ידיייח -י ישראל

 

חייב תמן דיקות בטון(, הקבלגון בחוק )כ בנוסף לדגימות שמחייבות את הקבלן לפי   ג.  

יכל דגימות רהמהנדס המתכנן ו/או האדחשבונו הוא ולפי הוראות לספק על 

ם צעיהאמ רתי לוכ דםא וכן את הכלים, כחתה ששנעמהחומרים והמלאכה 

 -של החומרים לבדיקה במעבדה לביצוע בדיקותיהם באתר או להעברתם  יםרושהד

 ועצים ו/או המפקח.או היתכנן ו/הכל לפי הוראות המהנדס המ

 

רוע אין בעובדה זו כדי לג -סופקו חומרים כלשהם על ידי המזמין    .ד

  תר הוראות החוזה.ל יכומ הקבלן לטיב העבודה מאחריות

 

אישור המפקח לפני  הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעוןת ר בדעכל הציוד אש   ה.  

ח לא קפהמוד אשר לפי קביעת לק ציות או חתחילת הביצוע. הקבלן ירחיק כל מכונ

 ון המפקח. ציוד אחר אשר ישביע את רהדרישות הנ"ל, יחליפם בצימלא את 

 

הפסדים ו אות אבור הוצסף עונ תשלום ולקבל כל פיצוי א שאיריה הקבלן לא יה     

חלפתו לפי המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד הקשורים בהרחקת ציוד ו/או בה

 ח.לכן את אישור המפקקודם ת קיבל שהחלפתו נדרש

 

ו עפ"י ר יצריכהחומרים או המוצרים אש במקרה של תוצאות ירודות לאיכות   ו.  

 יןות בגלו ההוצאויח ,עיצובב בעבודה ו/או עיכו סקתפ, השיקול דעת המפקח

ת לגורם המספק את החומרים. על אף העיכוב על הקבלן ולא תתקבלנה הפניו

גרת לתו ישארו במסעפוהות לתקינות הציוד האחריזאת כי האמור לעיל, מובהר ב

 .בלןאחריותו המלאה של הק

עבור  וגמאותע דלבצ יבחוהקבלן מ, כל ולא יובהר במפרט המיוחדכ –דוגמאות  .ז

וללא  רמ" 1רישת מפקח בשטח שלכל הפחות דלאישור ע"פ  מרטי גרפ/  טיםאלמנ

 תוספת עלות.

או המתכנן /ין ומותנים באישור המזמם וציוד חומרי, טיםמנאספקת כלל האל .ח

 בלבד!
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 סדרי ביצועשינויים ב 00.11

ע וכל זאת מבלי יצורי בים בסדשינוי על אוע וצלקבלן על סדרי בילהורות המפקח יהיה רשאי   

 הביצוע.ספת תשלום ו/או להארכת זמן ישמש עילה לתו ברדהש

 

 יחותהוראות בט  00.12

ות: בטיחות המדינה המתייחסים לבטיח רה על כל חוקיימלשהקבלן יהיה אחראי    א.  

 וה מטעמשנמ ובדיו, קבלניבלים לגבי על נהלי עבודה בטוחים ומקופדה עאש וההק

בודות הכלולות בחוזה שהם קשורים בע אנשים אחרים בין גבירבות לל ם,ועובדיה

 ינם קשורים.זה ובין שא

 
   
נהל עבודה מוסמך הקבלן למנות מ לע 1955עבודות בניה  בדבר ותלתקנ בהתאם ב.  

ם ך במכתב רשווזה זה. הקבלן יודיע על כגרת חבודות המבוצעות במסבגין הע

 מפקח.ל עתק, עם הדהול העבע ירלמפקח האזו

 

בניה. על הקבלן בו תרשמנה תאונות וכו' באתר ה כללי זיק פנקסחהעל הקבלן ל   ג.  

זה וכן יכין כלולות בחוזה ה ותהתחלת ביצוע העבודה על ד העבודלהודיע למשר

 ק.ש כחושילוט המתאים והנדרויתקין את ה

 

 של מנהל רהלתו הישיהתחת הנה נען צורך, תבוצאם יהיה בה עבודות הריסה   ד.  

הריסה קבלן לצייד את העובדים בעבודות התקנות(. על ה של 77ודה )סעיף עבה

 .(תשל התקנו 80)סעיף צורך ן לפי הבכובעי מגן ומשקפי מג

 

מלים וכו'(, כובעי פטישים, איזתקינים )סולמות,  הקבלן יספק לעובדיו כלי עבודה   ה.  

ך, ותבודות ריתוך, חי)בע מגן שקפימ (,ופליםנ עצמים של ןבו קיים סיכומגן )במקום 

 צורך.כל לפי הה -לעבודות בגובה( ירת בטון וכו'(, חגורות בטחון )סיתות, שב

 

רמה אחרים יהיו במצב תקין. המנופים וכלי הש הקבלן יהיה מתכל הציוד שבו יש   ו.  

ל ידי ע לעף. הציוד יופים שהם בתוקבדיקה של בודקים מוסמכתעודות  עם

 היינו:ך, דמכים לכסומובדים העה

וכו' על ידי בעלי  ים מוסמכים, הטרקטורים, המלגזותעגורנא על ידי המנופים 

 וכו'. שיונותיר 

 

ודות. את הדרישה החשמל באזורים בהם יבצע עב לדאוג לניתוק בהקבלן יהיה חיי   ז.  

 נהל .ות המפקח לממל עליו להעביר באמצעניתוק החשל

 

ן על ידי כנבדק קודם ל אלשמלי משלו אשר יוד חהחשמל צשת יחבר לר אהקבלן ל   ח.  
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לו על ידי תנות אות הני, על הקבלן לשמור על כל ההורחשמלאי מוסמך. כמו כן

 המפקח.

 

יצועה ייב את הקבלן לבתח -קח אינו נוכח הוראת יועץ הבטיחות גם במקרה והמפ   ט.  

 המיידי.  

בכל  טיחות תינתנההביועץ ראות וח; הלמפקכך  לן עבלקה ידווח -ועה לאחר ביצ   

 חתימתו.תב ובמקרה בכ

 

ו' כואו זמניות, שילוט ות ו/ות קבועביצוע הגנות, תמיכ תשלום עבור לא ישולם כל   י.  

 למיניהם.ו על ידי גורמי הבטיחות כלשהן שיידרש

 

מר ת שוק)העס  ,עבודתו באתר שך כל תקופתהקבלן מחוייב בהעסקת שומרים למ  יא.  

מין(, הכל על חשבון י המזושרת על ידאמשמירה תהיה  חברת דיעל י קמועסה

 הקבלן.

 

ם ליפול ים בני אדתח אשר בו יכולפו ות בטיחות לכל בורע מעקדר ויבצהקבלן יג   יב.               
 רה.אותם בצורה ברוויסמן 

 
 

 תכולת העבודה:  300.1

 וזה זה על כלח/במכרזרטים המפו התנאים לכב בחשתהכאילו  ת הקבלןרואים א   א.  

 יו.מסמכיו וספח

בה ן כסיי המזמיעל יד אי התחשבות בו, לא תוכר אי הבנת תנאי כל שהוא או     

 ם נוסף מכל סוג שהוא.חיר או עילה לתשלוממספקת לשינוי 

 

ק פר םהקבלן המפורטי כל הוצאותת את העבודה, הציוד, החומרים והתכולה כולל   ב.  

 מפרט הכללי.ה של 0083יף סע ותדמוקמ - 00

 

לא ן מוזכרות במסמכי החוזה ושעבורללת  גם את ההוצאות האחרות ההתכולה כו   ג.  

 רד.ם בנפתשול

 

 ים גם את:ם כולליהמחיר  ד.  

 ודה נשוא מכרז/חוזה זה.העבם הנוגעים בביצוע תיאום עם כל הגורמי -    

 נים.הקבל עם שארה דועבי רדביעת סביצוע וקשיתוף  -    

 ובאישור לנים אחרים במקומות הדרושים של קבן לחומרים וסתן אפשרות אחמ -    

 המפקח. והנחיית     

 ולתנועה  עילות הקיימת באתראמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפ -    

 לאתר. מוךהמתנהלת בס     

 ן.מזמישל ה י המשנהמים ע"י קבלנם קייניקתיגומים ומוש בפשימ -    

 ת טיב הביצוע.א םיבודקשירותי אתר לתן מ -    
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 ת שונות.אישורי רשויות מוסמכו -    

 רוקם בגמר העבודה.יופ דם והחזקתם השוטפתומבנים ארעיים צי התקנת -    

 ים.אים הכלליכונו השוטף, כפי שזה מפורט בתננת לוח זמנים ועדכה -
 

 ת הסביבהוכאי  400.1

יאסף ותשפך למקום ת תלהפסו כות הסביבה. כלשל אי לליםל הככ רתיויב בשמהקבלן מח  

 )של בלוקים קרמיקה אריזות או משטחיםחזיר ניתן להמקרה בו מאושר ע"י הרשויות, בכל 

 לת.פק ולא יזרקו כפסווכד'( יוחזרו אלה אל הס

 

 רותמוחז ן הפסולתחרת, תמויא ואטית או קרטון פסולת פלס בכל מקרה בו ניתן לאסוף  

 .רמחזול ומרים הניתניםוספי החם אם עבתאו

 

 גידור  500.1

דרך  תסדריב הקבלן בה. על כן, יחוייצועאורך תקופת הב אנטרי פעיל לכלבקהאתר ממוקם 

ותחזוקת גידור שטח האתר גידור אשר תאושר ע"י הפיקוח / נציג העיריה. ישה מוסדרת ג

חזוקת בת בהקבלן יחוי ."אמ 2גובהה לכל הפחות באמצעות גדר איסכורית או ש"ע אשר 

בהתאם להוראות  מתקןה שתמשימת לסכן א םשנפגעו ועלוליעים טמקפות לחגידור והה

 .המפקח וללא תוספות עלות 

 ח למסמכי המרכז.תצורף כנספש 1תבוצע לפי תכנית ג'פריסת הגידור 

 .ם מיועדים לכריתה באמצעות גדר אסכוריתעצים אשר אינגון במיב ימחו כמו כן הקבלן

 נוסף. תשלוםע וללא הקבלן המבצ לשור בנוהל זה הינו באחריותו האמכל 

 לקדמותו בגמר הביצוע. שטח העבודה שיוקצה לרשותולהחזרת  הקבלן מתחייב

 

 ות לביצוע ירחא  600.1 

 וע אשר לאפרטי ביצבמסמכים או לפי תירה שות לפי טעות או סיוציא הקבלן לפועל עבוד    

ס או הרוויהא עליו ל לכך יאזק אחרוא יוחהמתכנן, ל הבכתב שמוקדם  ר ושיא קיבלו     

 להוראות המפקח. ובהתאם   ונובשח  ללשנות, ע    

 

 העבודה  שלבי אישור 700.1

של עין, טעון אישורו כוסה וסמוי מן הודה העלול תוך כדי הביצוע להיות מהעב שלבימ כל שלב

שר ע"י יאו אצע ולשיבושלב ו. אחרי הבאיםם יבל ידי אחד השלי שיכוסה עח לפנהמפק

 לום.לא יאושר לתש ,קחפמה

 

 בו הקודם החזרת השטח למצ 800.1

וק כל ע"י סילקודם צבו המלהשטח ולהחזירו  טב אתנקות היבגמר העבודה על הקבלן ל

דתו מעל עקבות עבו ם אתהם לעבודתו ולהעלישהשתמש בן ויתר החומרים שיירים ופסולת בני

 . חשל המפקאה המל נוצולשביעות רח טשפני ה
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 ם ח זמניול 900.1

נת תכב מפורטזמנים דה, יגיש הקבלן למהנדס לוח ים מקבלת הוראה להתחלת העבוימ 10תוך 

MSP  חודשים.  12של  . לוח הזמנים יתאים לתקופת ביצוע יטייב קרתנכולל סימון  

ור ל איחוכ חוזהב מךם הזה למסנימז, יהפוך לוח הלי שינוייםאו בלאחר בדיקתו ואישורו עם 

מתה בזמן וכי על הקבלן ת העבודה אינו מבטיח את השלוכי קצב התקדמ כחהוהיו ישמש לגב

 ה. העבוד בלהבטחת זירוז קצצעים בכל האמז מיד לאחו

 

 מנהל ודרישות צב ביצוע העבודותלחודש בהתאם לק לוח הזמנים יעודכן ע"י הקבלן אחת

 הפרויקט.

  

 נית כתוב מידות .2000

ת כניות ובכל מקרה שתמצא טעובתודות הנתונות והמי תוכניותכל האת ן לבקר הקבלעל  א. 

ח אשר למפקמיד  ךליו להודיע על כות, עב הכמויט או בכתאו סתירה בתוכניות, במפר

 עבודה. יט לפי איזה מהן תבוצע היחל

 כרעת. ת ומהמפקח בנדון זה תהיה סופי החלטת 

 ל. הנ" תש בסטיוהרגילא ענותיו שסמך ט קבלן עלצד המ העל כל תביתתקבלא  
 

יות כל האחרימלא אחר החלטתו הוא ישא ב בלן לא יפנה מיד למהנדס ולאאם הק ב. 

מראש ובין  פשריות, בין אם הן נראותתוצאות האכל הבור ע בכל אחריות אחרתפית והכס

 לאו. אם 

 

  מודד מוסמך 00.21

של  צועיבשלבי ה ך כלבמשהפרויקט לטובת מודד מוסמך  יתותי מדידה שירפק שירון יסהקבל

 .הפרויקט

 .מזמיןהמ דההמדי נתוני אתלבקש  הקבלן נדרש ודההעב התחלת צו קבלת עם מיד 

, ימותהקי ותסטיה רשום אתיוופוגרפיה לפי המצב הקיים טע וההקרק תנאייבדוק את  ןהקבל 

 לו. שתמסרנהצוע יבמידה וקיימות, לפי תכניות הב

 .עקרהק של והמפלסים היםהגב כל את דוקבוי יבקר לןהקב 

 צו קבלת םוימ ימים שבוע מאשר יאוחר לא יוגש מהוכדו מידות, מפלסים, םגבהי על ערעור כל 

 .העבודה תהתחל

 ומדוייקות כונותכנ תהאמורוניות חנה על הסף ויראו את התכאחר מכן תדללנה שתוע נותעט 

 .וםשלהת ךבודות לצורוהן תשמשנה בסיס למדידת כמויות של ע

 הגבהים תאו תהרש את, מדידה תכנית רולאש ולבדוק לבקר דהובהע תחילת לפני בלןקה על 

 .בתכנית המסומנים

 בדיעבד תביעה שום תתקבל לא. יקטרופה הללמנ דמי עיודי סתירה או טעות של הרקמ בכל 

 .ל"הנ בסטיות הרגיש שלא טענותיו סמך לע בלןקה מצד

 כל עבור הכספית האחריות בכל ישא, והוראותי את אלמ לא או, יןהמזמ לנציג פנה לא 

 .האפשריות ותההוצא

 סכבסי תשמש המפקח ידי על שרתואמו הקבלןמוסמך של  מודד י"ע שתיעשה דההמדי מפת 

 . בחוזה המפורטות עבודותהמ ודהבע כל ביצוע או ואיזון לסימון וגם מויותכה שובלחי
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העמודים,  סודותיו, הקירות,י שלדות, עבול השן והמדויק קבלן הוא האחראי לסימון הנכוה 

כם ר בהסמוכאשל העבודות  ד למסירה הסופית, עבנהרות, וכל אלמנט אחר במוהתק הרצפות

 זה.

  ין.הצורך לקבלנים אחרים מטעם המזמ ידתמב יםהנתונאת  יעבירקבלן ה 

צוות "י ם עיבינוי אחר ת כל הסימונים להעמדת קירות, תקרות, רצפות ואלמנטייבצע אהקבלן  

 ים מוסמך.דדמו

כל מדידה אחרת אשר תידרש על וע ביצו/או חידושם ו/או לשם ביצוע סימונים  לצורך בנוסף, 

 ך אשרעסיק באופן קבוע בפרויקט מודד מוסמהלן לב הקבתחיייבה שהיא, מהמזמין מכל סי יד

ות נחיי הפמכשור על  מאזנת אוטומטית וכיו"ב במכשירי מדידה, אלקטרוניים,מצויד יהיה 

דות לכל עבול המדידה של האתר ו/או ש צע כלר יהיה חייב לבומהמודד המוסמך הא ח.פקהמ

בלן יהיו זכאים לקבל קאו המודד א שה, בלול דעתופי שיק קח עלמפה וא כפי שיבקשצורך שה

 .כאמור מדידותקשר לתשלום כלשהו ב

 :ועציםוהיקח פלאישור המ העבודות הבאות יגיש הקבלן תוכנית מצב קיים בסיום 

 כלונסאות  .א

 להעמדה . כבדיקה  0.00רצפת .ב

 כל תקרה.יציקת ום בסי .ג

 יצוע עבודות חיוץ.ר בלאח .ד

 והמערכות. הגמרנוי, הבי עבודות חלקיחד מקח לכל אמפה עפי דרישה של .ה

 

דה נוסף, רק לאחר אישור המפקח ני ביצוע שלב עבופקח לפיקת המו לבדתוכניות המצב קיים יועבר

 שיך בעבודתו.מהן יאושר לקבלן לכנתוות למאיממת הודות הבניישעב

 

 

 בעלי תפקידים 00.22

סים פטויחתמו על כל ה רויקטו את הפבעלי תפקידים אשר ילו אי למינויהקבלן אחר 

ס לוס, ובכללם מהנדישורי האכוא 4וצאת טופס וונטיים לקבלת ההיתר ולההרלישורים והא

בטיחות ל יאחראמונה ומ, ורתלביקשי ארי אחראלבטיחות,  זרוע, בודה מוסמךצוע, מנהל עבי

שרו ל יאודים הנ"כל בעלי התפקי בלן ועל חשבונו,קהאשר יועסקו ישירות ע"י בחוק  כהגדרתו

 כדי הקמת ידים הנ"ל, תוךהחליף את אחד מבעלי התפקן לקש הקבלידה ויבמבע"י המפקח. 

 לנ"ל.ח קפאת אישור המ , עליו לקבליומוהפרויקט ולפני ס

יצוע בריכות שחיה, מהנדס ביצוע המנוסה בב קטיול פרת מנההקבלן מחויב בהעסק בין היתר

 םשנים בתחו 4ועי שלכל הפחות סיון מקצינ על

 

  עבודהן היומ  300.2

 העבודה או מהנדס הביצוע ובו ירשום מנהל העבודה או מהנדסל מנהע"י  ינוהלודה בעמן וי

  ר ע"י מנה"פ בלבד(:"פ פורמט יומן עבודה שיימס)ע יוםע, בכל הביצו
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 ר, סוגם ומקצועם. ם המועסקים באתילועהפ רפמס א. 

 

 חורות שנתקבלו באתר. מרים והסכל החואת  ב. 

 

 ן. בציון מקומן בבני עוצושב ל העבודותרטת שמה מפורשי ג. 

 

 ויר. ג האזמ ד. 

 

אם  בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למפקח, : הערות,ופן בולטמיוחד ובא מדורב ה. 

 מיוחד.  בתחת מכילבמקום ש רך זובחר בד הוא

 

וחר בדרך זו המפקח, אם הוא בוראות ודרישות , הבמדור מיוחד ובאופן בולט ו. 

 . כתב מיוחדקום שליחת מבמ

 

 

 מטעם המזמין.  ום ע"י מנהל העבודה וע"י המפקחייחתם כל י הדויומן העב  

 קהמזמין ועות ורבעעותק  מפקח,ורי להדף המקעותקים:  3 -מן העבודה ינוהל ביו 

  הקבלן. ורעב 

, אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל, מכילים סר למחרת היוםמקור למפקח יימה  

 וע. בף כל שבסו -אם לא   רישום. 

י הכרוך לידגמר העבודה יימסר היומן המפקח בכל זמן. ב תושהיומן יועבר לר 

 ךשובמ מן סבירז לכאו הקבלן, ב רשות המזמיןויעמוד לשם עיון ל שמירהלפקח המ 

 דה. בועהגמר מ נהש 

 הנמצא בידי המפקח.  קהעות ספק יקבעמקרה של ב  

 

 אחריות בפני נזקים  400.2

טיפול ואחריות  אי היחידי להשגחה,רחאן הופך הקבלן הלקבל ודהעבה עם מסירת צו התחלת

בהן ש םימים ובדרכתחוודתו ו/או בו בשטח בתחומי עבהעבודות שיעש י כלים לגבבפני נזק

  כיו.רצשתמש לי

שטח תחומי העבודה, לרבות כל הדרכים בהן  לשל כ והטיפול ת אחזקתותכלול א זו אחריות

 ישתמש הקבלן. 

 

  תלתיות ועירוניוה ממשעבוד ותתקנ 500.2

לתיות והעירוניות שנקבעו ע"י הממשעבודה הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות ה

  לים.עוובטיחות הפ ותדוביצוע העבר ללטונות בקששה

נה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו עסמך טקבלן על עות של הה כל תבישרנלא תאו

 והתקנות הנ"ל. לויין של ההוראות מי-על ידו מפאת אינגרם ר שחואיהארכת זמן כלשהיא עקב 

 

 יקותדב 600.2

 .שוניםה םיירי הסעיפבמחנים כלולות הבדיקות של כל רכיבי המבנה השוכל  

וע הבדיקות הנ"ל, והוא לבדו צה לביקות מורשמכון בדיונו עם בשח התקשר עלל לןבקעל ה
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 וח.הפיק עם וםיאאחראי לתאם את מועדי הבדיקות  לרבות ת

, ן לבצע, על חשבונוהקבלל, על אינו עומד בתקני הבדיקות הנ"ו יותר במבנה א בבמידה ורכי

ת ולת תעודלקבעד  נדרשכל הכ חוזרותיקות בד ןה  ולהזמיבנמם הדרושים באת התיקוני

 .םלתקניהתואמות בדיקה 

המבנה  כיבי ל רכ שלבסיום העבודות  יעביר הקבלן לרשות / למפקח  חוברת ריכוז בדיקות 

  ור החשבון הסופי. שיאכתנאי ל

 

 תוכניות עדות  700.2

 ד מוסמךודמ יעוחתומות  דותות כולל מידעלן להכין, על חשבונו, תכניות הקב על א. 

רות אספקת מים, מערכת ות צינוב, מערככגון: ביתרות הנסות את העבודאות רמה

 שבוצעו.  ם כפיחריא יםצינורות ביוב וניקוז, מערכת קווי חשמל ומתקנ

 

 כפי שבוצעו בפועל.  טיותים והסמן על סט תכניות המבנה את כל השינויבלן יסהק ב. 

 

 ים     לשינוין בלקיות של הכספ תוביעלת בסיס מששלא תוכלנה ל להנ" תוכניותה   ג. 

 דות אשר לא אושרו ע"י המהנדס בעת ביצוע השינויים הנ"ל.ובעב          

 

 ה עבודהת קבל 800.2

וזה יקבע את קח פכתב למנ"ל עליו להודיע על כך בדעתו את העבודה ה יפלרי שהקבלן גמר אח

 השונים.ים עצויתכננים וההמ ף לאישוריפוכ יום קבלת העבודה

 

ניות, הפירוטים, תיאור העבודה ושאר כי התולפועל לפת הוצאו דול העבושכ קבעפקח יאם המ

קבלת בה הוא מודיע על  בתכלן תעודת גמר בח לקבמפקה תןההוראות ושהן גמורות בהחלט, יי

 העבודה הנ"ל. 

לן והקב לןבקכל ה-פרטיו בהעבודה ירשמעת המפקח אינם מעכבים את קבלת ד פישלנים תיקו

 קצר.  זמןקנם תוך ב לתיימתח

 

 ט לושי 900.2

 ין,זמהמ בחזית הפונה לרחוב ובו יצוינו שמותס"מ  200/400שלטים במידות  2ב יהקבלן יצ

צורתו לו וגוד ל השלטהנוסח שיופיע ע, כולל הדמייה של הפרויקט, הדוננים ומבצע העבהמתכ

 .רצונו העיר ולשביעות למול אדריכרו ויש לאש פקחיינתנו לקבלן ע"י המ

 

 למפקח נהמב .3000

 נהלת הפרויקט והפיקוח:הם לשימוש מבנישני  .א

 –לבד ב חול לשימוש המפקד ונעצמום תיחדר מפקח כולל מטבחון וחדר שירו –מבנה א'  

 מ"ר. 18 -גודלו המבנה לא יפחת מ

 .מ"ר 18 -ת מגודלו המבנה לא יפח -ר ישיבות דח -ב' נה מב 
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די של עם הבלר לשימושדחה וכיוה, מיכל סלהשיכלול אעל, ננרותים פנימי יש חדר.     ב

 .ואורחיו המפקח         

מגירות  ללר פורמייקה, כוון גמטבח תחתארון מ ,60/40מטבחון כולל כיור מטבח .     ג

 60 השיש בגובהקרמיקה מעל  מ', חיפוי 1.00של ל כולשיש חברון באורך טח משומדפים,  

 ח השיש.על משטמ מס" 100x20 קהייפורממצופה ץ ע מדףס"מ,  

 כ"ס לפחות. 1.5ר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של וימתקן מיזוג א ד.

 נה.ימאונות עם נעילה ת וילת בתוספחלונו .ה

ל בלן ועעל ידי הק שפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכהמשל ריהוט וציוד תקין, באישורו  .    ו

 היתר: בין לולויכ נוחשבו        

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 190/80ים במידות שולחנות משרדי 2 –  

 לל מדפים.ת, כומ כל אחס" 80/30/220כונניות עץ פתוחות במידות  5 –  

על גבה, כולל מדפים  פקסוהבמידות המתאימות להצבת המדפסת  ץרונית עא 1 –  

 .ודלתות  

 נהלים.ות מכסא 6 –  

 וםמנימיס"מ  240/80 שולחן ישיבות –  

 lumens 3600)ן )ר" או מק60ה זימסך טלווי –  

 כסאות עם משענת מרופדים. 6 –  

 תיקים.מירת ילה  לשאמצעי נעארונות פח עם  2 –  

כל אחד, קבועים על גבי ות, מ' לפח 1.2/1.2ממוסגרים במידות ת שעם וחול 2 –  

 .יית תכניותהחדרים לתלקירות   

ר, מהירות דום נייח + פיל,  כולל משטח ציA3ת צבעוניר לייז םמכונת צילו 1 – 

 .WIFIלרשת חיבור בדקה, צילום אוטומטי כולל סורק מובנה ודף  30מעל צילום   

 ליטר. 160 מקרר משרדי 1 – 

 מים קרים/חמים.ל 4מתקן מים מינרליים או תמי  1 – 

ר, כות, מחורסי םען כיס, שדכן בושחקנה מידה, מ הכולל: סרגלציוד משרדי  – 

דבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, ה רטמתקן עם ס ,םאטביספריים, מ  

 מפקח.ע"י ה בכל כמות שתדרש   

 WIFI ותקן בו ראוטר י( ו40MBט מהירה )לפחות רנטובר לתשתית אינחנה יהמב  – 

 לשימוש המפקח בלבד.

 .וילהמבנה ולשמירה ע לשלתחזוקה  ן יהיה אחראיבלהק  .ז

 עבודתם עם קבלנים אחרים. רךצוהמנהל  גם ל קח ואתמש את המפיש המבנה  ח.

 

 קבלני משנה .1300

ת רשימת יחדיו א מזמיןלוקח לאישור המפ ממועד חתימת הסכם זהיום  14 וךתבהקבלן יגיש  31.1
 שבדעתו להפעיל. קבלני המשנה,

 םחתימת הסכ ימים ממועדתוך ארבעה עשר ב הקבלן, בימתחייות האמור לעיל, וע מכללמבלי לגר 31.2
ברשימה  ייכללומשנה שלני הכל קב. מלאכותני קבלספקים ורשימת  המפקח שורילאגיש זה לה

 להלן:שים לעמוד בתנאי הסף בחיי
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ש לביצוע עבודות בהיקף ל הסיווג הנדרהינו בעם, אשר לניהקב פנקסקבלן רשום ב 31.2.1
ועות החייבים בלן משנה זה באותם מקצקעות הקבלן לבצע באמצ מבקשתו או

 ברישום.

קבלן משנה ן, לגבי כל ים להלנים המפורטרף את הנתונה המוצעים יש לצשקבלני המ ימתלרש 31.3
 ד:נפרב

 ופיל חברה.רפ 31.3.1

, אשר זהים האחרונותבשלוש השנים  ההמשנקבלו שביצע שמות פרויקטים  31.3.2
 .כם זהנשוא הסבותם לעבודה היקפם ובמורכב

 תשמוע, ולצרף כנון והביצואת שם המתכנן, שנת התאלה, יש לציין  קטיםלגבי פרוי 31.3.3
ל )כול יקטים אלהמערכות בפרו"ל ביחס לתפקוד המבעלי התפקידים הניצים ממל

 שלהם(.' הטלפון סמ

ו על קבלני המשנה שיוצעהזכות להיפגש עם  את שומר לעצמופקח , המהקבלן המשנ לפני אישור 31.4
 עים.המוצ קבלני המשנהון והמקצועיות של יסימהנ, על מנת להתרשם י הקבלןיד

ם בתנאי לנים העומדיבמפקח לא תכלול קשתוגש לאישור ה קבלני המשנה כי אם רשימת ,מודגש 31.5
, ם לקבלן אחרו תחובודות באותע העביצות למסור את ים לעיל, שמורה למזמין הזכונצויהמ הסף

לכך,  ו/או פיצוי כלשהם בקשר שלוםא שישולם לקבלן תוזאת בלמשנה ממונה של הקבלן בלן כק
 ונים.י המשנה הממבלנק יןלן לקבל על פי הסכם זה בגבקאותם זכאי הא התשלומים לרבות ל

ם יד-דה שהיא עלעבו ע כלה ו/או ביצושנה לאתר הבניאחד מקבלני המ כל כי כניסת ,בזה מובהר 31.6
פקח מראש מדי הי-לעכל אחד מהם  ר אישוראך ורק לאחאחד מהם, תעשה ידי כל -או על/ו

 ובכתב.

החלפתם של קבלני ן רשאים יהיו לדרוש ו המזמיאפקח ו/לכן המדות והן במהן לפני ביצוע העבוה 31.7
נה ן המשקבל ף אתבלן להחליהקל ללא צורך בנימוק כלשהו. עודי עתם הבלעיקול דלפי ש המשנה

  ם ממועד הדרישה לעשות כן.ימי 7 -יאוחר מ וך לאבת

קבלנים מרשימת ה נהמשבלן אישר ק ו הבלעדי ואם המפקח לאתל דעפי שיקו-יפעל על המפקח 31.8
כך  חר,ה ארו קבלן משנלמפקח לאישוקבלן להגיש ייב ה, מתחלן או דרש החלפתו באחרבל הקש

 נה. עד לאישור של כל קבלן מש

 הם( ללאשלא להחליפם )או כל אחד מב הקבלן המשנה מתחיי ל אחד מקבלניכ ישורלאחר א 31.9
 המפקח. תב מאאישור מראש ובכת

או ו/ לקבלן לה לתוספת תשלוםעי אהמפקח לא תהשנה בהוראת מודגש בזאת כי החלפת קבלן מ 31.10
 מנים. לשינוי לוח הז

מינוי פן לאוח בקשר למפקאו /מזמין וקו להוענור לעיל בקשר לזכויות שמבא את, כי איןר בזמובה 31.11
אחריות כלשהי על  הטילדי המזמין, כדי לו על יעצו/או בקשר לתשלומים שיבוקבלני משנה 

ה ו/או משנה ניבודות שיבוצעו על ידי קבלעהבקשר לטיב  ו/או המפקח,ן ו/או המנהל המזמי
 בד.ן בלחול על הקבלריות הבלעדית לנושאים אלו תחוהאוראות הסכם זה לעמידתם בה בקשר

 

 

 הערכת שינוים 00.32

ין אם הם עם, בצבבודה ועל הקבלן יהיה ליים בעע שינוצלהורות לקבלן לב קח רשאימפה 32.1
 ין אם לא.ים בכתב הכמויות שבחוזה ובפיעמו

ח וא ישולם על פי ניתונכלל בכתב הכמויות היף כל שהוא אינו במקרה שמחיר יחידה לסע 32.2
 קח.ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפ וגשמחירים שי

ונה עדיפה על השיטה ר הראשת )כאשובאחת מהדרכים הבאת מוגש יוניתוח מחיר כנ"ל יכול לה 32.3
 ה(.אחרי האהב

כאמור  חסרים,ת ערכם של מחירי היחידות היר קיים בחוזה. לצורך קביעלמחפרורטה  32.3.1
להתבסס עליו  פשרהכמויות שא ידה דומה הנקוב בכתבא בחשבון כל מחיר יחלעיל, יוב

 ת.שוכל אחד ממחירי היחידות המבוקלצורך קביעת 

 

שה הפרורטה תע דומות/תב הכמויות לעבודות זהוחד בכתסעיף אמרה של קיום יותר במק 32.3.2
 .ו של המפקחהכל לפי הענין ושיקול דעת ולםא ,לפי מחיר היחידה הזול שבהם
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)ללא תוספת  15%ה של פחתבה ,("דקל שיפוצים" לא) "דקל"ן תוח המבוסס על מחירוני 32.3.3
 (.קבלן ראשירווח 

 .%20ה של פחתבה וך נמבני חי – "משכ"ל"חירון ניתוח המבוסס על מ 32.3.4

ביעות לשרוט אחר )מלוות בחשבוניות מס או פיעל עלויות בפו בסיס לעניתוח תשומות,  32.3.5
 רצון המפקח(.

 

תר העבודה הפרטים המזהים את א ס חייבת לכלול את כלובהר שחשבונית הממ 32.3.6
יבל חיות שקהתשלום שבוצע בפועל לרבות ההנ ת אתויות הרלוונטיות ומשקפהכמו

 הקבלן.

 

הצעות  3חות לפ ,דה וכמויות, עבוםינה אחדים המפרטות חומרלני מששל קב תהצעו 32.3.7
 שונות.

 

לא צעת קבלן משנה יחיד צרנים או על פי ההמבוסס על מחירוני ספקים/י מחיר ניתוח 32.3.8
 .כתב(קח או המזמין )מראש ובהמפר מיוחד של יתקבל, אלא באישו

 

צאות הקבלן כל הו לול אתכוי 12%שנה( יהיה קבלן מ רווח קבלני )במקרה של עבודת 32.3.9
ק מובהר שבמקרה של ת קבלן המשנה. למען הסר ספצאוה ולרבות הוותקור ןלרבות מימו

לקבלן  )פעם אחת בלבד( בלבד 12%ם רווח קבלני של וקבלני משנה ישולבלנים שרשרת ק
 לפי ראות עיניו. משנהתחלק עימו בין קבלני הא יוהו

 

 דר שלגבבנושא עם המפקח הינם  יכומיםמין וסזייב אישורו של המכנ"ל מחניתוח מחיר  32.3.10
 ן.המזמי ייבים כאמור אישור סופי שלוהמלצות למזמין בלבד, ומח ייםסיכומי בינ

 

או החריגה  ספתהעבודה הנו ו רשאי להתנות ביצועספיקות, שהקבלן אינ מודגש למניעת 32.3.11
את כל  כי עליו לבצענו ובגי צועל המחיר או של הארכת תקופת הבידם שבאישור מוק

 לו בחוזה.  שנקבעה ת במסגרת תקופת הביצועהעבודו

 

יב בדעה שהשינוי מחישינוי והוא לא נקבע בה ערכו של הקבלן פקודת שינויים שהיבל ק 32.3.12
תו דרישתן פקודת השינויים על ם מיומימים  7 יודיע למפקח תוך -ם מחירי יחידה חדשי

ת השינויים ן פקודיום מתמעברו שלושים יום בחוזה. לקביעת מחירים חדשים שאינם 
יתבצע על סמך מחירי כאילו הסכים לכך שהשינוי  ותוכתב רואים אנה בפ ןקבלהמבלי ש
ת השינויים יא לתביעה בגין פקודלא תהיה עילה כל שה ים בחוזה, ולקבלןהמפורטיחידה 

המחירים  ך אישורקבלן כאמור לעיל יתבצע הליהנה אם פורה בחשבונות הבאים. בהאמ
 בסעיף זה לעיל.לאמור בהתאם  החריגים
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 מיוחדיםאופני מדידה ומפרט מיוחד   - 2מסמך ג'

 (ממכרז/חוזה זה דרפווה חלק בלתי נ)המה
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 בודות עפרע - 10ק רפ

 

 סילוק פסולת ומפגעים  01.01

גורם להפרעות המר ל חווכ ייםטבעחומרים  תהום,-מין, י בני, חומרבלן לסלק כל פסולתהק לע

 י.ום התת קרקע, לרבות בתחהעבודה המצוי בשטח

 על ידי הרשויות.  רשויבוצע לאתר שפיכה מאאחרים  מפגעיםסילוק הפסולת ו

   

 ת יתרירפח 2.001

דד ומ ן שלצמוד, ועל פי סימוי סדושים בלבד, תוך פיקוח הנלמפלסים הדרה תבוצע ירחפה

קע לאתר.  קרץ העונן וימיידית את המתכ יש לזמןת יתר, ע חפירה של ביצוך. במקרוסממ

לשינוי שיטת  לגרום יועשת הדיפון, ובנוסף כלונסאותיות במשמעו יתכנו תזוזותמקרה זה, יב

 .במקום דוברה תאונסכלוה לביסוס המבנ

ראות הו בלתעד לקשהוא  דות מילוי מכל סוגבוע בכל מקרה של חפירת יתר, אין לבצע

 .םימהמתכננ

 

 עבודה ק בדיו 3.001

יפוע ו/או הש המפלסלגבי  ס"מ הן  2הקבלן יהיה   י של עבודותהסופ רמדיוק העבודות, בג 

  א.שהוון מ' בכל כיו 3באורך   סרגל ישר יבמתוכנן והן לגה

 

 חתך הקרקע 41.00

 .ח קרקעכמפורט בדו" 

 

 ת העבודהלותכ 501.0

י קידוח רה כללית למפלסיפבוצע חאשון תרה, כאשר בשלב יםשלבצעו בפר יבועבודות הע 

דות כל שלב בעבוצע יבו פון,דיגמר ביצוע קידוחי כלונסאות ה יפון.  לאחרות הדאסכלונ

 חפירות הביניים יהיו מפלסי כאשר, רקעהק בהתאם למפלסים של שורות עוגני הרהחפי

 תחתית במפלס הריהחפתית תח ,כננתם המתוהעוגני שורתממפלס ם וממטר מקסי 1כים נמו

 דוברה.יסוד ה

 דותת בעבווחלקי בטון רופפים תוך התקדמושאריות עפר פון מידיש לבצע ניקוי קיר ה 

 ירה.החפ

  .עדהת בא תשולם תוספמחירי היחידות ולב העבודה זו כלול 
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 אחריות ליציבות 601.0

 תראוההו ילומי .טוב מקצועי חוראב לביצוע תהנחיו בבחינת הן זה טרבמפ הכלולות ההוראות

 מלאה ותבאחרי הבלעדי הנושא היהי והוא ,וקהח נתיחמב הקבלן את לפטור כדי בו ןיא

 בניםמה בטיחות לרבות ,באתר המתבצעות רפעה ודותעב ולבטיחות ותהחפיר תליציבו

וראות יבוצעו ע"פ ההירה חפה שיפועי  .מכך המשתמע כל על ,לאתר הסמוכים םרכיוהד

 קרקע.הח ו"בד

 

 לתמפו 701.0

 ויתקן מחדש הקבלן רפויח ,אחרת בהיס מכל וא ,מספיק בלתי תמוך עקב ולתפמ של הבמקר

 לנפש תלהמפו עקב להיגרם העלולים יםזקנה לבכ הקבלן שאיי כן ומכ .וךתמוה פוןהדי את

 .לכך בקשר להתעורר תוהעלול תביעות מכל המנהל את בזה פוטר הואו ,כושולר

 

 זניקו .0801

 מיםמתאי אמצעים נקיטת ידי לע גשמים מי חדירת בפני יוגנו ללעי ותהמתואר החפירות לכ

 מי ,גשמים מי בחפירות רוטבצה אם .ארעיות עפר ותסולל רתיצי או ,ניקוז תעלות חפירת כגון

 ויניח החפירות ךומת המים את הקבלן יסלק ,הקבלן נקטש האמצעים אף על ,'וכד ןפכיוש

 ,דהבעבו ימשיך בטרם ,פקחמה של יועינ ותרא לפי מספקת הידבמ בשילהתי עיתלקרק

 .השאלה לצורך חפירה לע גם חלות האל ותארהו

 של יידתמ וזניק שתאפשר בדרך יבוצעו, ד'כו לההשא בשטחי פירהחו ילוימו ירהפח עבודת

 הערמת ,ותניזמ תעלות חפירת כגון תעבודו יכללו לניקוז האמצעים .בודההע שלבי בכל המים

 '.וכד בורות סתימת ,מים שאיבת ,ותללסו

 

 הוםמי ת .0901

 בישא ,עבודה כדי תוך תהום מי נתגלו או ,תהום מי צפויים היו בו בשטח עבודה מתבצעת

 רצופה התהי השאיבה .חהמפק ידי על וושרשיא ובדרכים באמצעים המים תא הקבלן

 יםמה להרחקת גם ידאג לןהקב .דהבוהע לביצוע כנדרש יבשים תהבורו היות לצורך ומספקת

 .פקחמה של מראש רובאישו א,הו תואחריו על שיבחר למקום ,ביםשאהנ

 

 ותות השטח לקדמהחזר 001.1

 עבודות או ,קויינ ,קוריפ ,נההכ עבודות עקב נפגע או ,קורפש שטח כל לקדמותו יריחז ןבלהק

 ,שוחות ,יםאת כגון ,טחשב שהיו המתקנים בותרל ,שהיא מטרה לכל ,שהוא סוג מכל עפר

 '.וכו קוזינ מתקני

 ןגיהוסל מרצפות ,בטון ,אספלט – להליהס שכבות כל ,לעיל לאמור וסףנב ,יבוצעו סלול טחבש

 .ב"וכיו
 

 שימוש המפקח שראי םא פרט ,חדשים ריםומוצ חומרים עם תתבצע ותלקדמו השטח החזרת

 על תוקן אשר טחשב שקיעות ותוצרהיו אי לע אחראי ןלהקב .מהפירוק ובמוצרים בחומרים

 .ידו
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 תר יצוק בא בטון - 02פרק  

 

 מות דקמו 02.01

ט רפישות מוק באתר בכללותו כפוף לדרן יצ, ביצוע עבודות בטוט להלןרובנוסף למפ .1 

 .רונטי אחו/או כל פרק רלו 02ק פרלי, כל

 

לן הן ידי הקבמפקח שהתכניות בה עם אלפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לווד .2 

 ביצוע". שר לואמת "תהיה חותמ על התכניותפן וא המתכנן. בכל שלונה דורה האחרהמה

 

 ר עםלקש או תונהשו ת המבוטנים השייכים למערכו נטיםיקת הבטון, כל האלמלפני יצ .3 

. הלור היועצים למערכות אים לתבניות ויקבלו את אישו מחוזקפריטים אחרים, יהי

יקון או ל תכו ע העבודהיצולב יותוקבלן מאחרת הפוטר אדון לא שור היועצים בניאי

ים לא חומרהיציקה או שימוש ב פעולת ללבג ת או קלקולטעו בקעפה נוי או החלשי

 . ןלון הקבנכונים יהיה על חשב

 

ן השונים לכל התימוכים הנדרשים לאלמנטי הבטואת כל  על הקבלן לכלול במחיריו .4 

 ידרש ע"י המפקח.שתה פותק

 

 ע שלוציהב ק של מהנדסלרכיב הנבדדה וצמשה בנוכחות ל הרכיבים תען בכטובהציקת י .5 

 בכל שלבי היציקה.  נחוצה ותן. נוכחוהקבל

דק את יצוע ובשר כל יציקה לפני בי אידה כהעבו ןר ביומס הביצוע של הקבלן יאשהנדמ  

 ביצועה. 

 

קח בחשבון יי ות,אדריכלכניות היים המגבים את תיבקטורבמידה וחסרים פרטים קונסט .6 

 ה.בודהע ריחמם בביים נכלליקונסטרוקטיי הויבלן שפרטי הגהקב

 

 ן ג הבטווס 02.02

פ דרגת חשיפה ע", ותתוכניחרת בט ארופכן מ אלא אם 30 -המבנה יהיו ב יחלקסוגי הבטון לכל 

  ן בתכניות.יוהמצ

 טובים.  רהקבתנאי ה יהיו נים בכל חלקי המבנטובהתנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי 

 מפלסים,ם שלהם, בבמיקוהבדל  אכל הבטונים ללייחסים ליציקת ות מתהכמויתב סעיפי כ

 .בגבהים וכיו"ב

 

 דיוק בביצוע 2.030 

בשירותיו של מודד מוסמך וכל  שתמשמלי בעבודות השונות יש להיסדיוק מק חטילהב על מנת 

 .ום נוסףללא כל תשל העבודה ריחבמזאת יהיה כלול 
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 CESTOLERAN –בולות יס 402.0 

 להלן:לה שטבל תאםהביצוק באתר יהיו טון עבודות בסיבולת ל 

 מס'
 וריסיד

התחום  הסטייה רתהגדתאור העבודה ו
 שבו

 תבדק

 דלוג הטייסה

רות של קיה מהאנך מקוים ומשטחים ייסט 1

 ועמודים 

  מ"מ 5 מ' -3כ

 חים של קירותים ומשטוקמ סטייה מהאנך 2

 תם בחזיתוועמודי

  מ"מ 2 מ' -10כ

ניצב בקוים של ית מהת בתוכנה אופקיייסט 3

 ציו"וכ ותריק

  מ"מ 5 מ' -5כ

ומן בתוכניות שיפוע מסמהאו סטייה מהמפלס  4

 ת ות וקירורקת פות,לרצ

  מ"מ 5 מ' -5כ

ומות של פתחים ברצפות, ודל ובמקבגיה סטי 5

 דע תקרות וקירות

 מ"מ 10 מ"מ 0 

ת קירותקרות, חתכי /פותרצ וביים שלייה בעטס 6

  -ן מטקהי ברצפות בעובי עובברצפות ב ועמודים

 "ממ 5 "מס 15

 מ"מ 3ס מינו

10 מ"מ 

 ירהצ יה אופקית מצירי המבנהיטס 7

 בוקרה

5 מ"מ  

 

 ת!לא תורשה צבירת הסטיו 

צאות בכל ההועל הקבלן יהיה לשאת  ,ילמקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעל בכ

 מחדש. קתםוצקו ויציהמבנים שניסת תיקון כולל הרת בוכוהכר

 

 םלבטוניגילים סים רפט  02.05

הכללי פרט וגדר במכמ ות,טפס, הכוונה היא לם במפרט זהסיב טפבכל מקום בו כתו הערה:

 הבינמשרדי.
 

ידם לרבות צניות כל התב .904לי מס' צעו בהתאם לדרישות התקן הישראסים יבוהטפ .1 

במקרים שבהם א אליים מפלדה יים יהיו עשועקקר-תהמבנה התות קירצוני של החי

 עיצוב התבניות ייעשה .ותהפיניים עם קיטום כל קקים ונלבידים חלקח המפר יתי

לדה כמפורט על ידי ברגי פבוצע לקירות תוסגירת התבניות  ט הכללירפמט בפורכמ

 י.ללבמפרט הכ 02064בסעיף 

 

בצורה קבלת הבטון  םשסים הדרושה להטפכת י לתכנון מערחראהקבלן יהיה א .2

אישור  יןא המפקח אךורו המוקדם של ן אישעונון זה טת. תכויכנדים הנתונים בתוממוב

ד בפני לחץ לעמו לחוזק מערכת הטפסיםו הבלעדית ריותחאהקבלן מאת רר התכנון משח

 ם.ניושובפני מאמצים הריטוט  הבטון הנוזל,

 

את  ןפסים וכם של הטסידוריבלן עבור כל ההק אותיכללו את הוצ דהעבומחירי ה .3

 סים.טפרוק של הי הפיבלש יןהוצאותיו בג
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ם עים הנ"ל בהתאלשיפו מעובדותנה הייורכי ו/או רוחבי תא ועתבניות לתקרות בשיפ .4

 עבודה.חיר ההיה כלול במזאת ית. כל לתוכניו

 

רי , דלתות, אביזחיםהפתמיניהם עבור ם לעשיית כל החוריים וללכהבטון  עבודותבכל  .5

ק הסידור והחיזו לרבותן ת למיניהותעלו םעיריצים, מגרעות, שקצנרת, ח אינסטלציה,

אריות בטון ופסולת ניקויים משתם וחיוכן פת טוןהב נים ומעוגנים בתוךוטמבשיהיו 

 עם סיום פירוק התבניות. אחרות

 

ישור המהנדס, י אלפ ה רק במקומותעשנע"י המהנדס, תשנה ורת ציקה, אםהפסקות י .6

הציוד וכל דים, בועזר, העימרי הוח, רות להפסקת יציקותדות הקשובכתב. כל העבו

מראש ובכתב שבועות  3ש ייג ןל. הקבדהעבור הכלולות במחי ציקה,הית ר להפסקוהקשו

לאישור  ם,יעט לגבי הפרטים המוצמפורהפסקות יציקה עם תכנון ישה לאת הדר

 .המהנדס

 

 טון חשוףב  -רו גלויים ישאשר בטונים א 0602. 

מטפסות . התבניות יהיו 904' מסהישראלי תקן ה תישום לדריבוצעו בהתאהטפסים  .1 

כבות כפולות עשויות שתי שטפסות עץ או מ תומושלמוות חלקמטיב מעולה כשהן  דהפל

ח מפקאות האדריכל, הורהלמפרט הכללי ובהתאם ב דיקטים. הכל מושלם כמפורט

 מיםם וחלקים, בלי פגמרי נקיישטחי הבטון לגשיבטיחו קבלת  כךות המהנדס, עשויו

ני סימלא לבידים(, ילוטשו ל) יםל הדיקטורך תפרי השקה שון לאבטבליטות  שהם,כל

 ים למשעי ומוכנים לצבע.ו חלקם כך שפני הבטון יהין קרבונדובאב תושריט

 

יות ובהתאם נוכלת את כל הסרגלים, בהתאםהבטונים יות עבור בנתהיש לסדר על  .2 

י ועיצוב החריצים לפ יםם הגלוינטלייוזריהקירות הוורטיקליים או ההודרי יציקה של לס

ם בכתב ציון מתאית או בהעדר וינאים בתוכון מתסימ נדס. בהעדרדרישות המה

מ מ" 15/15 ל משולש רגס ים יעובדו ע"ים בבטונים הגלויכל הפינות והפתחיהכמויות, 

חיר פי מים וכל הנ"ל כלול במים וסרגלים לאגלי חלוקה טרפזירו סמ"מ ו/א 20/20ו/או 

 וסף.תשלום נללא כל עבודה ה

 ונטלי שקוע.זירנן סרגל הותוכבו מרק במקום  ציקה תעשנההפסקות י  

 

 היו לשביעות רצונו שליטקסטורה וגוון הבטון לא במידה ופני הבטון, ה .3 

ל התיקונים על חשבונו, את כ ע,צבהמפקח, ידרש הקבלן ל נדס/האדריכל ו/אומהה

 ף.לום נוסתש כל אולל סידורים, הכל לפי דרישתםוה

 

יה של מור בפני קורוזלש יוחד על מנתבמת זאות נמוכה וצריכה להי מנת המים בבטון .4 

 יון.הז

 

 נט ממשלוח אחד.צמב ויש להשתמש לכל יציקההיות מאותו מקור ט צריך להצמנ .5 
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 ידות בפני סולפטים ומיםלעמתם ם ועל התאמקיון האגרגטיינ לע דחוהקבלן יקפיד במי .6 

 ים.וזיבירוק

 

ון טרום טבמקים עגולים פקת עוטפסים באמצת מרוחק מהברזל הזיון צריך להיו .7 

ס"מ מפני האלמנטים  5ן יהיה לפחות ברזל הזיו חרים. מרחקים מאושרים אובאמצע

שאינם באים של קירות החוץ ם טינמס"מ מפני האל 4פחות לבמגע עם הקרקע ו יםאבה

 גע עם הקרקע.   במ

 

ו א יםפסן לוחות הטהרווחים ביקביעת ל או במוטות עץ לוטי ברזמש בחתשלהאין  .8 

ה מאושרת על ידי האדריכל בחוטי ברזל יש להשתמש בשיט יעת השימושנמללקשירתם. 

ש מולשי מוטות מתיחה מיוחדים ת הטפסים באמצעותא רולפיה יינתן לחבר ולקש

וטות ימוש במה מהשאצתועירים בתוך המבנה נגרמים כים. החורים הזבבטונים גלוי

 המפקח וללאי "טה מאושרת עשיב חדם בטיט מיוירוק הטפסילאחר פאלה, יסתמו 

 תוספת תשלם.

 

ים בטבעת ידיומרי מרחק מיוחדים המצש להשתמש בשום והבריכות יבמאגרי המי  

לן לאחר הקב ידי יחתכו על ומרי מרחק אלו. שותוצגומי קוניים בק פקקיה ובאטימ

 לאסתמו בטיח מפקקי הגומי וישנוצרים  ית של החלליםמפנידה הקונבהתבניות פירוק 

הנדס. כל הנ"ל כלול אדיר"( לפי אישור המאן: "כמטורייט" )יבו" מתכווץ כדוגמת

 .רדפנולא ישולמו ב העבודה במחיר

 

יים אופקסים לויים. טפשל הבטונים הגקה צייהמופנית לסדרי ת יוחדלב מתשומת  .9 

ל שטח הקיר עבצורה אטימה ל ריכים לגשתלוי יצוק, צגן וטר ביקלגלוי הנצמדים לבטון 

ת פה לגבי יציקת קירוצוק. דין זה כוחו ין שכבר יעל פני הבטו תומנת למנוע נזיל

ת בוישוצקו היא בעלת חבר נם שכלשטחי הבטוני יםספים. אטימות של מגע הטבשלב

יטום אל לול כ"נהה לתנאים רושים לשם התאמם הדמצעיוז בכל האאשונה ויש לאחר

ל פסים כולרי פירוק הטחא הבטונים ינוקו ני. כמו כן פבחומר ביטומני ספוגי טבולבגומי 

מפקח. על ה לשירות, לשביעות רצונו זית הקליטות אם יווצרו בחהשחזת הפוגות והב

 ן.הבנידות ביצוע עבובמשך כל זמן  ייםלוגהל שטחי הבטונים גן ען לההקבל

 

 .ותניחבות בתבמנת למנוע התר היציקה, עללאחר הפסקת  וןשאהר ןוטאין לרטט את הב .10 

 

באמצעים הגן עליו מכל פגיעה, מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש לבכל שטח  תויש לרא .11 

 שלום.ת תוספכל ת ללא העבודה מחירות בגנות אלו כלולה ,חמאושרים ע"י המפק
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 'וכם וינטשרוולים, אלמנטים מבו יצים,רחחורים,   0702. 

 כל החורים, לש מיקומם המדויק אתא לברר ולווד יה על הקבלןלפני יציקת הבטונים יה .1 

ד פרנבצוע עבודות אלו לא ישולם על ביכל לבצעם מראש. שיושרוולים כדי החריצים, ה

 העבודה. רבמחיוהן כלולות 

 פקח וקבלת אישורו בכתב.עם המ פרטני תיאום בבטון ללא החציב הרשתולא   

 

ים ננברר עם כל המתכולת ניות המערכובדוק את תוכעל הקבלן לרורים יהיה בורך הצל .2 

להם ובין היתר גם  את כל ההכנות הנדרשותר, שנה למערכות הנמצאים באתוקבלני המ

ג חשמל, מיזו, הביוב, התרברבושה ותוכניות מערכן לתהבניתאמת תוכניות ה תאלבדוק 

 ויר וכו'.אה

ניות יופיעו בתוכם וההכנות שכל הסידורי הכרחה ןה מז ןמודגש בזאת שאי  

כננים המתאת תוכניות המערכות של  ויש לבדוק גם תיה או האדריכלוקצרוהקונסט

 והקבלנים.

 

עים שקים, הצריהחשרוולים, רים, הכל החותוכנית של  לןבקפני יציקת הבטונים יכין הל  

קשורים הפרטים ה לת כר אבדב כל הנוגעים מראש ויברר עםבם לעצ כדי שיוכלוכו' 

 רש.בורם את הנדם כדי להכין עבעבודת

 

ע ע"י אביזרים וצנרת, תבוצ ים,ולים, השקעים, החריצים, העוגנהשרו ,םיחורהכנת כל ה  

חשמל. לא ו טלציהסינלאהיועצים  קה ע"יי היציל ותבדק לפנשמחהקבלני האינסטלציה ו

  ים וכו'.רזאבי, היםלומיקום השרו קבלת אישור עללא ה לקתבוצע יצי

 

לם ולא תשו העבודה במחיר תולולולים והאביזרים ככבת כל השרוורים וכו' והרהכנת הח   

 תוספת. שום ןעבור 

        

 וק תבניותפיר 02.08 

או טון ה הבהיגרם למבנל וללבטיח נגד כל נזק העפה שתארנה במקומן לתקושת תוהתבני

 פרוק מוקדם מדי. מ לצורתו

אחראי ה לןיה הקבעם זה יהקח, יחד פורט על כך מהמפאשור מ יות בליבנשום ת ולא יפורק

אשר יעורער בונו כל חלק מבנה ועל חשדש מח רם זמן ויתקןות בטעד פירוק התבניב חידייה

 ת. זא המסיב

לבין התחלת ה גמר היציקבין לית זמן המינימה פתונודות וזעזועים. תקללא תהפירוק ייעשה 

ת התבניווספת של השארה נ יוכל להורות על ם המפקחאול  466 ית ת"ושפי דריהפירוק ל

 קרה ומקרה. מ בכל ןהמיכותיות

 

 אשפרה 02.09 

מה המתאיפרה ן לבצע את האשבלקה, על 0205פרק -תת ,02ור במפרט הכללי פרק אמף לבנוס 

 .להלןט רולתנאים אלה כמפ

 ימים: 7 ורקו טרם מלאופ שתבניותיהם יםמשטחלגבי  
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ם המי אדותם התשחוסומר ח יותר חן במצב לות כאשר הם עדייפני תקרם ו/או חיהשט כל על 

 י.עונצב CURING COMPOUND קראוך הבטון, הנמת

 אות היצרן.הכל לפי מפרט והור 

 

עליהם  יקה(ת יצחי הפסקו)שט ידתעתחברות האלמנטים בטחי האינה מתייחסת לש וז האהור  

 7וף למשך טח הבטון רטוב באופן רצק את משזיחולה תותי שכבפרוס יריעות יוטה בשל יש

 ימים.

 .CURING COMPOUNDין להתיז יציקה א י הפסקותמשטחעל  

 רטובהשמר העמוד אשר תי אשרלם ביוטה סמיכה עד ודים תהיה על ידי עטיפתעמת האשפר 

 ים.ימ 5באופן רצוף במשך 

 

 .ת שהיאפוסשום ת ןולא תשולם בגינו לקבל הבודהע ל במחירלוה כשפרמחיר הא 

 

 אשפרה.דות הובביצוע עולה לבקריה אחראי מיוחד שיההקבלן יעסיק פועל  

ים רמוגהפוגעים בבטון ו גיןלייבוש והרטבה לסרו רמתהגואין לבצע הרטבה לא רציפה  

 לסדיקה.

 

 ותושלמת מבנה בחלקו או בילפס 1002. 

ועל הקבלן הרס יו ל, יפסםיאם לתוכניות או המפרטלא בהתשיבנה בנה אשר כל חלק של מ 

נה וכל הצעה כים לתיקון המבע דרלהצי רשאי לןקב.  הספת תשלוםללא כל תולבנותו מחדש 

 הנדס.המ לוש את אישורו שיות ו/או המפרטים תדרהתוכנה את המשנ

 

 זמנים.הא שינוי בלוח שלום נוסף וללא תלל בלןוצעת תעשה ע"י הקקון המעבודת התי 

 ערלער וחלט ואיןן היינו מקשר להצעות הקבלן לתיקוכל בידראאו ה סדשיקול דעתו של המהנ 

 רון המוצע.ת הפתקבילו-בר קבילות או איאו האדריכל בד הנדסהמ תטל החלע

 

 לדת הזיוןפ 102.1 

 מ"מ 25 דצולעת בקטרים עמ לדהעגולים רגילים או פ ת פלדהת הזיון יהיו מוטוטוומ .1 

טיות סהעדכניים ללא כל  יים הישראל םהתקני תוכניות שיתאימו לדרישוין בתיכמצו

 יהיו ישרים בהחלט. ואשהסוג  לכפקו מסושימוטות הפלדה  שהן.

 

 לים מעלקוצים" העו" םיות הזיון המשמשיד במיוחד על מיקום מוטהקפבלן לעל הק .2

 התקרות.מפלס 

 

 לשא שונלא יספק רשימות ברזל וכל ה ןהמזמין/המתכנ לקחת בחשבון כין בלקעל ה .  3 

 חשבונו. שימות הוא באחריותו ועלהכנת הר
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 ונים מאלהת שומופלדה לזיון במק חפיפה של מוטות עם יבורחבצורך  הויהי במידה .4 

 לילכר המתכנן ובאופן ן אישוטעו ן שני חיבוריםבי קוכניות, יהיה המרחהמצוינים בת

 . ורים לסירוגיןייעשו תמיד החיב

 

י חשבון כלקחת ב צעות ריתוכים. על הקבלןרים באמבויעשו חייראות המתכנן לא לפי הו  

חת בחשבון במחיר לק יולמ'. ע -12דולים מוטות יהיו גורכי המא יםמסוימומות במק

ן זיו יהיה להשיג ברזל א ניתןה ולת על כך. במידחדוילא תשולם תוספת מ הצעתו כי

ם ריבידי מח ש בחיבורי מוטות הפלדה עלימועיל, יאושר השבאורך המפורט ל

 נדס.י המהש על ידשרו מרארוקטיביים מתאימים שיאוקונסט

 

קודמת ליציקה ה זיון השייכיםת הוטושכל "הקוצים" של מ קה יש להקפידכל יצי ינלפ .5 

 יים לפחות.פקאו םחישוקי 2קים ע"י ומחוז אחר בטון ומלכלוך יץממיהיו נקיים 

 

א ישולם עבורן, ו ולמדדא ילנים שהלמנטים וקה ו"ברזל רץ" באחל חפיפות ברזל .6 

 י.בינמשרדבמפרט הכמפורט 

  

 התות פלדברש זיון 202.1

 יוהירותכות. המוטות ה משראלי לרשתות פלדקן היות התהמוטות והרשת יתאימו לדריש 

 רישות דלהלן:יהם יחולו הדשלגבה רקרזל משוך במתיחה לע או מבזל מצומשוכים מבר

 

 ום ניממי - סמ"ר/ק"ג 5900למשיכה            

  מוםמיני - "ג/סמ"רק 5000גבול נזילות     

 

המזמין על  ילן, מטהקבל פרטי התבניות שלמותנה בשיטת ור הרשתות ודסיר ומאח 
 תראוקירות, לפי ההורצפות ובופרטי הרשתות בבת רכה תוכניות את הכנתהקבלן 

 ת המהנדס.אמונים שיתקבלו נתו
 

כות לאשר מתכנן שומר לעצמו את הזצוע, היבלפני  וכניות יוגשו לאישור המתכנןתה

כל בלן ם לקתשוללא  על התכנון הנ"לה הסופית. ממועד ההגש בועותש 3עד תוכניות ה

 ודה.עבה לותו כלולה במחירתוספת שהיא וע

יחידה. תיכלל במחירי הן רתוה ותממשבצות לא תמדדנשל שתי  חפיפות רשתות

 במשקל הטיפוסי של הרשת ן כפולוטהבי נפלצורך התשלום תהיה לפי שטח  המדידה

 הספציפית.

 

 לבטוןם מפלדה המעוגנים יות ואלמנטיקונסטרוקצ ,פלדה פלטות 302.1 

 ה(.ו כאלפלדה אם יהי ותיצלמבנים מקונסטרוקסעיף זה אינו מתייחס ) 

 בועים.וצ 918פי ת"י ונים באבץ חם ללוגומיהיו נטים מפלדה האלמכל  
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ת ם וצינורום שונים מקצועיימנטים העשויים מפרופיליכל האל וייחשב הכקונסטרוקציית פלד 

א ל מידה וגודל שהובתוך הבטון, בכ קיםאו יצו/חופשיים ו ( בין אם הםועגוליםרובעים )מ לברז

 .'כוברגים ובור בריתוך, לרבות חי, צורת חיבור שהיאל כבו

 

הפלסה, ריתוך, יגון, ע לרבות םאת ייצורם, גילוונם, הרכבת לבכל מקרה ככולמחירם ייחשב  

 .התבניותחיתוכי ו ידבעיבוהדרושות  ההכנותרגים וכל ניקוב, ב

 

 

 םמיוחדי אופני מדידה 402.1

 להלן:  רטכללי גם את המפוה טרלים בנוסף לאמור במפמחירי הבטון כול 

 

השונים: ביטון  רי הסעיפיםחיכלול במ  ים. בטפסים בכל הגבה טוןשימת הבהובלת ו .1 

רות, יקצפות, פתחים ברעיבוד נים וכן נרת ברכיבי הבטונים השוברי צמעל ווליםרש

 נות.ערכות השוים וכו' למלוח"ד

 

 השונים.   יםטנהאלמסקת היציקה בין מיוחדות להפעולות הכל הפ .2 

 

 חדש.ברות לם והתחי ברזל קייילוימים, גקיהבטונים הספוס פני ח .3 

 

  להפרדהל פנימי פקקים, שרוולים גמר סרגי מים, אפמים, וטעיצוב חריצים, בליטות, קי .4 

ת בכתב יין אחרא אם צוקבלת גמר נקי/חשוף וכד', אללת הבטונים וקבי יציבין של

 יות. הכמו

 

 מפקח.רשו ע"י הם שונים לבטון שידפיסום ומרביע .5 

 

 קח.מפאות הרותוכניות המערכות או לפי ה פיכנדרש לוכד'  , וויםים, עוגניםברגהכנסת  . 6 

 

 .םת ועמודוניורור חגומרצפה עבבטון ומקירות  הוצאת קוצים מעמודים, .7 

 

 ורים.פים עיוביטון משקופים ומשקו .8 

 

בכתב  במפורש אחרתאם צויין משופע ומעוגל אלא , יתי קשתואלמנטי בטון בעיבוד א .9 

 יות. כמוה

 

  ה.מיוחד זט במפר רות כל האמהכמויות כוללים א תבהמחירים שבכל כ    .10 
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 דרוךטרום ובטון  עבודות - 03פרק 

 

 ולים דרוכיםות טרומיים חללוח 0103.

בתכנית ות והמסומנות דרוכה תו. הפלט13-ו 03לליים ד עם המפרטים הכש לקרוא יחמפרט זה י 

כלל מוצרי בטון בע"מ  רתוצמתים ודרוכים ללוחות חלולחסות תיית בכתבי כמויות מוהמוצגו

נאי אחרים בתם ילערך מתוצרת מפע והשודים לוח"הקבלן רשאי להציע  אולם.  וניםרכים שובא

מבחינה ם יית ולא תגרומנה לשינוטרוקטיבינה קונסיסיות מבחינו על הדרישות הבסהם יעש

 ת.ניארכיטקטו

 סף:ובנו 5חלק  466ן התקלעמוד בהצעת  כותצריהפלטות  

 .50-יהיה בדים לוח"בטון ב א.

ים והיציקה הלוח"דלמשקל בים בתכניות והם בנוסף דים נקולוח"ה על םיהעומס ב.

 השרות.( והם עומסי ימה )"טופינג"שלמה

 תקרה.ה חס לחתך השלם שלייתממהמפתח הנקי, אשר  1/350של  ת מותרתעה סופישקי ג.

 .םולא ניתן לשנותציה ונסטרוקניות קע בתוכעובי המופיה ליהיה זה לוח"דיםהעובי  ד.

 דקות לפחות. 120ש למשך א דיעמיו היי דים"חלוה ה.

 

  ועלפני הביצ ר סופי לנ"ל,לקבל אישו ורט למתכנןמפ טיטסלהגיש חישוב  קבלןעל ה

 ות לדרישות המפורט לוח"דיםת י להתאמראחאהקבלן יהיה  ל מקרה, בכלוח"דיםה

 מתכנןההמפקח ו/או  שוריאל להגיש מבצעעל ה  לוח"דיםת הרכבי הנלעיל. לפ

 .םלוח"דימת והרכבת האופן הרבה והרכת ויתוכנ

כפי קירות חקים בין הת של המידות והמרמדויק מדידה לערוך בצעמה, על לוח"דיםצוע הפני ביל 

 כנית המקורית.לת םבאתר ולוודא התאמתשבוצעו 

, לוח"דיםהת זמנההמתכנן לפני  למפקח ולתאם עםע דיוי סטיות, עליו להקרה של גילול מבכ 

 טיות.הסב מן וכתמכם יהכרשינויים באו

טיט צמנטי . חומר המילוי הינו םחתמיד לאחר הנ וצעבי  לוח"דיםה ם( ביןמרווחימילוי המישקים ) 

 מ"מ. 4-רים קטן מגירגחול, גודל ה 3 -ט צמנ 1בת ביחס תערו

חלקי חול. יש  1-3לט חלק מ 1כב בהריט קום ההשענה בטמי יש למלא אתדים ח"לולפני הנחת ה 

מרווח  עם - רת יציקות באתרוקו על דיםלוח"שטח ההשענה. הנחת הכל על  ישען לוח"דהלדאוג ש

חדור לתוך ל ןוקת הטופינג על הבטה. בעת יציר ההרכבלאפש - לוחס"מ מכל צד של ה 5י של חופש

 ההשענות.בתחומי  ח"דיםולי החלל

בפטיש  ותיםו סיתשרלהנחיות היצרן. לא יו אםבהת יטופלו ח"דיםולבין הרנציאליות דפ שקיעות 

דח ם ייעשו במקוחים למעבריני וכל הקידר מכושייעשו במי םהדרושיתוכים ו/או פטיש מכני. כל החי

 ד.לבב ""כוס

 

 מדידה מיוחדים אופני 0203.

 וחד זה.מי ת כל האמור במפרטאמויות כוללים כל המחירים שבכתב הכ .1 

 לא ת וישענט בהוי טיליועבור הכנת מ לוח"דיםהן ם ביוי המישקימיל עבור .2 

 ישולם בנפרד.  

 אתר.ן יצוק בודות בטועב - 02 קדד בנפרד בפרנג נמהטופי .3 
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 הזיון.כולל את חוטי הדריכה ום "דילוחר המחי .4 

 .לוח"דיםה רחיבמיהיה כלול לא ימדד ו ם"דילוחשיחדור לחללי ה ןוטב .5 

  רות מיב, צנויומים, ב חורים, עבור צנרתחת כולל קדייר הלוח"דים חמ .6 

 '.כוגשם, ניקוז מזגנים ו  

צנור בקוטר  ורעבגמא לדו עבור דרכור שצריך לקוטר הצנוגדול מ ההקידוחים יהי קוטר 

ים רושהחיתוכים הד הלוח"דים את כליר כמו כן, כולל מח  .6לקדוח חור בקוטר " יש 4"

  .המבנה והתאמות לצורךפתחים ליצירת 
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  עבודות בניה - 40  פרק

 

 לי כל 04.01

ל שה צאוהח ע"י טילהב שם או לאלמנטים מבטון, י, בינם לבין עצמתובכל חיבורי הקיר .1 

 י קשר(. רבות בטון )שננקוצים וכן שט

 

 ים(. ל סוגי הבלוק)בכ קיםברי בלויותר השימוש בשלא  .2 

 

 ם. צידעל ם יחבלוקי בטון מונשימוש ב יותר לא .3 

 

 הבלוק(. טח ל שלא )על כשקים יהיה ממיטיט בה .4 

 

 30/20גודל ת בכינא חגורהו ן בתנימ' ללא עמוד בתווך ת 5כו מעל  קיר שאור כל קטע .5 

  רה.פה ובתק"מ, מעוגנת ברצמ 12מוטות מצולעים בקוטר  6עם   ס"מ

 

ות ופקית אחת לפחורה אגחתחים, תהיה בו ובין שיש בו פ ין שהוא אטוםכל קיר, ב .6 

  .גנים בעמודי בטון בקצוותומערה יהיו מוטות החגו אשרכ

 וד. לעמד ומלונות מעלח תחנוספת מתות תהיה חגורה בקיר עם חלונ  

 

    הכללי. טפרבמ כנדרש  או מהקיר הנגדייה שניה יוצא קוץ מהעמוד שורת בנבכל  .7 

 

  (בך חוצץ רטיבותה )נדירות בניבידוד לק 4.020

ץ יש ליצור וחבכל מקומות מגע קירות ה כןוי הבטון חים על מרצפיה המונקירות הבנ כל תחת 

ל ות נייר טול. כשכב 2ציבה של  ת חכבש ובתוספת מ"מ 50ריחה ביטומנית ברוחב  פס מ

 רד. בנפ ולםולא תש לה במחיר הבניההעבודה הנ"ל כלו

 

 ת ווחורים בקיר ביצוע חריצים  04.03

אביזרי חשמל, ו תת צינורולצרכי התקנ ות בניהת וחורים בקירתעלו ,םחציבת חריצי

או מסור ו/או סק די ןאים, כגומת ינישרים על ידי מכשיר מכ ו' יבוצעו בקויםכואינסטלציה 

 קדחה חשמלית. מ

 פטיש. כו' או שבירה בלא תורשה חציבה ו 

 

 משקופים הצבה וביטון  0404.

 

קוף שהמתוך שקע קצה הקיר ל י הכנסתיוצב על ידוייה נבבעת המכופף יורכב משקוף פח  .1 

 יבוצע -יה נבהבמקרה ומשקוף יורכב לאחר הגובה בבטון.  לומילוי הרווח הנותר לכ

 במפרט הכללי.  04042סעיף   לבטון אנכי, לפי ור כמו חיבור קירבחיה
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בעזרת  ובה, כשהם מיושריםג הקפדה עלתוך כדי תעשה בניה ופים בתוך המשקהצבת  .2 

  ה.בפני סטי תמוכים סרגל ואנך,

מ"מ עבור  15ח לפחות  יש להשאיר מרוו ישר את פני המשקוף עם הטיחלש אם נדר

  .חהטי

  הטיח.עובי ובהתחשב בוף כנדרש בתוכניות יש להרכיב את המשק םירבמקרים אח

 

 דעדש בתוספת ערב נגעם אגרגט  שקוף בבטוןהמ חללפיד על מילוי להקעל הקבלן  .3 

ו בייהיה על הקבלן לפרקו ולהרכ א,מללא יהיה י המשקוף ה שמילות. בכל מקררטיבו

 מחדש. 

 

א תורשה כל בליטה מיושרת בקו אחיד ול היבקיר אחד תה ריותהצבת שני משקופים או  .4 

 התקן. ו סטייה מא

 

לא יגרם עיוות כו כך שאורכל ף מבפנים לך את המשקוש לתמוס ידיייציקת הבעת  .5 

 ציקה. ו/או הילך התמיכה ף במהוקלמש

 

 לפייציקת חגורה עם זיון  צע הביטון ע"יובוח גדול בין המשקוף לפתח יור יםאם קי .6 

  ראת המפקח.וה

 

 ץ ומתכת ע -מויים )עזר( ם ומשקופים סביטון משקופי 04.05

ות רילתות אלומיניום בקניום ודומיואלחלונות עץ פי עזר של ב משקומצ בכלן לבטן על הקבל

 גובהם. ים לכל חיצות בנויומ

 

 כניות שונות מוניה עם ביצוע מערכות אלקטרבה וםתא 04.06

 מערכות השונות. ה תם עם עבודוואתים בהבניה תבוצע בשלב .1 

 

ים לבדיקתו שונת הות והמחיצוה ראשונה של הקירעל הקבלן לסמן ולבנות שור .2 

אישור ם קיבל השונים בטרירות קהל הקבלן לבנות את קח. לא יוכאישורו של המפול

 . ניםימוב על הסבכת

 

 שור המפקח. יבו תיאום ואייחכל הפסקות בבניה י .3 

 

הצינורות ה למיקום ת הבניה תתואם הבנייבוצעו לפני עבודו תורות או צינולעתה שבמקר .4 

 לתוכניות. הקירות יתאים ום מיקות בתנאי שאו התעל

 

מים יתאמ ין פתחיםיה יש להכדות הבנו אחרי עבויבוצע תו התעלוהצנרות ו/אבמקרה ו .5 

 מפקח. המערכות או ה ינלפי הגדלים שידרשו קבל
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 מחירים  תלומיוחדים ותכ הדידאופני מ 04.07

 

יה ירות בנובין ק וןירות בטלק דים,קירות בניה לעמו ורות אנכיות בחיבוריקשר וחג שינני .1 

  הבניה. ו כלולים במחירי ויהי דרא ימדדו בנפיה אחרים לרות בנלקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת איטוםודועב – 05ק פר
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 ותמתחת לרצפראשי כלונסאות פני איטום  .1

 UK –הראש נמצא ב ל ש OKשר אות אכלונספני ראשי הכלונסאות יבוצע רק בום טיא
 '.וכד רצפת הבריכהמעלית, פיר הכמו  :רצפה

 
 השטחת הכנ .1.1

 רופף, לכלוך, אבק,  פסולת בנייה וכד'.ומר טון מכל חפני הב את יטבקות היש לנ
ת כל א יא. יש לחתוךורך לסתת עד שימצא בטון ברבמקומות עם סגרגציה יהיה צ

 -ומק של כטים מהשטח לעהבול' דכה וקשיר חוטי יים(,נסטרוקטיבים )לא קוהקוצ
" או רפ הקסימסוג "ובת מוכנה ערמצעות תאת כל החורים יש למלא באמ. "ס 2

 שו"ע.
 

 ם צמנטיטואי .1.2

 הברשות של חומר איטום צמנטי מסוג  2על שטח מוכן, יש לבצע 

מות )סה"כ כהברשה  ק"ג/מ"ר כל 1.5או שו"ע בכמות של  "107 סיל ה טופסיק"

 שכבה יבשה(.  ממ" 2 -יפחת מ עובי השכבה לא ר,מ"/גק" 3ה לית תהיהכל

 

. יש לערבב ןפני הבטו יטב אתה בילהרטום הראשונה יש יטשכבת האלפני יישום 
 סל"ד(. 600את החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות סיבובים נמוכה )עד 

סוי בטיח כיע"מ לה ואפור( איטום )לבן רמיש להשתמש בשני גוונים של חו

 ת.ואיטום המתוכננטח בכל שכבות ההשי נפשל לם מוש

משך בוצע בשת האשפרום יש להתחיל ביטשכבת האלאחר ייבוש מינימאלי של 

 פעמים ביום. 3-, כםיומיי

והמשותפים למספר  משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות הבודדים

 ל גובהםיקפם לכת הרצפה ובהיתכלונסאות הנושקים לתח

 

 ת פיר מעלי תפרצם איטו .2

 WP-3823-01-02ראה גיליון: 

 

י ארגזל גבי וכנן. עתמכ פוליאטילןה ויריעת זי הפרדבי תחתית החפירה יונחו ארגג על
 פרדה יש לבצע: הה

 

 יריעת פוליאטילן .2.1

 "מ.ס 10פות של מ"מ בחפי 0.3 ובייש לפרוס יריעת פוליאטילן בע

 

 

 

 תית בטון רזהשת .2.2

ם לת האיטובלק 20-ה בבטון רזבת ת שכתשתית קיציעל גבי יריעת הפוליאטילן, 

 "מ.ס 5כולל של ובי בע
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ל חדות שבליטות  למנוע מנת לשום עיה עם אגרגט שומבטון תהתערובת ה

 האגרגטים בתערובת הבטון.

ית ותשמש נסטרוקטיבפה הקושכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצ

 יצוע האיטום.בלתשתית 

 ום.האיט בודותחילת עי תלפנשעות  24ת יש להמתין לייבוש הבטון לפחו

 

 .יטום הקירותא יבור עםס"מ לח 20 -יבלוט הבטון הרזה כ –ור בהיקף הב

 

 חהכנת השט .2.3

ם וכד' רים רופפיב את פני תשתית הבטון מכל לכלוך, אבק, חומות היטיש לנק

אגרגטים מעל פני השטח. בכל  תת האיטום. אין לאפשר בליטת יריעלקבל

 תקינה.ציקה בצורה הין להשלים את הבטוי נפת סתת אלש י במקומות שיתגלו

 

 איטום .2.4

 ן מסוג צמה לבטונדבקת מע תיש לפרוס יריעה ביטומנהבטון יעל גבי תשתית 

"PRE-Bני פפשית על היריעות תבוצע בפריסה חומ"מ. הרכבת  5ובי ע" או שו"ע ב
 לפי מעלה.גט פונה כרגכאשר הא הבטון הרזה

 
גבי על  עהוק הירימ ע"י הידס" 10-כשל וחב ו בריהי תהחפיפות לרוחב היריעו

 עות.ני היריהקיימת על פההדבקה  שכבת

 

 י הלחמה מבוקרת שלס"מ ע" 10-של כוחב ו בריהי ריעותיההחפיפות לאורך 

 קות מלאה.ידבהיריעות עד לה

 

ום הקיר ברות עם איטך התחרוצ"מ לס 20 -יעה כתבלוט היר – רבוה בהיקף
עד נית ה זמח עץ להגנלהניח לו שריעה יהי של לק זהחל ע היצוק בשלב הבא.

 .עההירי לביצוע החפיפה עם שאר
 

ום להיקף ראש הכלונס על גבי איטת היריע תולחםאות סנבחיבור לראשי הכלו

 (.Aס"מ. )ראה פרט  10פריימר לרוחב של 

 
 הקונסטרוקטיבית ההרכבת ברזל הזיון ויציקת הרצפ .2.5

ת ן במידויחי בטועשויים ארחק מר שומרי ביג הרכבת ברזל הזיון תבוצע על

10X10X3  50ס"מ כלX50  .ס"מ 

בכל מקרה  באיטום.פגיעות מנת למונע  לבוצע בזהירות רבה עת רזלת הבהרכב

" בהלחמה PRE-Bמה "יעת אטיעה באיטום יבוצע תיקון ע"י טלאי של ירשל פגי

 .עומעל המקום הפג
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 '.פסולת וכד ,וךכלעה מליירה לפני יציקת הרצפה יש לנקות היטב את פני

 טרוקציה.נסניות קונן בתוכקת רצפת בטון כמתוכציכן תבוצע יר מלאח

 

 הפיציקת רצ .2.6

 ציה. וכנית קונסטרוקהתאם לתב ת הבטוןיציקת רצפ
 
 

 איטום קירות פיר מעלית  .3

 WP-3823-01-02ראה גיליון: 

 עצר מים מתנפח  .3.1

מסוג פח נמתם צר מיעס פ צמידיש להת יציקה, סביב צינורות וכד' הפסק לבכ
"SIKA SWELL P  "7ל במידות שעל בסיס פולימרי "ע או שו X 25 .מ"מ  

 או שו"ע." SIKA SWELL S"מסטיק מסוג על גבי צע בהדבקה ובהרכבת העצר ת
 הרכבת העצר תבוצע במרכז יציקה. 

 יש להרכיב את העצר במרכז הקיר. תסביב הצינורות החודרים את הקירו 

 

 הכנת השטח .3.2

וכד'. לחתוך את כל  , אבניםק, לכלוךם מאבלנקותת יש הקירו יקתיצ גמר חראל
תת "מ. יש לסס 2ל בעומק שהקיר אים מצולא קונסטרוקטיביים היקוצים הה

ם את כל החורים סתוון יציב. יש ליה עד לקבלת שטח בטולהסיר אזורי סגרגצ
ף ורצי נקי, " או שו"ע, על השטח להיות חלקסיקה רפסוג "מ בתערובת מוכנה

 יטום.לת האבלק
 

" ומעליו ע"י KP3מסוג " באמצעות פקק מתועש הדווידגיםאת חורי  סתוםיש ל

מעל יבוצע  " או שו"ע. המילויסיקה רפסוג "ון מיקום בטבתערובת לש ימילו

 ס"מ. 2-חות מקיר. עומק המילוי יהיה לא פהפקק מצדו החיצוני של ה

 

פה. יש צמהרס"מ  20 -כולטת בה וםיש לחשוף את יריעת האיט בהיקף הקיר

 ןפעבר לדומלטים ס"מ הבו 20 -ב שלעיל, 8.2ופיע בסעיף העץ המת לוח להסיר א

ת איטום לגלות אלאיטום הרצפה. יש  רותאיטום הקיור ורך חיבהרצפה, לצ

 פגיעות.הרצפה בזהירות ללא 

 

 

 

 

 זוקיחולקה ביטומנית ויריעת ר .3.3

יש האנכי, ן הקיר ופלד ופקיאה פהבהיקף הקירות פינת החיבור בין שטח הרצ

" או שו"ע במידות של PAZ-ROLKAומנית מתועשת מסוג "קה ביטיב רוללהרכ
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4X4  גבי  עודי עלה בעזרת מבער גז ייחמתבוצע בהלקה הרולס"מ. הרכבת

 או שו"ע. "GS474פריימר ביטומני "

 5" או שו"ע בעובי 5Mק מסוג "פוליפז חיזו תעירי מעל הרולקה יש להלחים

רך ה ממורכזת לאום בצורותולח ס"מ 40 -ב של כרוחיה בתהה עהירי מ.מ"

 15-ה וכהרצפ של ולטתהאיטום הב יעתריגבי  ס"מ אופקית על 15 -ה. כהרולק

 קיר.דופן ה ס"מ אנכית עד גבי

 

 איטום מותז .3.4

 :פריימר

בוצע ע"י אותו חומר ביטומני י ת, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימרשירא

 תר.י ביולימיני מבשכבה בעוב

 יטומניתומתיזים אמולסיה בספקת המים וגרים את א, סזו פריימרבשכבת 

 בלבד.

 סות באופן מושלם. לכ לאו דווקאוהשטח את פני כלך" ללהשכבה צריכה "

רות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספו

 ג האוויר.זמ

ר, צבעו ותז על הקיה ומנייטבהחומר הכשר יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימ

 ע חום.בצביה יה

לשלב לעבור זה, יש ב במצ ופך לצבע שחור ודביק.החומר המיד לאחר הקרישה, 

 הבא.

צורך לבצע את הדביקות, יהיה  וף זמן רב כך שיאבדידה והחומר יהיה חשבמ

 ימר נוספת.שכבת פרי

 

 :טוםהאי תבשכ

ו"ע " או שפלקסיגום" גסומ מותז ןומיטעל גבי הפריימר תבוצע שכבה של ב

 . השמ"מ שכבה יב 5בה של עובי שכלקבלת  עד

ת למנוע ביצוע מנ זאת על .רשל הקילק התחתון חבחיל בביצוע ההתזה להתיש 

 התזה שבחלק העליון.התחתון רווי במים מ על הקיר כאשר השטח התזה

שבון חב חתה לעוביים המתוכננים. יש לקות החומר הדרושמכיש להתיז את 

כדי שחרור המים מהשכבה ך תוובה יצטמצם תז בשכבה רטי המובעושה

 ית.טומנהבי

 

 ת.שעו 24חות פליהיה  יקת עובייהדבייבוש השכבה לצורך 
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ו מכוסים בשכבה יועדים לקבלת האיטום יהיחלקי הבטון המ יש לוודא כי כל

 לרוחב יםונוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שצרת באופן הביטומני

 מ.ס" 20ל ש

ח המיועדת השטעת רצו ב של איטום, להכין גם אתל שלוע כלפני ביצ יש להקפיד

ה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה תהיעה זו צור קודם.עשתה בשלב נשלחפיפה 

 ללא כל פגם.  מושלם

 

ש להגן על החלקים יבמידת הצורך  .ימים 7-יר איטום חשוף יותר מלהשאאין 

 הקיר. גופן חופשי ע"טכני תלוי באגאו דב "ימני עזן ופבא החשופים

 

 ת החיזוק.עיהאיטום בחפיפה לירצע יבו רותבחלקם התחתון של הקי

 
יעלה האיטום עד למפלס הקצה העליון של הקירות ירות הק יון שלעלה בחלק

 .תחברות עם איטום הרצפהלצורך ה
 

 יטוםאהבדיקות  .3.5

 בדיקת כמות החומר:
 

לביצוע  השטח המיועד יש למדוד את ויםסמח שטטום ביהאת לפני תחילת עבודו
 זה. יש לקחת צוע בשטחנדרשת לביר החומות היש לחשב את כמ ום.איט

ק"ג/מ"ר של החומר על מנת לקבל עובי שכבת איטום  1.75 י נדרשכ וןבחשב
שבת של החומר נמצאת באתר וחמ"מ. יש לוודא כי כל הכמות המ 1 יבשה של

 ה.לפני תחילת העבוד
 
 האיטום:  שכבתבי יקת עודב
 
בת האיטום והצמדת קירת שכי דיגיטלי(, באמצעות דר )רצוי קליבוצע ע"בת

  השכבה.י פניבר להנע של הקל קהחל
 ם.שעות לאחר ביצוע האיטו 24 –דיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כב

 מ"ר. 100ים שונים לכל סלמקומות במפ 5-הבדיקה תבוצע ב 

י. רט הטכנת מהנדרש במפופח אל יהום יהטאיה עובי ממוצע של שכבת

 .תבדיקות נוספו 5בוצעו הנדרש יבי הממוצע יהיה פחות מדה ועובמי

ל הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על ם שי הסטישתב ממוצעאם עובי ה

בלת ק ספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עדהקבלן לבצע שכבת איטום נו

 העובי הנדרש.

 .וםיטאין לאשר חורים בשכבת הא
 
 
 

 

 ם האיטו נתהג .3.6
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"ר. הדבקת גר'/מ 200גאוטכני במשקל  להדביק בד האיטום יש כבתעל גבי ש

נקודתיות של חומר איטום  חותרימ רתעזב ורה נקודתיתצבהבד תבוצע 

ס"מ. הדבקת קצה  50X50אחת כל ביטומני "אלסטומיקס" או שו"ע, נקודה 

פני ל דת הבבשכב לאפשר קיפולים הבד תהיה בצורה רצופה. אין לשעליון 

 ה.הגנהרכבת יריעת 

 מ"מ, 1ה בעובי ת להגנשטוחו  HDPEני הרכבת יריעות הגאוטכ מעל הבד

ע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם יבומ. קס" 15-בחפיפות של כ

בוצע הדבקה ת ום. באזור חפיפותמ, רק מעל קצה האיטס" 30-דיסקיות כל כ

 מית עצ דבקההל יתנקודתית של רצועות יריעה בוטיל

 ו"ע.ו ש" אSCAPA TAPES 318מסוג "

 

 מילוי חוזר  .3.7

 ם.טואיב פגיעותלמנוע  קר, כדיוזר זהיר ומבוחמילוי ביצוע 
 
 

 איטום דפנות קורות יסוד .4

  WP-3823-01-01 , WP-3823-01-02 ,WP-3823-01-03 ראה גיליונות:
 

 כמפורט: הםמשני צידיהתחתונות ות קורה תאיטום דפנו

 

 חטהש  הכנת .4.1

ד'. מאבק, לכלוך, אבנים וכ ידיהםות משני צהקורת היטב את שטח קולנ יש

ס"מ. יש לסתת  2של מק ובעטח הבטון שמ םיוצאיהקשירה  חוטיוך לחת

 לסתום את כל החורים ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש

י נק ,קחלת " או שו"ע. על השטח להיוסיקה רפ" כנה מסוגומערובת באמצעות ת

 ם.קבלת האיטורציף לו

 

 ומניטום ביטאי .4.2

ג ר מסויימפר תבכשצע , יש לבהברשה בלבדאו  יחהבמרביישום חומר האיטום 

 .1:10" מדולל במים ביחס של 2" או "נאפופלקס פרופיטק GIPפופלקס א"נ

 

 מר.ייצוע פרן צורך בביחומר בהתזה, אי שוםביי

 

ביטומני מסוג  וםיטאומר חל ש על גבי הפריימר, יש לבצע מספר הברשות

מ"מ )שכבה  4של  בי שכבה" או שו"ע עד לקבלת עו2פיטק לקס פרו"נאפופ

 .(בשהי
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 .משני צידיהם הדפנות האנכיים של קורות היסוד ל אתיכלו טוםהאי

 

בך חוצץ דניבוצע הגובל ברצפת קומת קרקע הקורה בחלקה העליון של דופן 

 מפורט:רטיבות כ

  .קורההי פניבוצע עד ל טוםהאי

ובה ת עד לגלהעלות עם השכבה הביטומנייש וני כבר קיים במידה והקיר החיצ

ס שת אינטרגליע רצועת ריש להטב יחותהמר יןי הפיתוח. בנפס"מ מעל  15-כשל 

 תהחיבור בין הקורה התחתונה לקירולקו ורה ממורכזת ס"מ בצ 20-ברוחב של כ

 העליונים. 

לב מאוחר איטום הנ"ל בשת הצועלם רתוש ,םיצוני אינו קייקיר החה והבמיד

ם וטתושלם רצועת האי , אזצונייםיחבזמן ביצוע איטום הקירות ה יותר

ת לאיטום הקירות י של הקורום התת קרקען האיטור ביחיבוהביטומנית ל

 . החיצוניים

 

 ם יטואההגנת  .4.3

גר'/מ"ר. הדבקת  200בד גאוטכני במשקל  קהאיטום יש להדבי על גבי שכבת

איטום של חומר  נקודתיות חותירת מרעזב נקודתיתרה וצע בצוהבד תב

קצה  ס"מ. הדבקת 50X50 לכאו שו"ע, נקודה אחת  טומיקס"ביטומני "אלס

י נפל ת הבדבשכב הבד תהיה בצורה רצופה. אין לאפשר קיפולים עליון של

 ה.הרכבת יריעת הגנ

מ"מ,  1שטוחות להגנה בעובי   HDPEי הרכבת יריעות נכמעל הבד הגאוט

ם עם רה זמנית ע"י מסמרייבוצע בצוע יריעות יבוקס"מ.  15-ות של כפיפבח

חפיפות תבוצע הדבקה  אזוראיטום. במעל קצה ה קס"מ, ר 30-סקיות כל כדי

 ת ימעצדבקה ית להנקודתית של רצועות יריעה בוטיל

 ." או שו"עSCAPA TAPES 318מסוג "

 

 מילוי .4.4

 נת האיטום.בהגפגיעה  מילוי מבוקר באופן זהיר למניעתביצוע 

 

 

 

 

 תפצ, ר-4.50לס במפ כונותחדר מ תפנות יצוקות על ארגזים: רצתותחת וטום רצפיא .5
 פת הבריכה וכד'מרכז הספורט, רצ
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  WP-3823-01-01  ,WP-3823-01-02 ,WP-3823-01-03 אה גיליונות:ר

 רדה יש לבצע: ל גבי ארגזי ההפרדה כמתוכנן. עזי הפו ארגונחי על גבי תחתית החפירה
 

 יעת פוליאטילןרי .5.1

 "מ.ס 10ל פות שיפחמ"מ ב 0.3ובי עפוליאטילן ב לפרוס יריעת שי

 
 בטון רזה  .5.2

לקבלת ס"מ  5י של בעוב 20-ן רזה באטילן, יש לצקת בטועל גבי יריעת הפולי
 משטח.פני הטים מבולה ללא אגרגטיםלק ורציף ן יהיה חגמר הבטום. האיטו

 האיטום.

טח יבית ותשמש משהרצפה הקונסטרוקט יתתלווה את תחת שכבת הבטון הרזה

 טום.לביצוע האי

 האיטום.ת לפני תחילת עבודו שעות 24טון לפחות הב בושליי ןלהמתייש 

 

 - ת()דפנות קורו חים אנכייםבמקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשט
"מ ס 30-של כ ס"מ ולרוחב 15 -כה של לגוב רזהה וצע הנמכה במפלס הבטוןבת

האנכית. מפלס פני  לדופן הרצפה ן איטוםיותר ביפה גבוהה חפיליצור על מנת 
ת מתחת למפלס תחתיס"מ  15-בגובה של כ הנמכה, יהיהבאזור ה ,ון הרזהטהב
 צפה .הר

 
 הרולק .5.3

 . מס" X 5 5במידות של  תיש לבצע רולקו בפינות החיבור בין שטח אופקי לאנכי,
 

 הכנת השטח .5.4

מרים אבק, חו מכל לכלוך, נקיים יויהעה רייסת היון לפרשטח פני תשתית הבט
, עות חדותיקהשטח או ש ים מעל פניגרגטת אליטם וכד'. אין לאפשר ברופפי

 יעה.היר ריסתצורך תבוצע שכבת החלקה לפני פבמידת ה
 

 וןיריעה ביטומנית נדבקת לבט .5.5

מסוג ה לבטון, יריעה ביטומנית  נדבקת מעצמ סועל גבי תשתית הבטון יש לפר
"Pre-bונה פי כאשר האגרגט חופש באופןעה תונח מ"מ. הירי 5עובי בע ו"ו ש" א

 עלה.י מכלפ
 

גבי ריעה על ק היס"מ ע"י הידו 10-יהיו ברוחב של כ תועהחפיפות לרוחב הירי

 הקיימת על פני היריעות.ההדבקה  שכבת

 

 ס"מ ע"י הלחמה מבוקרת של 10-כ רוחב שלב יהיו החפיפות לאורך היריעות

 לאה.מת קוידבלהות עד היריע
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טומנית ולקה בייש להרכיב ר, בשטח ההנמכה, דת יסולקורו פההרצבחיבור 

 הקכבת הרולס"מ. הר 4X4במידות של " או שו"ע PAZ-ROLKA" מתועשת מסוג

או  "GS474על גבי פריימר ביטומני "וצע בהלחמה בעזרת מבער גז ייעודי תב

 שו"ע.

 מלאה. חמהטח האנכי בהלשגבי הרולקה ל יריעת האיטום תעלה על

ופף במידות ניום מכד היריעה בעזרת סרגל אלומיצמתו ודהיס רותוקבחיבור ל

מלא מ. את קצה הסרגל יש לס" 20 ם כלניוומ"מ, וברגים מגול X 50 3של 

 " או שו"ע.18סוג "פזקרול במסטיק ביטומני מ

 

ל גבי תולחם יריעת האיטום להיקף ראש הכלונס עסאות נובחיבור לראשי הכל

 (.Aט אה פרס"מ. )ר 10חב של לרופריימר 

 

 מרי מרחק להגנת האיטוםוש .5.6

יחי בטון במידות עשויים אר רי מרחקמועל גבי ש הזיון תבוצעזל ת ברהרכב
10X10X3  50ס"מ כלX50 ת ת רבה על מנבוצע בזהירוס"מ. הרכבת הברזל ת

"י טלאי של עום. בכל מקרה של פגיעה באיטום יבוצע תיקון טילמונע פגיעות בא
 וע.גום הפל המקמה מעהלח" בPRE-Bימה "אט יעתיר
 

 '.פסולת וכדלכלוך, מ הות היטב את פני היריעיש לנק לפני יציקת הרצפה
 טרוקציה.נן בתוכניות קונסן כמתוכקת רצפת בטולאחר מכן תבוצע יצי

 

 יקת רצפהצי .5.7

 ציה. וכנית קונסטרוקאם לתתהיציקת רצפת הבטון ב
 

ת תערובתבוצע ב ת הגלישהרבות תעלה להבריכוקירות  הרצפקת יציהערה: 
 או שו"ע.  "WT200י מסוג "קריסטל על בסיסן עם מוסף משפר אטימות בטו

יהיו בהתאם להוראות  דויקותות המוסף והנחיות מובת, כמון, תערסוג הבט
הקפדה על כל התנאים ך כדי ותור, אישורו של הקונסטרוקטר ובהחומספק 

 הדרושים.
 

 בחדר המכונות תסאון כלוניר דיפואיטום ק .6

  WP-3823-01-01  ,WP-3823-01-02 ,WP-3823-01-03 נות:ה גיליואר

 נסאותל לקיר הכלומע קורת ראש .6.1
 

 מעל קשרתצה העליון,  תבוצע קורת בטון המעל גבי קיר דיפון הכלונסאות, בק
 קונסטרוקטור.ה הכלונסאות בהתאם להנחיות

 .הקונסטרוקטור ןם לתכנויו בהתאמידות הקורה יה
 

 הכנת השטח .6.2

 יטב,בק הא מודחומר ל להסיר שאריות קרקע,ות ולונסאשל הכה ע שטיפיש לבצ
 ק וכד'. אב לכלוך,
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סאות, יש לסתת את כיסי אזורי סגרגציה בשטחי הכלונקיימים במידה ו

את כל האזורים הללו   אלפני הבטון יציבים. יש למקבלת הסגרגציה עד 

 .ו"עסיקה רפ" או ש"ת מסוג ת תערובעובאמצ

 ן.ירות הדיפוכבלים דרך ק ות אוצינורע מעברי אין לתכנן ולבצ
 עם יועץ האיטום. יםאות בלי תאום פרטסנוקיר הכלות בחציב לבצעאין 

 
מעבר הכלונס האחרון עד יש להכין את שטח  עבודהיצוק במרווח בחיבור לקיר 

 30ב מינימלי של שתתקבל רצועה ברוח צב אליו, כךציקת הקיר הניי למיקום

ב בשל צוקר הכלונסאות לאיטום הקיר הייקטום ה בין אימ לביצוע החפיפס"

 א.הב

 

 שוטקריט:
 

ני או התזת יט צמנטי ידקע בניהם תבוצע שכבת טטח הכלונסאות והקרש על
פס לשולי ת תיתשר, הבמידת הצורךו רביץ ולים א"שוטקריט", על גבי רשת ל

לקים פני שטח ח לקבלת עד בין הכלונסאות,הכלונסאות לצורך תפיסת הקרקע 
 .מס" 2-ההחלקה יהיה כ תשל שכב האיטום. עובי מינימאליבלת לקם כניומו

ין קוצים בשטח סטרוקציה, יש להכאם לתוכניות הקונבמידת הצורך ובהת
המרחק בין  ע האיטום.וצלפני ביהציפוי סת קיר ת לתפיהכלונסאות עבור הרשתו

 ור.טרוקטכנון הקונסתאם לתבה ס"מ לכל כיוון 60הקוצים יהיה מינימום 
הגנה זו  ,קן או צינוריות פלסטיליתפוליאבעזרת יריעת   הקוצים עלהגן יש ל

נה זמנית כדי לא ללכלך את ני תחילת עבודות האיטום בהתזה כהגתבוצע לפ
 3-חלק של הקוצים באורך כ .ינונסטרוקטיביים באיטום הביטומהקוצים הק

 סגירתקום למלהשאיר על מנת לא עטיפה ה לון יהיקיר הדיפס"מ הצמוד לדופן 
 צים.ומערכת האיטום מסביב לק

 
 זאיטום מות .6.3

 :פריימר

 

חומר ביטומני ריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו פ בתשית, יש לבצע שכאר

 יותר.בשכבה בעובי מינימלי ב

יה ביטומנית ם אמולסומתיזי את אספקת המים םיבשכבת פריימר זו, סוגר

 בד.בל

 ת באופן מושלם. לכסו דווקאולאו טח הש ללכלך" את פניה "השכבה צריכ

ה בהתאם לתנאי היי ההמתנהרות. זמן ופתוך דקות ס התייבשה לצריכ ו,שכבה ז

 מזג האוויר.

 והביטומני הותז על הקיר, צבע ש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומרהדגייש ל

 יהיה בצבע חום.

ור לשלב מצב זה, יש לעבב ק.ילצבע שחור ודב ישה, החומר הופךחר הקרמיד לא

 הבא.

 צורך לבצע הדביקות, יהיאת היאבד כך ש רבבמידה והחומר יהיה חשוף זמן 

 מר נוספת.ייפרשכבת 
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 :שכבת האיטום

 

שו"ע  או "פלקסיגום"ז מסוג יימר תבוצע שכבה של ביטומן מותי הפרעל גב

 ה יבשה. מ"מ שכב 5ה של י שכבלקבלת עוב דע

מנוע ביצוע מנת לת על הקיר. זאבחלק התחתון של  תזהבביצוע ההתחיל יש לה

 ן.לק העליומהתזה שבח םון רווי במיהתחתהשטח כאשר ר זה על הקיהת

 חשבוןלעוביים המתוכננים. יש לקחת ב יש להתיז את כמות החומר הדרושה

ה ם מהשכברור המימצם תוך כדי שחטצבי המותז בשכבה רטובה ישהעו

 הביטומנית.

 

 עות.ש 24 יה לפחותבדיקת עובייה יה ורךייבוש השכבה לצ

 

בשכבה  יו מכוסיםהיבלת האיטום ם לקיועדיון המבטיש לוודא כי כל חלקי ה

ב ונים לרוח, תבוצע חפיפה בין שלבים שת באופן רצוף. במידת הצורךביטומניה

 "מ.ס 20של 

המיועדת  טחגם את רצועת השלהכין  איטום, יצוע כל שלב שלב יש להקפיד לפני

היה י ך והאיטוםקייה מכל לכלוהיה נזו ת ם. רצועהשנעשתה בשלב קוד יפהלחפ

 כל פגם. ללא ושלם מ

 

עבה בעזרת  לבצע רולקה  רשתות קיר הציפוי, ישביב לקוצים לקשירת סמ

 נה, יש לבצעגהינוריות להצורך לאחר הסרת הצההתזה הביטומנית. במידת 

איטום ביטומני  רחומעות מריחות של ב הקוצים, באמצטום סבילמת האיהש

 ה" או שו"ע.ם פסטקסיגומסוג "פל

 

החלקים ן על להג שך יבמידת הצור ימים. 7-ר מיות חשוף איטוםר אין להשאי

 יר.הק "י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"גהחשופים באופן זמני ע

 

 .עד לתחתית מפלס קורת הבטון הצמודהיטום אהיבוצע  בחלקו התחתון
 

דופן הקורה גבי על  סלונות הכה קירד קצאיטום עה היעל ו העליוןלקבח
 .ההמקשרת היצוק

 

בוצע האיטום על גבי הכלונס יה יצוק במרווח עבוד חיבור עם קיר בטוןאת לקר
ק עם נקודת הממשמעבר ל, ס"מ 30-כן עד לקבלת רצועה ברוחב של האחרו

 בין שלבי האיטום השונים. יפהלצורך חפיצוק ה קירה
 , כהגנה זמנית.ס"מ 3י בעוב לוח קלקר ם יש להגן בעזרתיטוחלק זה של הא לע
 

 וםאיטות הבדיק .6.4
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 בדיקת כמות החומר:
 

ע שטח המיועד לביצויטום בשטח מסוים יש למדוד את ההא דותלפני תחילת עבו
 ה. יש לקחתטח זשבות החומר הנדרשת לביצוע ת כמשב איש לח .איטום

יטום כבת אל עובי שלקבנת של החומר על מ ק"ג/מ"ר 1.75בחשבון כי נדרש 
 ראת באתת של החומר נמצהמחושב ש לוודא כי כל הכמות. ימ"מ 1ה של יבש
 .ודהתחילת העב לפני

 
 בדיקת עובי שכבת האיטום: 

 
 ת דקירת שכבת האיטום והצמדתואמצעטלי(, בוי דיגיע"י קליבר )רצצע תבו

 . חלק הנע של הקליבר לפני השכבהה
 .איטוםע הביצו לאחר שעות 24 –כ וצעתב שכבת האיטוםבדיקת עובי 

 מ"ר. 100שונים לכל  מפלסיםבמקומות  5-הבדיקה תבוצע ב 

הטכני.  טום יהיה לא פחות מהנדרש במפרטהאיבת בי ממוצע של שכוע

 פות.סובדיקות נ 5הנדרש יבוצעו ות מה פחוצע יהיובי הממבמידה וע

 על וצעיהיה פחות מהממאם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות 

ת עד קבל שטח בו בוצעו בדיקותל הפת בכם נוסיטוכבת אבצע שהקבלן ל

 .העובי הנדרש

 .טוםהאיורים בשכבת ר חשאאין ל
 

 עצר מים מתנפח .6.5

מסוג עצר מים מתנפח ס פ צמידיש להצינורות וכד' ציקה, סביב בכל הפסקת י
"SIKA SWELL P  " 7במידות של על בסיס פולימרי או שו"ע X 25 .מ"מ 

 ו"ע.או ש" SIKA SWELL S"מסוג יק מסטבי קה על גתבוצע בהדב העצר תכבהר
 יציקה.  העצר תבוצע במרכז כבתהר

 ב את העצר במרכז הקיר.ים את הקירות יש להרכיורות החודרסביב הצינ 
 "מ.ס 20-פחות מ ןכאשר עובי קירות הבטור כימי ין להרכיב עצא

 

 פנימייציקת קיר  .6.6

יות תבנכבת הרקטור. ההקונסטרו להנחיותאם בהת ציפוי בטוןיציקת קיר 

 דדית. ע ע"י תמיכה חד צתבוצ

לתפיסת התבניות, העלולים  הכלונסאות המיועדים לא יבוצעו קוצים לקיר

 וצע בשטח קירות הדיפון.ם שבבאיטופגוע ל

 

 ז.תולבצע את הקיר בשיטת בטון מ ןאי

 

 

 טןהשלמות האיטום ע"י הזרקות פוליאורי .6.7
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ת המרתף יהיה ך קירורדם מי רותחדיו הקיר הפנימי יתגלקת במידה ולאחר יצי

טן מתנפח מסוג ריקות חומר פוליאורזהאיטום באמצעות ה מותהשלבצע צורך ל

"SAFE FOAM או שו"ע. ראוט"הידרו ג 

 
אזור הרטיבות, בצורה ל ות מקומיות שיוחדרורך פיעשה דהזרקת החומר ת

 היועץ. ר קבלת החלטתמבוקרת לאח
 

של המפקח ויועץ אישורו  לתקב אחרלרק  וצעום בהזרקות יביטוהשלמות הא

 .וםיטהא

 
 

, קירות המכונות: קירות חדר היצוקים במרווח עבוד טום קירות תת קרקעיםיא .7
 כד'כה והברי

  WP-3823-01-01  ,WP-3823-01-02 ,WP-3823-01-03 אה גיליונות:ר
 

 עצר מים מתנפח  .7.1

מסוג נפח ם מתפס עצר מי צמידלהיש  סביב צינורות וכד'בכל הפסקת יציקה, 
"SIKA SWELL P  " 7במידות של לימרי ס פובסיעל או שו"ע X 25 .מ"מ  

 או שו"ע." SIKA SWELL S"מסטיק מסוג בקה על גבי תבוצע בהד הרכבת העצר
 ז יציקה. תבוצע במרכ הרכבת העצר

 העצר במרכז הקיר.ינורות החודרים את הקירות יש להרכיב את ב הציבס 
 

 שטחת ההכנ .7.2

וך את כל לחת ם וכד'.בק, לכלוך, אבניקותם מאיש לנירות ת הקיציקלאחר גמר 
לסתת  ס"מ. יש 2היוצאים מהקיר בעומק של ים א קונסטרוקטיבילההקוצים 

את כל החורים  םון יציב. יש לסתבטו ת שטחלקבל סיר אזורי סגרגציה עדולה
ף ות חלק, נקי ורצילהיאו שו"ע, על השטח  "סיקה רפערובת מוכנה מסוג "בת
 ם.האיטובלת לק

 

" ומעליו ע"י KP3"עש מסוג פקק מתו צעותבאמ גיםיש לסתום את חורי הדוויד

מעל " או שו"ע. המילוי יבוצע רפ קהסיי בתערובת לשיקום בטון מסוג "לומי

 ס"מ. 2-חות מה לא פעומק המילוי יהי .רהחיצוני של הקיצדו פקק מה

 

לצורך  וצעשב תואונסהכל רקיאיטום  שוף אתלח יש אותהכלונסלקיר  בחיבור

 הם.יניפה בהחפ

 

 

 

 

 מותזאיטום  .7.3

 :פריימר
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מני י אותו חומר ביטור. הפריימר יבוצע ע"צע שכבת פריימיש לב ראשית,

 י מינימלי ביותר.בשכבה בעוב

סיה ביטומנית ת אספקת המים ומתיזים אמולא בשכבת פריימר זו, סוגרים

 .בלבד

 באופן מושלם.  ותלכס ו דווקאני השטח ולאאת פ לך"ה "ללכהשכבה צריכ

תאם לתנאי זמן ההמתנה יהיה בה .יבש תוך דקות ספורותכה להתישכבה זו, צרי

 ר.מזג האווי

 

 על הקיר, צבעו ומני הותזיימר כשהחומר הביטפרבזמן ביצוע היש להדגיש, ש

 היה בצבע חום.י

לב יש לעבור לשזה,  מצבביק. בלצבע שחור ודמיד לאחר הקרישה, החומר הופך 

 הבא.

לבצע  ךאת הדביקות, יהיה צורשיאבד  והחומר יהיה חשוף זמן רב כך דהבמי

 נוספת.ריימר שכבת פ

 

 :שכבת האיטום

 

" או שו"ע פלקסיגוםג "ל ביטומן מותז מסושר תבוצע שכבה על גבי הפריימ

 מ"מ שכבה יבשה.  5של  קבלת עובי שכבהל עד

וע וע ביצמנל מנת זאת על ון של הקיר.התחת חלקהתזה ביצוע החיל בביש להת

 לק העליון.שבח הזהתחתון רווי במים מהתר השטח התזה על הקיר כאש

לקחת בחשבון  המתוכננים. יש ר הדרושה לעובייםהתיז את כמות החומל יש

חרור המים מהשכבה צם תוך כדי שמטה רטובה יצבי המותז בשכבשהעו

 הביטומנית.

 

 .שעות 24חות ייה יהיה לפבת עודיקצורך בבוש השכבה ליי

 

וסים בשכבה כמם לקבלת האיטום יהיו המיועדייש לוודא כי כל חלקי הבטון 

ם שונים לרוחב חפיפה בין שלבידת הצורך, תבוצע ופן רצוף. במינית באהביטומ

 ס"מ. 20של 

ח המיועדת ום, להכין גם את רצועת השטצוע כל שלב של איטיביש להקפיד לפני 

 ום יהיהיה מכל לכלוך והאיטקינ תהיהועה זו לב קודם. רצתה בשנעשפיפה שלח

 ללא כל פגם. מושלם 
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החלקים צורך יש להגן על ידת הימים. במ 7-ר מיטום חשוף יותיר אאשאין לה

 י ע"ג הקיר.שפי באופן חוד גאוטכני תלובאופן זמני ע"י ב החשופים

 

 ה.קורחתית העד לתהאיטום יבוצע  בחלקם התחתון של הקירות

 
 .קירותון של ההאיטום עד למפלס הקצה העלי הלעיות של הקירלק העליון חב
 

על ס"מ  30 -יטום בחפיפה לרוחב של כע האיבוצות פון כלונסאידבחיבור לקיר 
 כלונס האחרון.גבי ה

 
 איטוםבדיקות ה .7.4

 בדיקת כמות החומר:
 

צוע לביהמיועד את השטח וד למדלפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש 
 יש לקחתצוע בשטח זה. ר הנדרשת לביומהחמות כשב את יש לח איטום.

ל מנת לקבל עובי שכבת איטום עק"ג/מ"ר של החומר  1.75חשבון כי נדרש ב
 רושבת של החומר נמצאת באתמ"מ. יש לוודא כי כל הכמות המח 1 יבשה של

 ודה.לפני תחילת העב
 

 : טוםבדיקת עובי שכבת האי
 

בת האיטום והצמדת שכת דקיראמצעות י דיגיטלי(, ברצור )"י קליבתבוצע ע
 ר לפני השכבה. יבשל הקל החלק הנע

 .םביצוע האיטו עות לאחרש 24 –תבוצע כ עובי שכבת האיטום תקבדי

 מ"ר. 100סים שונים לכל למקומות במפ 5-הבדיקה תבוצע ב 

ני. מפרט הטכש בנדרממוצע של שכבת האיטום יהיה לא פחות מה ביוע

 נוספות. בדיקות 5בוצעו י רשמהנד ה פחותצע יהיועובי הממודה במי

הממוצע על מדיקות יהיה פחות בהוצע בשתי הסטים של ממובי הע אם

קבלת ת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד פסהקבלן לבצע שכבת איטום נו

 העובי הנדרש.

 בשכבת האיטום. ר חוריםשאאין ל
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הגנת האיטום .7.5

"ר. הדבקת ר'/מג 200קל כני במשבד גאוטש להדביק ם יהאיטו שכבתעל גבי 

ום דתיות של חומר איטוקנ חותבעזרת מרי ודתיתצורה נקהבד תבוצע ב

ס"מ. הדבקת קצה  50X50ל " או שו"ע, נקודה אחת כביטומני "אלסטומיקס
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פני ן לאפשר קיפולים בשכבת הבד ליאבצורה רצופה. עליון של הבד תהיה 

 ה.הגנ הרכבת יריעת

מ"מ,  1ה בעובי ת להגנחוטוש  HDPEיריעות  טכני הרכבתד הגאוהב מעל

עם  זמנית ע"י מסמריםיעות יבוצע בצורה ריע יבוס"מ. ק 15-של כ בחפיפות

חפיפות תבוצע הדבקה צה האיטום. באזור מעל ק ס"מ, רק 30-יסקיות כל כד

 מית ה בוטילית להדבקה עצעות יריעוצתית של רנקוד

 או שו"ע." SCAPA TAPES 318מסוג "

 

 חוזר מילוי  .7.6

 גיעות באיטום.למנוע פקר, כדי וזר זהיר ומבווי חילביצוע מ

 

 

 ןיכל האיזומבפנימי  םיטוא .8

 מיכל האיזוןיציקת  .8.1

 ט. טרוקציה של הפרויקנן בתוכניות הקונסכמתוכ תבוצע מיכל האיזוןיציקת 
 

מוסף משפר תבוצע בתערובת בטון עם מיכל ה ,פה ותקרתצרת וריצקת קי
" או שו"ע מאושר ע"י SIKA WT 200ג "י מסובסיס קריסטלת על ימואט

 יועץ. ה
ות התאם להוראדויקות יהיו בוסף והנחיות מת המומסוג הבטון, תערובת, כ
תנאים הקפדה על כל ה כדיוך ו של הקונסטרוקטור, תספק החומר ובאישור

 .םהדרושי
 

 עצר מים מתנפח .8.2

מסוג תנפח פס עצר מים מ ידמצלהיש רות וכד' בכל הפסקת יציקה, סביב צינו
"SIKA SWELL P  " 7במידות של רי מס פוליעל בסיאו שו"ע X 25 הרכבת  מ."מ

הרכבת  או שו"ע." SIKA SWELL S"מסטיק מסוג י צע בהדבקה על גבהעצר תבו
  צע במרכז יציקה.העצר תבו

 הקיר. ירות יש להרכיב את העצר במרכזהחודרים את הק תוסביב הצינור 
 

 םיווידגית דסתימ .8.3

 KP-2או  KP-1ג סושים מע"י הכנסת פקקים מתוע צעתבו יווידגיםורי דסתימת ח
 וני החיצוני.לאחר הוצאת פקק הפלסטיק הקך החור הנותר ע לתו"או שו

 תרת.ונהחיצונית ש יה לאטום את המגרעתפנימה כך שניתן יה יוכנסהפקק 
 רים.הרכבת הפקקים תבוצע בלחץ בשני צידי החו

ן בלתי מתכווץ מסוג טובת בלא בתערויש למשנותרת החיצונית עת את המגר
 וור" או שו"ע.פאפ יקה ר"ס

 
 שטח ה תהכנ .8.4

, ללא אבקשיהיה  וודא, ולשטח רצפה, קירות ותקרת המאגר יש להכין את

 .למצב לח ויבש במים עד תהתשתיג את יהספלשטוף וליש  ו'.לכלוך, שומן וכ
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(. ןמיץ בטו) קרוםלהורדת עד  גבוה מיםלשטוף בלחץ  בטון יצוק בתבניות יש

חוטי  .איטוםוע הציבבטון יש לתקן לפני בני חצץ ם בתשתית, חורים וקימיפג

בתערובת התיקון יבוצע  ס"מ מפני השטח ולבטן, 2לחתוך לעומק כ  רזל ישב

 אוור" או שו"ע.סיקה רפ פ"

 

 ם במעברי צינורותטויא .8.5

את עצר  , יש ללפףביציקה נסושהוכאו שרוולים  סביב הצינורות המבוטנים 
 .עובי היציקהבמרכז המים 

 
שור ני מיפלס פבמ - וכנסו ביציקההשו סביב שרוולים נים אהמבוטת בצינורו
. או השרוולהצנור לקוטר חומר אטימה מסביב יש להכין חריץ למילוי בהבטון, 

 ועה, רצשל קיר הבור צינור, במישור פני הדופן הפנימיללפף מסביב ל שלשם כך י
 ס"מ. 2X2-של כ אטילן במידותיספוג פול של מוט

כלוך, קות את החריץ מכל לנלש להוציא את הספוג והבטון ילאחר התקשות 
 פפים וכד'.אבק, חומרים רו

 שו"ע. רפ פאוור" או בתערובת "סיקהחלל שנוצר יש למלא את ה
 

 זר אטימהיבוצע באמצעות אבי - צינור דרך השרוולמעבר ה םאיטו
 טמי גומי שמתנפחים בעתוא לדהת פבעל טבעו ע" או שו"P-PIPE BASICג "מסו

 מתאימים ללחץ מים. מ"מ 40זרים ברוחב יבהאביזר. יש להשתמש בא הרכבת
ינור על מנת להלביש צבין קוטר השרוול לקוטר היש לתאם את האביזר הנדרש 

 זר המתאים.יבאת הא

 לפרט.אם בהת –ידי השרוול אביזרי אטימה משני צ 2יש להלביש 

 

האיטום סביב ל שכבת יעשה על ידי עיבוי ש – קירב יםרות המבוטנואיטום צינ

 הצינור.

 

 בדיקת הצפה .8.6

 יקה מול כל הגורמים הרלוונטיים. את הבד יש לתאם

 

החודרים דרך דפנות רות ונציהפתחים, שרוולים וום באופן זמני את כל לסתיש 

 ים בלחץ מים.העומד המאגר ע"י פקקי "פקר"

 

ם יש לסגור את כל הפתחי הבדיקהלפני תחילת  .המאגר במים לא אתמל יש
אום עם כל הגורמים ים תבוצע בתת הפתחרימים. סג עלולים לחדורדרכם 

 ם.הרלוונטיי
 

 3 תמשך הי. הבדיקמאלי השימושהמים המקסי מאגר עד מפלסיש למלא את ה
 .שימושיימים, כאשר מפלס המים נשאר מקסימאלי 

 
ירות מים או גלו חדמן הבדיקה יתזכל המקומות בהם באת יש לסמן בצבע 

של המאגר "ל מצידו הפנימי הנ מנת לאתר את המקומות בות, עלסימני רטי
 דיקה.בתום הב
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י למנטא ם, ציוד, רכוש אונשילא דיקה לא יגרם שום נזקיש לדאוג כי במהלך הב
 המבנה במידה ויהיו דליפות מים.

 
בודות לפני ביצוע ע של הבטוןבוש מלא ליימתין המאגר יש לה ריקוןלאחר 

 אתת להוציא על מנ ריקוי השטח ע"י לחץ אוובוצע ניהאיטום. במידת הצורך י
 מים הכלואים בכיסי סגרגציה קטנים.ה

 

 הצורך( יטן מתנפח )במידתפוליאורהזרקות  .8.7

ת משיך את הצפה יתגלו חריצות מים שלא מאפשרות להבדיק ךבמידה ובמהל
יות במקומות בהם נקודת נפח דרך פיותתקות פוליאוריטן מהזרהבדיקה יבוצעו 

פיות  ת יש להרכיבביצוע הזרקולצורך  .מים דרך דפנות המאגר חדירות יתגלו
 ירות מים ומסביבם.בהם התגלו חדהזרקה במקומות 

 

דוחים שיבוצעו במקומות הנ"ל. מיקום מדויק יק ב את הפיות בתוךהרכייש ל
ב אם למצע"י מפקח בהת חים ומספרם יקבעוידות הפיות, עומק הקל התקנש

 בשטח.
 חומר פוליאוריטן להזריק דרך הפיות יש 

 ." או שו"עSIKA INJECTION 101/201" חפמתנ
 

 השלמת עבודות הכנת השטח .8.8

מהמאגר יש לטפל  םימ נביעותלים או ים גדוכתמי מקומות בהם יתגלו מב
 כדלקמן: 

 
עד  קוםמבטון המכסה את ההפת ן הרופפים או קליי הבטויש לסתת את חלק

 רובתעתומות באמצעות את המק יש למלאללים. בטון בריא ללא חי שטח לגילו
 או שו"ע."סיקה רפ פאוור"  מסוגכווץ בטון בלתי מת

 
ס"מ. רוחב  2-ה כיהשולש שעומקו יצורת מורכם בדקים לכל אץ את הסיש לחרו

מכל לכלוך, אבק, יץ ם החרנקות את פני. יש לס"מ 2-לא פחות מהחריץ יהיה 
 טן מסטיק פוליאוריבלמלא ווכד'  ומרים רופפיםח

" או SIKA PRIMER 3Nיימר "או שו"ע על גבי פר "SIKA FLEX PRO 3WFג "מסו
 שו"ע.

 
  צמנטי איטום .8.9

אלסטיק"  107סיקה טופ סיל " מסוג טום צמנטימר אישל חו תשכבו 3 יש לבצע
 . "ג/מ"ר(ק 4.5תהיה  הכללית מות)הכ מ"ר כל אחתג/ק" 1.5ו שו"ע בכמות של א
 

 . ותקרת המאגרקירות  בכל שטח הרצפה, יבוצע האיטום
 

מנת לבקר את עובי גוון אחר )לבן ואפור( על ל שכבה תבוצע בכי כ מומלץ
 וכיסוין.כבות הש

פוליאוריטן לאורך סדקים יש לשלב  טיקסמבצע סתימת ות בהם בובכל המקומ
מ"ר /ג"ר 60במשקל  ינטרגלס" או שו"ע"א ל חומר צמנטי רשתיחות שבין המר

איטום בחומר  תל כיסוי מלא של הרשע להקפיד ס"מ. יש 10-ברוחב של כו
 .צמנטי

 

  הערה:
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 ת המשטחלשם כך יש להרטיב אות, ויש למנוע את התייבשות השכבה במהיר
 הביצוע. אחרל תשעו 3במשך 

 
 בדיקת הצפה חוזרת .8.10

יטוי המאגר חלדרישות היצרן ו םתאשכבות האיטום בה ופי שללאחר ייבוש ס
ון ת בחשבחקאת המאגר במים. יש ל יש למלאיות של משרד הבריאות, פי הנחל

או נזילות  ת מיםו לאחר מילוי המאגר לא יתגלו סימני חדירהלך אכי אם במ
יהיה להשתמש במים הנמצאים במאגר לכל  ןתיחיצוני של המאגר, נמצידו ה

 .תוכננתה ממטר
 

 חמורהלה קתעל ת דולות המעידוגתגלו חדירות מים ה יאם בזמן הבדיק
ם מצידו לבצע תיקוני איטוו ונמאגר יהיה צורך לרוקום של הבמערכת האיט

 הפנימי.
 

ע"י התיקונים  ימת אפשרות לבצע אתם, קיבאישור מיוחד של יועץ האיטו
 לעיל. 8.6ף שבסעיהנחיות פוליאוריטן מתנפח לפי ית של קוממ ההזרק

 

ת הפרויקט בתאום עם י הנהלמים תתקבל ע" ירותן הטיפול בחדאופהחלטה על 
 .ום, בהתאם למצב בשטחעץ האיטיו
 

 

 ר מכונות חד תפנימי ברצפאיטום  .9

 WP-3823-01-01ראה גיליון: 

 

 השטח  נתהכ .9.1

כל לכלוך, אבק, חומרים רוקטיבית מטסה קוני הבטון של רצפיש לנקות את פנ
 '. רופפים וכד

קצה  קבלתצוף, לובה מפלס הריגפרופיל אל חלד ב כיבי הדלתות יש להרפסב
 ום. האיט

 

באמצעות תערובת סגרגציה וכד'  כיסי קעים,כל החורים, שאת סתום ל יש
 ר ע"י היועץ." או שו"ע מאושפאווררפ  סיקהי מתכווץ מסוג "לבטון בלת

 

ל ולהשתמש בכ םהאיטוודות של החדר בזמן ביצוע עב ור מאולץג לאוורואיש לד
 חומר. ישום העובדים בעת יהם להגנת ם הנדרשיצעיהאמ

 
 

 

 וןי הבטנפן, בשטח רצפת הבטו החודרים אתצינורות ם וקיימי ךידת הצורמב
על גבי " או שו"ע SIKA FLEX PRO 3WFמסוג " מסטיק פוליאוריטןבה סתימ

 בצורת רולקה עבה. " או שו"עSIKA PRIMER 3Nימר "פרי
 

 איטום .9.2
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וד שכבת יס שלאו התזה ות מריח ן יש לבצעטיחלונקי ל טח הבטוןבי שג על

ר ע"י אוש" או שו"ע מPU-UNI רימיאוריטני מסוג "פריומר פולמר( עשויה ח)פריי

 ועץ, בהתאם להנחיות היצרן.הי

 

 שה מסוגרבזה/בהריטנית בהתפוליאומברנה תבוצע מ הפריימרעל גבי 

מ שכבת מ" 2 -ץ, בעובי של כי היוע" או שו"ע מאושר ע"PU-W"פוליאוריטן 

 שה.היביטום הא

 

בהיקף  תורס"מ על גבי הקי 10-כ ן ויעלהכל שטח רצפת הבטואת ול ם יכלהאיטו

 החדר. 

 

 רץ.רגט קוולפזר אגפני שכבת האיטום העליונה טרם יבשה יש  לע

 

  יהחת שריכבמי בטום פנייא .10

 WP-3823-01-02: יוליראה ג

 .החומרים למפרטייש לקרוא את המסמך בצמוד 

 
 צע:ופן המשכי ורציף יש לבות( בא)רצפה וקירכה מי של הבריח הפנישט בכל

 

 שטח נתהכ .10.1

צים לוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקובק, לכח לנקותו מאטשיש להכין את ה
 2כד'  בעומק של ו פן הקירות, חוטי קשירהסטרוקטיביים היוצאים מדוהלא קונ

 בלתיה וכד' עד לקרגצ, אזורי סגדים", "גראי בטון בולטיםס"מ, לסתת חלק
 ציב.יא" ויח בטון "ברשט

בלחץ שיוף, התזת מים  י"עולסלק את מיץ הצמנט  י הבטוןיש "לפתוח" את פנ
 בטון חזקים.אחר עד לקבלת פני בצורה מכאנית גבוה או 

מוכנה מסוג "סיקה ה וכד' בתערובת יצחורי סגרג כל החורים, יש לסתום את
 לת האיטום.לקבוחלק קי לחלוטין ה נהשטח יהי. שו"ע" או 620מונוטופ 

 
ת לדה. יש לחצוב אהח דגנה על ברזל זיון כנגלבצע ה יים ברזל גלוי, ישה וקבמיד

 יש עם חומר מסוגסביב לברזל ולהברמס"מ  2-3 – הבטון לעומק כ
"FER MORTARמסוג "ר את המקום עם חומר וג" ולאחר יום יש לסFIBRO או "

 שו"ע.
 
 
 
 

 ותמעברי צינורום איט .10.2

, מוט יתימן הפנ, במישור דופן הבטונורלכל צימסביב לפף ל שיבמעברי צינורות 
 צוע יציקת הבריכה. פני ביס"מ ל 1X1במידות  ןלספוג פוליאטי

 

 . עת במסטיקיאטילן ולמלא את המגריש להסיר את מוט הפול
 ירה.ה זהורבציקה יש לבצע פאזה סביב הצינור ונח מוט ביצה במידה ולא
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סטיק מ( במס" 0.5 -כי מעומקה )חצ אשוןלמלא בשלב ר יש את המגרעת
ת עם חומר יתרת המגרע למלא את " ולמחרתS70לי מסוג "ניאוטראסיליקון 

 " כולל סביב הצנרת.LATICRETE 24מסוג "
 

 בדיקת הצפה .10.3

ה זו את הבריכה במשך שבוע ימים. הצפ ףילאיטום יש להצ נת השטחלאחר הכ

פת קירות ורצ של תנהגותםובדיקת ה טטיהדרוס פעלת לחץרך הצול נועדה

  הבטון.

ות וליאוריטן נקודתיפ תם גדולות יבוצע הזרקויעות מיבמידה וקיימים נב

חומר  ור נביעת המים והזרקתשל הבריכה, ע"י הכנסת פיות באז מצידה החיצוני

 ." או שו"ע עד לעצירת נביעת המיםSAFE FOAM " גפוליאוריטן מסו

 .ועץשל היאחר אישורו ק לת יעשה רההזרקוביצוע 

 

 סדקיםטיפול ב .10.4

ה וקירות הבריכה. פצפן יסודי את כל שטח רדוק באוורקת המים יש לבר הלאח

  סדק ברוחבם יש צורך לפתוח חריץ על גבי הבמידה ויתגלו סדקי

 להמתין לייבוש מלא, ולמלא במסטיק ,ב, לנקותו היטס"מ 1ומק ס"מ ובע 2
 ע.שו"או  "S70"לי מסוג וטראיאנ סיליקון

 
 טיחה והרבצשכבת  .10.5

 (שכבה מקשרת )הרבצהוח למריש  ה רצפה וקירותהבריכפנים שטח על כל 
ן לשנן מ"מ לפחות, נית 7" , עובי שכבה של LATICRETE 335I"בעזרת דבק מסוג 
 .מ"מ לפחות 7 לבטון יהיה ןתחתית השי שהמרחק בין את הדבק ובתנא

יש  טיחבביצוע ה ממשיכיםלא הטיח. במידה ו בביצועלמחרת אפשר להמשיך 
 .ימים 3במשך  את ההרבצהלאשפר 

 
ת. שכבה המקשר" על גבי הLATICRETE 222מסוג "יח בריכות שם טליייש 

ס"מ,  1.5 -יה כלל, עובי כול שכבה יה. ככ1920היישום בהתאם להנחיות תקן 
 י גדול יותר ישח בעובסמ. במידה ונדרש טי 3יהיה כ'   י הטיח הכוללבועכאשר 

 .יוועץ עם הספקלה
 .ימים 3 משךהטיח בפר את לאש בהוח

ף יש י החור)בחודשוהתקשות  ותקזלהתחמים י 14ד לפחות מויח לעתת לטיש ל
 (.להמתין יותר

 
ים קדת בהם בוצע סתימת סומובמק מן ביצוע העבודה.יש להצל על הבריכה בז

 .יחטהדק בתוך שכבת ורך הסהטביע רשת אינטרגלס אלקלית לאבמסטיק יש ל
 

 י נוזליגומפולימר איטום  .10.6

אותו  לנקות הטיח, צע שטיפה לשכבתם יש לבת האיטותחילת עבוד ים לפניומכי
 לוטין.מאבק לח

 .ביצוע האיטום יעשה על תשתית יבשה לחלוטין
 י מסוג ת גומנרממבשל  י יום( יום אחרשכבות ) 2 יש לבצע 

"LATICRETE Hydro Banמ,מ" 0.6עד  0.4 של תהיה בעובי בהכש. כל " או שו"ע  
 ק המערכת כולה.הוראות ספכל בכפוף לה
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לכל תעלות הגלישה,  תחתירות הבריכה, מקואת כל שטח הרצפה ללו ם יכויטהא

 וכד'. עים לתאורה בורות הניקוז, שק
 . ותשע 48-כבמשך שי הקיץ( דוימים )בח 4שה רק לאחר בדיקת הצפה תע

גבי שכבת על בצורה ישירה לא  הירה תעשה באופן זי בריכפיכת המים למילוש
 .לימריתופיעת פגיעה בשכבה האיטום למנה
 

ה, האיטום, מסטיקים לאטימה לקללת את שכבת ההחוככל מערכת האיטום ה
ספק  לשליווי צמוד ובפיקוחו ומר הנבחר ויהיו תחת של יצרן החוכד' יהיו 

 החומר.
 

 פויחי .10.7

ע יצו. בניות אדריכלותתוכשה בהתאם ל' יעוכד  הקרמיקפסיפס/ ביצוע חיפוי 
 ה.ם הבריכדש מגמר ביצוע איטועשה עד חוהחיפוי י
דו רכיבי מסוג  ובת דבקתבוצע בעזרת תער  ספהאריחים/פסיהדבקת 

"LATIRETE 4237.או שו"ע " 
התשתית על האריח וגם על  בגל למרוח שכבת דבק גם עבהדבקת אריחים חובה 

 על רטוב". "רטוב מנת לבצע הדבקה של 
 .ביצוע הרובה עד לתחילתימים  4כ' ין הדבקה להמתיצוע הר במגמ

 
  הרוב .10.8

" או שו"ע על פי SPECTRALOCK PROה מסוג "בוובה יעשה בעזרת רע הרביצו
 כת כולה.ות ספק המערבכפוף להוראהנחיות יצרן ו

 
 מסטיק פוליאוריטן  .10.9

ה תית הבריכקף תח, בהייהחיפוחיבור סביב גופי התאורה לשטח נים, ם שוירתפ
בריכה האנכי בין קירות ה ית, במפגשנכית לאופקהא מיקהמפגש בין הקרב
 ן ניאוטרלי יקוסיל ה של מסטיקסתימ ניצבים, וכד' יש לבצעה

 " או שו"ע.OTTOSEAL S70" מסוג
מ' ולמלא  X 4 4של  דותשל םחיפוי האריחיחלק את מומלץ לכות גדולות ריבב

 "ל.את המישקים במסטיק כנ
 ודה.העב ימים מיום סיום 7ה י הבריכה יעשלומי
 

 

 ביב לבריכה סמרחבה ום איט .11

  WP-3823-01-01 , WP-3823-01-02 ,WP-3823-01-03 :תיונוגילאה ר 

 . טלציהעם יועץ האינס תתואם של כל הרחבה סביב הבריכהמערכת הניקוז 

 
 שיפועים  .11.1

מסגרת המרזב  פועים,בדו לנקודות הניקוז בהתאם לתוכנית השיים יעועוהשיפ
המרזב של האיטום לשולי  הניסאפשר ככך שיתר תביו קם בנקודה הנמוכהתמו

ו. פני הצטברות מים סביב וון השיפוע למניעתיכאופן רציף והמשכי עם ב
 יטום.לת האיהיו חלקים לקב יםהשיפוע

 
יפוע ס"מ בש 3ם בעובי מינימלי של שיפועיב 20-בו ע"י בטון ם יעובדהשיפועי

 . 1.5%ת של לפחו
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ון ן מוכנה מסוג "בטוטת בתערוב בעזרת יםעשיפולבצע  ועים, ניתןשיפלהשלמת 
 " או שו"ע.185 פיקס

 
כיות וללא פשר ביצוע האיטום בהמשציף כך שיתאצעו באופן ריבו יםעוהשיפ

כה חופשית )או ה בשפיצוז החינוקח אזור הריצוף שכל מפלס הפיתות כך הפסקו
 טלציה. האינס לנקזים( בהתאם לתוכניות

 
 טומים ו/או קיות רולק .11.2

יבוצעו  הרולקות ס"מ,  X 5 5ם במידות של ימיטוו/או קולקות ר עבצל יש
ע בכל יבוצ" או שו"ע. קיטומים PAZ-ROLKAוג "תערובת מוכנה מסת ועבאמצ
 .מפלסים ןה ביקפיצהיריעות כגון: ורשת קיפול של אשר דפינה 

 
 הכנת השטח  .11.3

 ם עלנטים שמשפיעיאלמהשלים את כל הם יש ללפני תחילת עבודת האיטו
או  ם לאיטום, מרזביםהחודרי חיצוניים, צינורות קותמא: מע, לדוגוםטהאי

ם, שטח לקבלת האיטוכין את המלים, פינות, וכד'. יש להרות ניקוז, שרוונויצ
 . ל וכו'זרטי ב, חובק, אבנים, שמןקותו מלכלוך, אלנ

 

בחפיפה לפס טון הב תעל גבי חגור האיטוםיעלה  ד'בספי דלתות, וויטרינות, כ

ריעת ה ש להצמיד את ימשקוף יוור. בזמן הרכבת הילמשקוף העיניום או אלומה

EPDM פיפה בעזרת דבק מסוג "חאיטום במערכת הי על גבSILIRUB.או שו"ע " 

 
 ריכה למבנה המלתחותת הברחב תפר ביןאיטום ה .11.4

ם ל למפלס האיטותפר מעיש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האורך התפר ל
 כול שניתן.כ

ת נקות את דפנול מ. ישס" 5-מק כלעו ך התפריים בתוקהאת הקלקר רד יש לג
 ים רופפים וכד'., אבק, חומרלכלוך לכהתפר מ

דול ג ס"מ יותר 1-גול בקוטר כיש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן ע
 תפר.ה רוחבמ

  יטןמעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאור
או " SIKA PRIMER 3N" רימעל גבי פרי" או שו"ע SIKA FLEX PRO 3WFוג "סמ

 שו"ע.
ע " או שו"BITUFAוג "ון מסמנית ללא שריוטהלחים יריעה ביר יש לעל התפמ

בצורת  עודף היריעהכדי השארת  מ"מ, תוך 4"מ, בעובי ס 50-ברוחב של כ
 " בתוך התפר.הג"אומ

 
 
 

 

 פריימר  .11.5

 סוגיימר ביטומני מפרח וטין יש למרוה לחל, יבשהרצפהעל כל שטח 
 "GS 474" ר"ג"ר/מ 300ת של כמוב . 

 
 מן חם ביטו בתשכ .11.6

בכמות " או שו"ע 105/25ביטומן חם מסוג "ריחות מ 2יש לבצע  רעל גבי הפריימ
 "ר(. מ/ק"ג 2יחה )סה"כ ק"ג/מ"ר כל מר 1של 
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 עת חיזוקירי .11.7

זוק. חי ה של יריעתם רצועראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחיקל
זת על גבי כה ממורם בצורחלס"מ והיא תו 30של ם וחב מינימובר היההיריעה ת

ס"מ על גבי  15-לחמו על גבי השטח האופקי וס"מ יו 15ום שמינימ לקה, כךהרו
 שטח האנכי. ה

 מ"מ. 4בעובי  S.B.Sס סיב  " על4R פוליפזמסוג "יה תההחיזוק עת ירי
 
 ימה יריעה ביטומנית לאט .11.8

 4בעובי  S.B.Sעל בסיס" 4R זפוליפוג "ת מסומנימת יריעה ביטהלחכל השטח  לע
מות וההדבקות של חומר. ההלח מוםיחע"י  דבקה למשטח תהיהמ"מ. הה

דדיות לאורך צה החפיפות וע חריכת החומר.אש מבוקרת כדי למנתהיינה ע"י 
פות לרוחב בשתי הקצוות של ס"מ, החפי 10-מ ת יהיו לא פחותוכהיריעות הסמו

ות מקומתחיל בודה ת. העבמס" 20-פחות מ הסמוכות יהיו לא עותהירי
 וע.פיה עם השמשיך כלפי מעלתוכים והנמ

 

 עליונהיריעת חיפוי  .11.9

יריעת  לש עה נוספתת יש להלחים רצולקראת שטחים אנכיים,  על גבי הרולקו
ת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה ם בצורה ממורכזחלי. היריעה תוהחיפו

ד עת החיזוק עלירי הח האנכי בחפיפותעלה על גבי השטית הביטומנית הכלל
 מעל יריעת החיזוק.ס"מ  5 לגובה של

 מ"מ. 5בעובי  S.B.S" על בסיס 5R פזליפות החיפוי תהיה "עייר
 

 האיטום גמר  .11.10

ה לחדרי יה לרבות הכניסיחביב בריכת השהרחבה סל שטח יכלול את כם יטוהא
 הבאות:  באחת מהאפשרויות וצעבור האיטום לאלמנטים שונים יבחי הרחצה

 

  

לקבע את  שיאחר  או כל שטח אנכי סף הדלתיקפיים, ה, מעקות תאת קירורקל
 ס"מ מעל פני גמר סופי עם פס 10-גובה של כריעות הביטומניות בדפנות הי
כופף, כדי לסתום עם של הפס יהיה מ ןהחלק העליו ,מ"מ( X 50 3ם )אלומיניו

מסוג  קטיגבי מס ו"ע על" או שSAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג "
ה צורהמסטיק יחבר ב .ממ" 10-ע, במידה כשו" " אוSAPIR THANE-"פריימר ל

ם ם או ברגיהביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י מסמרי אטומה את היריעות
 ס"מ.  25 גולוונים כלמ
 
 
 

 

ן. במידת בטותבוצענה היריעות הביטומניות בחפיפה על גבי חגורת ה לתהד ףסב
ע השלמה של צור, לבף העיולמשקוכת בדלת או ס המתבחיבור לפ יתןהצורך נ

"ע עד לקבלת עובי שכבה של " או שו2Nסימור ומני מסוג "פם ביטוטיחות אימר
ת יבוצעו וחנטרגלס. המרישת איוטבע רצועת רת תיחומ"מ לפחות, בין המר 4

ו ל גבי פס המתכת אוע ס"מ 20-ה על גבי קצוות היריעות לרוחב של כבחפיפ
 פיפה.ור בחמשקוף העיוה

 

בוצעת רכת האיטום מכי מע איש לוודוהן בסיומם,  םהאיטו עבודותמהלך הן ב
 סקה, כך שנוצרת מעטפת אטומה רציפה ומושלמת.ללא כל הפ
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ים השונים נה לשאר האיטומרבמושלמת ותחו בצורהטום תבוצענה האיות שכב
ת" למת ה"סוגרמושמערכת של איטום  וצרבאופן רציף וללא הפסקה, כך שתיו

ל בר לכוחאיטום תמו כן מערכת הכותיו, כל קצוח על מפלס הפיתו את
 ונים ואחרים בחפיפה.תת קרקעיים, עליהאיטומים ה

 
 ןא זיויריעה לל .11.11

יריעת חיזוק  לחיםלה שי ,הטון לבריכהב משטח חיבורך ורלאהבריכה  בהיקף

 -כ וחב שליה ברתהה מ"מ. היריע 5י עוב" או שו"ע בFLEXOBITללא זיון מסוג "

גבי השטח  על מס" 10 :קו החיבורורך רכזת לאולחם בצורה ממוס"מ ות 20

 האנכית של הבריכה.מ על גבי הדופן ס" 10-י והאופק

 
 בד גאוטכני  .11.12

או שו"ע במשקל סוג "אורים" מ בד גאוטכניח ום יש להניאיטח הטעל גבי כל ש
  מ. ס" 10ג"ר/מ"ר בחפיפות של  300

 במים. ידה כך שיהיה רווני יציקת המפבד הגאוטכני ליש להרטיב את ה
 

 ת האיטוםהגנ .11.13

 ס"מ. 5בעובי של להגנת האיטום מדה  תיש לצק
ם וגרימת נזק ישימוש בכלהמדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע 

 טום. לאי

 ףוצריגמר  .11.14

 ריכל פיתוח.וכנן בתוכניות אדכמתוף ביצוע גמר ריצ
 

 הריכהב לצדות ני הטרסם פאיטו .12

 WP-3823-01-03ון: ראה גילי
 

 ח נת השטהכ .12.1

האיטום,  יש  שמשפיעים על טיםם את כל האלמניללת העבודה יש להשתחי לפני

ן, חוטי , אבק, אבנים, שומלהכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך

 כו'.ו ברזל

מעל פני הבטון  טיםך את כל הקוצים הבוליש לסתת את כיסי הסגרגציה ולחתו

תערובת עות אמצחורים בת כל היש למלא א בתוך הבטון.ס"מ  2-מק כעול

 "ע.שוו " אסיקה רפ וג "סממוכנה 

 המתין לייבוש התיקונים לפני המשך העבודה.יש ל

 

ם י השטח מחוספסינפסות עד קבלת הבטון בכל שטח הטריש ללטש את פני 

 צמנט עליון.ום מ"מ(, ללא כר 0.5ומק בצורה עדינה )עד לע

 וכד'. רופפים חומרים וך, אבק,למשטח מכל לכות את פני הנקיש ל

 

 יםמורולקות / קיט .12.2
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ס"מ באמצעות תערובת  5X5צע רולקה במידות ים יש לבכיאנים בהיקף שטח

ת לפני שעו 48לפחות  הקלייבוש הרול ו שו"ע. יש להמתין" א185"בטון פיקס 

 איטום.תחילת עבודות ה

 

 ס"מ. X 2 2במידות של צע קיטום פינה בוי תטרסובפינות ה

 

 ום צמנטיאיט .12.3

  וגמסטי נמר איטום צמוחהברשות של  2 יש לבצעמוכן,  על שטח

כמות  הברשה )סה"כ ק"ג/מ"ר כל 1.5או שו"ע בכמות של  "107 סיל טופה סיק"

 ה(. מ"מ שכבה יבש 2 -יפחת מ בי השכבה לאועק"ג/מ"ר,  3 הכללית תהיה

 

בב . יש לעראת פני הבטוןלהרטיב היטב  איטום הראשונה ישת הלפני יישום שכב
 סל"ד(. 600עד ) מוכהת סיבובים נורחשמלי בעל מהימערבל  חומר עםאת ה

להבטיח כיסוי ואפור( ע"מ  יש להשתמש בשני גוונים של חומר איטום )לבן

 שכבות האיטום המתוכננות. בכל חטם של פני השמושל

במשך  שתבוצעבאשפרה איטום יש להתחיל ת היבוש מינימאלי של שכבלאחר י

 ם.מים ביופע 3-, כיומיים

 

 ויחיפ .12.4

 דריכלות.ות אוכניבהדבקה כמתוכנן בת תסוחיפוי הטרביצוע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רים רטוביםדאיטום רצפת ח .13

 WP-3823-03-01גיליון:  ראה

 

צע חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". הרטובים יש לב םבהיקף החדרי

רשת  להטביע הקיר על מנת תר מרוחבמ קטן יוס" 1-ל החגורה יהיה בכה שרוחב

ס"מ מעל פני הריצוף  10 -גובה של כגורה יהיו בון החבט פני זקת הטיח במקום.חלה
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מתחת לתחתית  מ"ס 1 -בה של כבגורה יהיו סה, פני החגובאזור דלת הכני הסופי.

 ריצוף במקום.ה

  

 הכנת השטח  .13.1

יצוע לים את בטים ולהשפרל הם, יש לגמור את כיטולפני תחילת עבודות הא

, קירות ות, שרווליםת, פינוראיטום, לדוגמא: צינוהעים על ם המשפיהאלמנטי

ת ום. לנקות הפרעה לאיטם שעלולים להווי'. יש לבצע מראש את כל האלמנטוכו

 ומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום. כלוך, אבנים, של ת השטח מאבק,א

הצנרת לפני ם למעבר ת הנדרשימוקומלקה בקירות בכל הוהחיש לבצע חציבה 

 טום.יודות האתחלת עבה

 

 רולקה  .13.2

 5X5הדלת יש לבצע רולקה במידות  אנכיים ובסףבור לשטחים חידר בחהבהיקף 

 קים.ולקה יהיו מוחלרהו שו"ע. פני " א185פיקס ערובת "בטון ס"מ עשויה מת

 

 איטום צמנטי .13.3

 י מסוגנטצמ ות של חומר איטוםריחמ 2על גבי רצפת הבטון יבוצעו 
 2סה"כ )ק"ג/מ"ר כל מריחה  1 כמות שלשו"ע ב " או107סיקה טופ סיל "

 ק"ג/מ"ר(.
ת כי של  חגורול גבי השטח האנעיטום יכלול את כל שטח רצפת הבטון ויעלה אה

 עד לקצה העליון של החגורה.ירות ומחיצות, קהוקות בתחתית היצהבטון 
 

 שטחת הביטון צינורות והחלק .13.4

י בועצפה. בשטח הררות העוברים על הצינומ 30-ן בטוי ביש לבצע כיסו

 ס"מ.  2נורות יהיה מעל צי ימינימאלי של הכיסו

ם חיבור ע נקיים לצורך מי רצפה יישארוויש להקפיד על כן כי דפנות של מחס

 ערכת האיטום.מ

. 30-בצינורות הביוב האנכיים הצמודים לקירות יש לבצע מעטפת בטון יב בס

 .רכנן בחדוף המתול פני הריצס"מ מע 10-עד מפלס כ היהגובה המעטפת י

 

 פריימר  .13.5

 פוקסי על בסיס מים  חת פריימר איש לבצע מריהבטון,  על מילוי

 ר/מ"ר. ג" 300ות של " או שו"ע בכמEP-Wמסוג "

 

 ומני ביט ןטטום פוליאוריאי .13.6
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ביטומני מסוג  יטןעל גבי הפריימר יש לבצע מערכת איטום על בסיס פוליאור

"מ. יישום המערכת מ 3ה של ובי שכב" או שו"ע עד לקבלת עPB 2Kרדסמו יפ"ה

 הקבלת העובי הנדרש. זמן ייבוש בין השכבות יהיעד  פחותבשתי שכבות ל הייה

 צרן.לפי הוראות הי

ל גבי שטחים אנכיים של חגורות צפה ויעלה ערהל את כל שטח כלוהאיטום י

 ה.העליון של החגור קצהבטון בהיקף החדר עד ל

 

 צנרת אנכיים  בריבמעטיפול  .13.7

דרך רצפת  ריםהחוד, מתכת וכד' PVCים כדוגמת "גבריט", נורות שוברי צינבמע

 או שו"ע "EASY GUMטיק מסוג "סהחדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מ

 .סביב הצינור הורת רולקה עבבצ

פני ס"מ מעל  10ה של גובבמידת הצורך ניתן לצקת קוביית בטון שגובהה יהיה ב

 .ההקוביי כל שטח ת האיטום תעטוף אתערכ. מהריצוף

 

 נייר טול להגנה .13.8

 ייר טול להגנת האיטום.וס נלפר גבי האיטום יש לע

 

 מילוי חול מיוצב  .13.9

ק"ג  100צמנט של  תלהיה בעלת תכות תרוב, התעמיוצבלמלא שכבת חול  יש

לת התייבשותה עד לקבן למ"ק חול, יש להרטיב את השכבה ולהמתי 1-צמנט ל

 ני הדבקת הריצוף.לפ יבהשכבה יצ

 צב במדה בטון.וין להחליף את החול המתצורך ניבמידת ה

 קבלת הריצוף.להשטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר וי מיל

 שים לקראת הריצוף.מפולסים ויב ,לקים, יציביםו חיהיילוי ני המפ

 

 גמר ריצוף .13.10

 יכלות.כנן בתוכניות אדרמתוביצוע ריצוף בהדבקה כ

 

 

  רות חדרים רטוביםם קיאיטו .14

 שירותים, מלתחות: חדרי ים כגוןדרים הרטובחהה כולל את קירות כלל ז סעיף הערה:
 וכד'.

 רד וכד'.ה בוס, וילבגלוחות קירות בטון, קירות בלוקי בטון, 
יקפית של הה הבטון קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת בניית רלאח

 ן:ום כלהלמערכת איט שטח הקירותצע על גבי לב החדר יש
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 ות בטון / בלוקקיר .14.1

וכד' ולגרד את כל  ק, לכלוך, שומןבשיהיה ללא את השטח ולדאוג ן איכיש לה
לקה, בלוקים שכבת החה ע על גבי קירלבצ ול(. ישהחומר הלא מודבק )כמו ח

 טחיגציה בשם עקב סגרורידים, חלסתום את כל החורים בין הבלוקים ועמו
 שו"ע." או 620"ספיר וכנה מסוג בתערובת מ בטון וכד'

 וכד'. דרושים, מעבריםהל הצינורות נסו כת האיטום יוכודלפני תחילת עבו
 

י השכבה בו" או שו"ע. ע505 צמנטית יש לבצע הרבצה צמנטית מסוג "הרבצה
 מ"מ. 8 -כ יהיה  

 ודה.העבתחילת יש להרטיב את שטח הקירות לפני 
יש להטביע ל הקיר העולה עהביטומני  גבי האיטוםל הקיר על ן שבחלקו התחתו

שת האיטום ס"מ. על גבי הר 10ברוחב של ג"ר/מ"ר  60משקל  סלרשת אינטרג
 . ומניום הביטהצמנטי עד לכיסוי מושלם של האיט

 
 :וניםלחקמבאזורי ה

סיקה וג "מס ום צמנטיאיטהברשה של חומר על גבי שכבת ההרבצה יש לבצע 
 "ר.ק"ג /מ 2כבות, סה"כ י בשתי שדו רכיב "107 סילטופ 

 
ריעה פלסטית יטלאים של מהקירות יש להצמיד  יב הצינורות  היוצאיםסב
 מ.ס"  X10  10 " או שו"ע במידות שלPCI-WANDוג"מס

 
 מ'.  2ובה של ח הקירות עד לגטשיכלול את כל טום האי

 
 בקירות גבס .14.2

" או שו"ע PCI Gisogroundג "מסו מריחת פריימרצע רות יש לבבכל שטח הקי
 ר.מ"/ג"ר 150-200בכמות 

 
רות, בחיבור ש בין רצפה לקיגירות, מפש קרים שבפינת מפגובסביב הקירות, בחי

 וחות גבס או כלל ן, חיבור ביןבטו ו בלוקיבין בלוקי גבס לאלמנט אחר בטון א
 וגת מסיריעה פלסטי של ום רצועותמריחות האיטחיבור אחר, יש להצמיד בין 

"PCI-DICHTBAND-OBJEKTוליאסטר לכל אורכה פ יציפו, בעלת " או שו"ע
 צדדיה. ינבש

ש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית צאים מהקירות יוורות  היסביב הצינ
 ס"מ.  X10  10 במידות שלו"ע " או שPCI-WANDמסוג"

 
 סוגי מומר אקרילמריחות של ח 2על גבי כל שטח הקירות ביצוע 

"PCI-LASTOGUM כל מריחהק"ג/מ"ר  0.75" בכמות של 
 מ"ר(. /ק"ג 1.5)סה"כ 

 ים ת ועל גבי הסרטושטח הקיראת כל  באופן מושלם המריחות יכסו
 ושלם.פן מסרט באובחיבורים יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי ה

 
 מ'.  2ת כל שטח הקירות עד לגובה של יכלול א םהאיטו

 

 גמר  .14.3

 כל.יות אדרילתוכנהתאם חי קרמיקה באריע חיפוי יצוב
 

ההדבקה. יש  תדרטיבו לפני תחילת עבולהקיר ות שטח היש לנקות היטב א
 6-" או שו"ע עם כC-2T 225וג "ספיר בונד ק"ג של חומר מס 25שק של  לערבב

ומר על גבי הקיר חלמרוח כמות  רבב שנית. ישעלדקות ו 5-כן המתיר מים לליט
 יצרן.אות הלהור ח הכל בהתאםאריעל גבי הוכמות חומר 
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 בניןסביב ה ס פיתוחקירות תמך במפל םאיטו .15

 צע בכל המשטחים הבאים במגע עם קרקע.יבו ום בקירות תמךטיהערה: עבודות הא
 

 הכנת השטח .15.1

 יר כנגדו.נסאות ויציקת קולום על גבי הכאיט י יבוצעבקיר הכלונסאות המזרח
 קיר הבטון. דגכנבשאר הקירות תמך היצוקים יבוצע איטום 

בק היטב, ר לא מודקע, חומריות קרנסאות ולהסיר שאהכלו פה שלע שטילבציש 
  ., אבק וכד'ךולכל

את כיסי  סתתיימים אזורי סגרגציה בשטחי הכלונסאות, יש לה וקבמיד

האזורים הללו   יש למלא את כל .םהבטון יציבי פני קבלתעד יה הסגרגצ

 .עו"ו שת תערובת מסוג "סיקה רפ" אבאמצעו
 

 שוטקריט: .15.2

טי ידני או התזת טיט צמנוצע שכבת רקע בניהם תבות והקכלונסאשטח ה לע
, הרשת תיתפס לשולי במידת הצורךו רביץ ולים אי רשת ליט", על גברק"שוט

פני שטח חלקים  לקבלת דהכלונסאות, ען בי קרקעסת הנסאות לצורך תפיכלוה
 "מ.ס 2-החלקה יהיה כת הומוכנים לקבלת האיטום. עובי מינימאלי של שכב

ש להכין קוצים בשטח קציה, יהקונסטרו תאם לתוכניותרך ובהדת הצובמי
ן בי סת קיר הציפוי לפני ביצוע האיטום. המרחקת לתפיר הרשתוונסאות עבולכה

 כנון הקונסטרוקטור.אם לתתהלכל כיוון ב "מס 60ום ינימהקוצים יהיה מ
 

 איטום מותז .15.3

 :פריימר
 

ביטומני  ו חומר"י אותיבוצע עימר. הפריימר פריבת ראשית, יש לבצע שכ

 ביותר. מינימליבה בעובי בשכ

ומתיזים אמולסיה ביטומנית  ת המיםאת אספקזו, סוגרים  בשכבת פריימר

 בלבד.

 ופן מושלם. אבדווקא לכסות ו ולאשטח ני הכה "ללכלך" את פצריהשכבה 

בהתאם לתנאי יה יה שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה

 יר.זג האוומ

יר, צבעו קהמר הביטומני הותז על ר כשהחווע הפריימהדגיש, שבזמן ביצל יש

 ע חום.היה בצבי

ב לשלבור ש לעביק. במצב זה, יוד מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור

 הבא.

חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע ומר יהיה חהבמידה ו

 נוספת. ימרפרישכבת 

 

 :םטוהאי שכבת
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שו"ע  וא פלקסיגום"ותז מסוג "יטומן משכבה של בהפריימר תבוצע  גביעל 

 מ"מ שכבה יבשה.  4ה של בי שכבלקבלת עועד 

ביצוע  עות על מנת למנזאהקיר.  חתון שלבחלק התע ההתזה ויש להתחיל בביצ

 .יוןהקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העל התזה על

ון חת בחשבים. יש לקיים המתוכננשה לעובמר הדרוות החויש להתיז את כמ

רור המים מהשכבה כדי שחמצם תוך רטובה יצט השהעובי המותז בשכב

 הביטומנית.

 

 שעות. 24 ותהיה לפחובייה יבדיקת עה לצורך בייבוש השכ

 

 יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה

וחב ונים לרה בין שלבים שצע חפיפרך, תבוידת הצווף. במיטומנית באופן רצהב

 ס"מ. 20של 

 תהמיועד איטום, להכין גם את רצועת השטח שלב שליצוע כל לפני ביד פקיש לה

וך והאיטום יהיה קייה מכל לכלנ עה זו תהיהצודם. רבשלב קושנעשתה לחפיפה 

 מושלם ללא כל פגם. 

 

עזרת  ה עבה בצע רולקביש ל שתות קיר הציפוי,ת רמסביב לקוצים לקשיר

בצע נה, יש לוריות להגנית הצורך לאחר הסרת הצת. במידהתזה הביטומניה

 ביטומניאיטום  של חומר תלמת האיטום סביב הקוצים, באמצעות מריחוהש

 ה" או שו"ע.טספלקסיגום פ" מסוג

 

על החלקים  הגןימים. במידת הצורך יש ל 7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 "ג הקיר.חופשי עי תלוי באופן גאוטכנ ע"י בד פן זמניים באוהחשופ

 

 

 

 

 

 םהאיטו בדיקות .15.4

 החומר:ת כמות בדיק
 

ע לביצו דעדות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח המיולפני תחילת עבו
חת ש לקה. יבשטח ז עמר הנדרשת לביצואת כמות החו בשיש לח טום.אי

כבת איטום עובי ש נת לקבלר על מק"ג/מ"ר של החומ 1.75בחשבון כי נדרש 
 את באתרומר נמצושבת של החחמדא כי כל הכמות הלוו מ"מ. יש 1בשה של י

 ודה.לפני תחילת העב
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 בדיקת עובי שכבת האיטום: 
 

ת דת דקירת שכבת האיטום והצמצעומאיגיטלי(, בד ויבר )רצילתבוצע ע"י ק
 קליבר לפני השכבה. החלק הנע של ה

 האיטום. ביצוע שעות לאחר 24 –טום תבוצע כעובי שכבת האיקת בדי

 מ"ר. 100כל לסים שונים לפמקומות במ 5-ע ב תבוצהבדיקה 

בת האיטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. עובי ממוצע של שכ

 נוספות. בדיקות 5יבוצעו פחות מהנדרש  ההממוצע יהיי ובידה ועמב

וצע על ת מהממהבדיקות יהיה פחושל הממוצע בשתי הסטים  אם עובי

קבלת  דו בוצעו בדיקות עטח בבכל הש טום נוספתבצע שכבת איהקבלן ל

 הנדרש. העובי

 האיטום.אין לאשר חורים בשכבת 
 

 פנימייציקת קיר  .15.5

כבת התבניות וקטור. הררטחיות הקונסהנבהתאם ל ןויציקת קיר ציפוי בט

 ית. "י תמיכה חד צדדעתבוצע 

לולים התבניות, הע ועדים לתפיסתיקיר הכלונסאות המם ללא יבוצעו קוצי

 .שטח קירות הדיפוןצע בטום שבולפגוע באי

 

 בטון מותז.בשיטת  את הקירלבצע  אין

 

 

 המזרחית זיתצפת בטון חיצונית צמודה לקיר המבנה בחאיטום ר .16

 WP-3823-01-01ן: ליויראה ג
 

 ן להרחקת המים.בטו"מ, יבוצע איטום רצפת הס 50, ברצועה של לאורך המבנה
 

 רולקות .16.1

ועשת תמצע רולקה ביטומנית לבש כי ינהאופקי לאקוהחיבור בין השטח לאורך 
ס"מ. יישום הרולקה יהיה בעזרת  4X4" או שו"ע במידות PAZ ROLKAמסוג "

 ע."ו" או שGS474"ימר ריפ יש על גבמבער א
 

 פריימר  .16.2

ס"ממעל  10ה של גובס"מ ועל גבי הקיר האנכי ל 50, לרוחב של על שטח הבטון
 GSסולבנט מסוג " ל בסיסומני עטפריימר בייש למרוח  לוטיןלח יבשני ריצוף, פ

 מ"ר. /ג"ר 300ות של " או שו"ע בכמ474
 

 שכבת ביטומן חם  .16.3

" או שו"ע 105/25" גמסוביטומני  רשל חומ תמריחו 2ביצוע על גבי הפריימר, 
 (. ק"ג/מ"ר 2ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית  1בכמות של 
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 לאטימה  יריעה ביטומנית .16.4

מר גב 5R ספירגוםג "ית מסוביטומנ חמת יריעההלביטומן החם, בי העל ג
 ע"ימ. ההדבקה למשטח תהיה מ" 5בעובי  S.B.Sעל בסיס  " או שו"עאגרגט

כדי למנוע ע"י אש מבוקרת  ההדבקות תהיינלחמות וההחימום של חומר. ה
-פחות מא ו לת הסמוכות יהייעוומר. החפיפות הצדדיות לאורך הירחריכת הח

-פחות מ אלהסמוכות יהיו  יריעותת של הובשתי הקצולרוחב  "מ, החפיפותס 10
 שיפוע.ם הים ותמשיך כלפי מעלה עעבודה תתחיל במקומות הנמוכ"מ. הס 20
 

 הגנהלנייר טול  .16.5

 לפרוס נייר טול להגנת האיטום. שגבי האיטום יעל 
 

 גמר ריצוף .16.6

 יות אדריכלות.וכנכמתוכנן בתביצוע ריצוף 

 

 דריםמעל חטכני יוד עם צ עליוןגג טום יא .17

 WP-3823-05-01: גיליון ראה
 

 שטח ה תהכנ .17.1

כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, ש להשלים את יהעבודה לפני תחילת 
ם או צינורות ניקוז, ום, מרזביטידרים לאחות הצינורו לדוגמא: מעקות,

ם, לנקותו שטח לקבלת האיטומהת שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין א
ן לקבלת כומשטח להיות מה כו' עלברזל ו מן, חוטיך, אבק, אבנים, שולומלכ

 . יםמחסום האד
 
 בגג. םבסיסי בטון לציוד טכני לפני ביצוע עבודות האיטו ן לבצע יציקתיא

מ.א על גבי הגג, יש לצקת מדה בטון להגנה על  נחת יחידתומות בהם ומבמק
 מתחת ליחידה. םויטגבי מערכת הא

 
 ת הבטון על מנתלחגור שיקובע לומיניוםפרופיל איש לקבע , גגבספי יציאה ל

ן של מערכת יפה. אלמנט זה יהווה את החלק העליום בחפלקבל את האיטו
לל בעלות עבודת הראשי, תיכ ןלע ע"י הקבבוצה זו תדהאיטום באזור הדלת. עבו

 הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
 
 
 

 

 סום אדים חמ .17.2

  ת הבטון:י רצפעל פנ

 

ת ועבאמצרצפה, ה"מ סביב ס X 3 3 של ותבמידיש לבצע רולקות  .17.2.1
 " או שו"ע.185"בטון פיקס  וגמסמוכנה תערובת 

 300של  מותו"ע בכשאו " GS 474" ש למרוח פריימר ביטומני מסוגי .17.2.2
 ר. מ"/ר"ג
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אלסטקס " לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג .17.2.3
כמות שכבות ב 2יש למרוח "ר, "ג/מק 2 שלות בכמו שו"ע " א105/25

 מ"ר כל אחד. ג/ק" 1 של

אלומיניום  , יריעה ביטומנית עם שכבתעל גבי הביטומןיד מציש לה .17.2.4
ך רואצדדיות להת החפיפו"ע. " או שוביטוגלס אלומיניום " מסוג

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי  10-יריעות הסמוכות יהיו לא פחות מה
הדבקת  .ס"מ 20-ות מפח מוכות יהיו לאות של היריעות הסקצוה

 ועמבוקרת כדי למנ שאידי הלחמה בעזרת  על היהות תהחפיפ
 חריכת החומר. 

' וכו סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודיםמח .17.2.5
מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ם. וטיה קצה האגובעד ל

 ו'. לצינורות וכם, , לעמודיגגברולקות מסביב ל

 רמי תבידוד  .17.3

 5 שו"ע בעובי או "L"פוליפאן" דגם "ות לוח הדביקגבי מחסום האדים יש ל לע

 "מ. ס

   

 שיפועים .17.4

יהיה אלי המינימ בשיפועים לקבלת האיטום. השיפוע 20-יש לצקת בטון ב
ס"מ סביב הנקז. פני שכבת  4 -ינימאלי של כ בעובי מ ,1.5%ת של פחול

 .  קים לקבלת האיטוםחל השיפועים יהיו
 

 קוז מערכת ני .17.5

תאפשר כניסה שי ךכביותר  ודה הנמוכהבנקמו ימוקמרזב שוליים או מסגרת ה
ניעת המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למהאיטום לשולי  של

 בו.ים סביות מהצטבר
יט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני דלב-DALLMERיו מסוג "יקוז יהנלאביזרים 

 ט מיםפשרים לקלוזרים והמאחו רות חדירת מיםת האיטום ללא אפשקבלל
  ה.נגההמדה ל טום וממפלסהאילס ממפ

וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ בכות, נקזים דגם המרזב, ס
 סטלציה. אינ

 
 ים טומות וקירולק .17.6

אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה בין שטחים יבורים ח לאורך
 ס"מ. יישום 4X4במידות  " או שו"עPAZ ROLKAועשת מסוג "מת ביטומנית

 ע.שו" " אוGS474ימר "ריפ יש על גבזרת מבער אבע היהקה יהרול
 

 עה.היריים לקיפול ס"מ במקומות הנדרש X 4 4קיטומים יבוצעו במידות של 
 

 מר רייפ .17.7

 יש למרוח פריימר ביטומני על בסיס סולבנט מסוג יבש לחלוטין הבטון חעל שט
"GS 474מ"ר. /"רג 300כמות של " או שו"ע ב 
 

 
 מן חם שכבת ביטו .17.8
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 1 ו שו"ע בכמות של" א105/25מסוג "י נמר ביטומריחות של חומ 2 ביצוע
 ק"ג/מ"ר(.  2ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית 

 
 וקיריעת חיז .17.9

הלחים רצועה של יריעת חיזוק. הרולקות יש לעל גבי  ,םחים אנכיישט ראתלק
 גבירה ממורכזת על בצומ והיא תולחם ס" 30מינימום של חב היריעה תהיה ברו

י ס"מ על גב 15-ו גבי השטח האופקיעל  יולחמוס"מ  15ימום ינשמ, כך הרולקה
 השטח האנכי. 

 מ"מ. 4בעובי  S.B.Sבסיס   על"ע או שו" 4R ספירגוםיריעת החיזוק תהיה מסוג "
 
 

 יריעה ראשונה לאטימה  .17.10

 של חומר.  ע"י חימום טומניתבי יריעהשל  ראשונהשכבה הלחמת 

 ר.מוהח כדי למנוע חריכתת קרש מבוה ע"י אמות וההדבקות תהיינלחהה

ס"מ,  10-ך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מת לאורהצדדיוהחפיפות 

 ס"מ. 20-פחות מ כות יהיו לאומיריעות הסל הת שהקצווהחפיפות לרוחב בשתי 

 .י מעלה עם השיפועכלפהעבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך 
 

 4 בעובי  S.B.S בסיסעל ע שו" וא" 4R םספירגו"וג ום תהיה מסיריעת האיט

 מ"מ. 

 

 הוי תחתונריעת חיפי .17.11

ת ריעשל י על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת לקראת שטחים אנכיים,

לחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה . היריעה תוהניפוי תחתוח

לה זוק ותעבחפיפה ליריעת החיכי גבי השטח האנ הכללית ותעלה על ניתהביטומ

 כי.על גבי דופן השטח האנ מעל יריעת החיזוק מ"ס 3ת עד לגובה של וכימשבה

 

 "מ.מ 4 יבועב S.B.S סיסל בע ו"עאו ש" 4R ספירגום"יריעת החיפוי תהיה מסוג 

 

 

 

 
 לאטימה  שנייהיריעה  .17.12

 5בעובי  S.B.Sעל בסיס " או שו"ע  5R וםגירספ הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
ות וההדבקות מחחימום של חומר. ההל יע" תהיהשטח מ. ההדבקה לממ"

ומר. החפיפות הצדדיות לאורך ה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החתהיינ
ל מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות שס" 10-מ פחותו לא יהיות ות הסמוכהיריע

ות קומודה תתחיל במבס"מ. הע 20-חות מא פהיריעות הסמוכות יהיו ל
 שיפוע.הם עעלה פי מים ותמשיך כלהנמוכ

 

 עליונה יריעת חיפוי .17.13



74 

 

רצועה נוספת של יריעת  ל גבי הרולקות יש להלחיםאנכיים,  ע לקראת שטחים
הרולקה, תחפוף ליריעה  על גבי תורכזרה ממבצוחם ריעה תולהחיפוי. הי

 יעת החיזוק עדהאנכי בחפיפה לירטח הביטומנית הכללית ותעלה על גבי הש
 ק.חיזועת הס"מ מעל ירי 5ובה של לג

בעובי  S.B.S" או שו"ע על בסיס גטבגמר אגר 5R ירגוםפס " ריעת החיפוי תהיהי
 מ"מ. 5

 
 

 גמר האיטום  .17.14

ר האיטום לאלמנטים . חיבוםיחדר ת מעלגגוח הטאת כל שהאיטום יכלול 
 השונים יבוצע כמפורט:

 

-גובה של כיטומניות בהיריעות הבות יש לקבע את דפנם כיילקראת שטחים אנ
מ"מ, ומכופף  X 50 3יום במידות של ניגמר סופי עם פס אלומ ניפמעל ס"מ  15

 מסטיק פוליאוריטן מסוג לסתום עם בחלקו העליון, כדי 
"HYFLEX 250  SIKAפריימר מסוג " ע על גבי"ו" או שSIKA PRIMER 3N" 

פס עם הקיר. ה הביטומניות ותיעה אטומה את הירצורהמסטיק יחבר ב או שו"ע.
 ס"מ.  25גים מגולוונים כל ראו בים מסמריקבע ע"י 

 

יריעות הביטומניות למסגרת יבוצע ע"י חיבור ה סביב הנקזיםגמר האיטום 
יש לוודא שלא נוצרת הגבהת . עויוון השיפם כד עום ביחאטהמרזב באופן 

 . וליות מים עומדיםשל האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור
 
 

 יונעקררט פמ –ורות ותעלות מ.א עברי צינאיטום במ .17.15

 יש להלביש שרוול בצורת ויר וכד'או מל, צנרת מיזוגשחסביב מעברי כבלי 
ת ועיבור היריבח נוריב הציסב "מקל סבא" עם פלנג' להתחברות האיטום.
 . " או שו"עEASY GUMהביטומניות יש למרוח מסטיק ביטומני מסוג "

 
מסוג  מהאטיזר יאב טום בגג יש להרכיבבות האידרך שכ בודדיםבמעברי צינורות 

"GOLD BT ום. הרכבת רכת האיטן ביטומני לחיבור עם מעאטם גומי וצווארו לע" ב
הביטומנית  עהירעל גבי היני טומון הביוארהאביזר תבוצע ע"י הלחמת הצו

בהלחמה על גבי  עלההתחתונה מהאיטום הכללי של הגג. היריעה העליונה ת
 ילחמת היריעות על גבה זמן. במ"ס 10-, בחפיפה לא פחות ממניצווארון הביטוה

 ע באטם הגומי של אביזר האיטום.והצווארון אין לפג
 .ירוסטהק נסגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חב

 
יש לצקת  וג אוויר אנכיות דרך פתחים בתקרת הבטוןיזמ ברי תעלותבמע

סטרוקציה. גובה עץ קונשל יו להנחיותיב לפתחים בהתאם מסבמעקות בטון 
קף התעלות ימר הסופי בגג. בהגהס"מ מעל פני  20ות פחה ליהי קותהמע

 ס"מ על 20-ברוחב כ  EPDMלהדביק רצועה של יריעת במישור קצה המעקה יש 
 ".SILIRUBבק מסוג "י דגב

ות מסביב לפתח. צוקמעל המעברים יבוצע כיסוי פח מגלוון מעל מעקות בטון הי
ם להנחיות יועץ תאבה ים,מת הת "פעמון" למניעת כניסצורכיסוי יבוצע בה

 אוויר. גומיז
 
 

 רותצפה בתקבדיקת ה .17.16
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פה של צהלפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת בסיום עבודת האיטום ו
( 1על חלקיו )לרבות חלק  1476נחיות שבת"י לה םאטמו בהתאשנ חיםהשט

 72ותר למשך בי המרפסת הגבוההמ"מ מעל נקודת  50ל השטח יוצף ברום ש
 שעות.
נוסף עבור ביצוע  וםם. לא ישולם תשלוטל במחיר יחידת האיוכלת יקובדה מחיר

 בדיקות.
 

 לעולחזור   גוםהפ את המקום ןקש לתי –תגלו סימני רטיבות או דליפה באם י
במים, או דיקת ההצפה עד לקבלת תקרה אטומה. על מנת שכל קטעי הגג ימולב

תחים פת ניזמ וםאטזמניות, "סטופרים" או יות הגבהות מקומי יבצע הקבלן
 קיימים. 

 
ת למקרה ת כל ההכנושתמשי הבניין ולעשות אהצפה יש לתאם עם מה את

הבניין וכן ך ותרגישים ב ריםביזו יכוסו אלאשתהיה דליפה. במסגרת הכנות 
כי ספק מובהר בזאת  הסרתינתנה הנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען 

 זה. ףדות המפורטות בסעיועבר עבוף וסיעה ו/או טענה לתשלום נתב לא תוכר כל
 

אשר לא יזיק למערכת  ק בעזרת בלונם באופןזבים תבוצע רסתימת פי המר
 . גגת המים מהציאת יביעילות א עהאיטום, אך תמנ

ון של עלייש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה ה
שר בכל פיאר אש מיקום כזה, יש לבצע טיפול ממקופוי. אם קיים יריעות החי

ע כל אם עם המפקח. במידת הצורך יש לבצתוההצפה. דבר זה י םזאת את קיו
 . הפבניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצ

 
קרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק מלאה של הת הפשעות הצ 72ם סיולאחר 

בר כאילו הד ש התקרה, יראהציאות המרזב ויובת ילאחר שהמפקח בדק א
 . לחההצב הצפההסתיימה ה

 
שנתגלו נזילות בסיום ההצפה  אופה עקב נזילות, צהכל מקרה של הפסקת ב

 בון הקבלןחש-על יהיו וניםקין המרפסת ממים, תיובש ותתוקן. כל התתרוק
צפה(. הה נזקים בפנים המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי רבות תיקוניל

סופי של  ורישלא עדן קבלהחשבון -עו אף הם עלבוצונים חוזרים יהצפות ותיק
 המפקח. 

 
תום ההצפה, לא מו, כאשר עם יטום של התקרה יסתייצפות ושלב קבלת האהה

 תב מהמפקח. , באישור בכתאבבניין וזות טיבתמי רכל כ ויהיו נזילות ולא יתגל
 

 .ט בתקן ישראליתאים על פי המפורח מבכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דו
 
 
 
 

 בד גאוטכני  .17.17

 במשקלו"ע ו ש" אאורים" מסוג ניכטש להניח בד גאויטום ישטח הא על גבי כל

 . ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות  300

 רווי במים. הה כך שיהיהמדקת טכני לפני יציטיב את הבד הגאויש להר

 

 דה להגנה מ .17.18

 ס"מ.  5 ליש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי ש
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ק ימת נזים וגרלמחצה כדי למנוע שימוש בכית לנוזלבתערובת  המדה תעשה

 לאיטום. 

לשכבת המדה. סוג הרשתות יש להוסיף רשתות זיון  ם לציוד טכני כבדירובאז

 .רוקונסטרוקט"י ו עמות הנ"ל יקבעשכבת ההגנה במקוועובי 

 

 בסיסים לציוד טכני .17.19

אוג כי יציקת בטון הגנה. יש לדבי יציקת בסיסים לציוד טכני תבוצע על ג

מכשולים  תרההגנה וללא יצישכבת  טום אויתבוצע ללא פגיעות באיסים הבס

 ים לניקוז.כי המבדר

 

 

 
 פיריםאיטום גגוני בטון מעל  .18

 WP-3823-05-01  :ןה גיליואר
 

 לבצע: שוהיקפו י טוןהב על גבי גגון

 

 הכנת השטח  .18.1

וך אבק וכד' ף הקירות מכל לכלהיקיש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל 
 2ומק של עבם משטח הבטון איהיוצ וכד' רההקוצים, חוטי קשי ך את כלחתול

 משטח החורים של הלנקות חורי סגרגציה ולסתום את כל מ. יש ס"
 "ע.שו " אוסיקה רפג "בתערובת מוכנה מסו

 
 

 ריטןפוליאו םאיטו .18.2

מסוג  פוליאוריטני מרייפר ה שללבצע מריח ח הבטון נקי לחלוטין ישעל גבי שט
 מ"ר.ג"ר/ 250בכמות של  או שו"ע "PU-UNI"ר פריימ

 

 מסוג ןפוליאוריטר הברשה של חומתבוצע  גבי הפריימר על

 . הום היבשבת האיטמ"מ שכ 2 -ע, בעובי של כ" או שו"PU-W" פוליאוריטן 

 ות הפירדרך קירתעלת מ.א.  ריטום מעבא .18.3

שה באחת יקף פתח התעלה יעבה סגירת המרווחים במישור פני הבטון
 הבאות: ותרוימהאפש

 
יטום מר האצוע מריחת חויבה להיקף הפתח ון התעליזוק ביהטבעה של בד ח

 קף.של ההי הפוליאוריטני עד לכיסוי מוחלט
 

תודבק באופן   EPDMיריעת ה  לה.תעלהיקף הפתח וה  EPDMהדבקה של יריעת 
 -ו"ע " או שSILIRUBג "מסולא על גבי האיטום בקיר והתעלה בעזרת דבק מ

 יות יועץ מ.א. אם להנחהכל בהת
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 ןן בגמר חיפוי אבות בטקירוום יטא .19

  WP-3823-01-02 , WP-3823-01-01 ראה גיליונות
 

ה כולל בובשיטה רט ןאבוי טון בגמר חיפלל את שטח הקירות החיצוניים בסעיף זה כו
 חים, המעקות משני הצדדים וכד'. פת דפנות

  
 ח הכנת השט .19.1

 כלוך,נקי מל ת, מעקות וכד'. השטח יהיהירוהחיצוני של הקיש להכין את שטח 
ש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה '. ילא מודבק וכד רמאבק, שאריות חו

ציה גראזורי סג ,יםחורם את כל הסתוול ס"מ 2משטחי בטון בעומק של כד' ו
 " או שו"ע.סיקה רפתערובת מוכנה מסוג "ת צעו' באמוכד

 

 נטי ם צמטויא .19.2

של רשות הב 3צע כן קבלת האיטום, יש לבין ומולחלוט שטח נקיעל גבי 
 1" או שו"ע בכמות של 107 סיל סיקה טופ"טי מסוג נמחומר איטום צ

י השכבה ובע - ק"ג/מ"ר 3יה כל הברשה )סה"כ כמות הכללית תהק"ג/מ"ר 
 תפחת אל
 שכבה יבשה(.מ"מ  2 -מ

ש יד' ים, חגורות וכיקה, קורות, עמודיצ בחיבור בין אלמנטי בטון, הפסקות
 ב הרצועה יהיהחוג"ר/מ"ר. ר 60ל במשק ינטרגלסלהצמיד רצועה של רשת א

בור. על גבי הרשת תבוצע מריחה ס"מ מכל צד של קו החי 5ס"מ והיא תוצמד  10
  .סוינוספת עד לכי

 
 לתליית האבןנים העוג ביטיפול סב .19.3

 ת האבן.ים הרצויים לתלייוגנלאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל הע
 אוריטן גן יש למרוח מסטיק פוליכל עוסביב 

" או SIKA PRIMER 3Nפריימר "" או שו"ע על גבי SIKA HIFLEX 250מסוג "
 שו"ע.

 
 יםסגירת התפר בין המבנ .19.4

ת דפנות . יש לנקות אס"מ 5-כ קלעומ התפרוך הקיים בתקלקר ה אתיש לגרד 
 ים וכד'.ופפהתפר מכל לכלוך, אבק, חומרים ר

תר גדול "מ יוס 1-ר כג פוליאתילן עגול בקוטוט ספוהתפר מס לתוך יש לדחו
 ר.פתרוחב המ

  ק פוליאוריטןצע סתימה במסטימעל המוט יש לב
" או SIKA PRIMER 3N"פריימר " או שו"ע על גבי  250SIKA HIFLEXמסוג "

 "ע.וש
יש להדביק עה את הירי. לכל גובה התפר EPDMהצמיד יריעת על התפר יש למ

 .EPDMל  ק מיוחדעם דב לתשתית
 
 

 ונות לחיבור למשקופי הח .19.5

 ון יועץ האלומיניום.לתכנתאם עיוור בהמשקוף  יש לקבעביב החלונות ס
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ח לשטלהצמידה , יש E.P.D.Mבמידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת 
 "ע." או שוSILIRUBר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "הקירות, לאח להכללי ש

 . םלקיר האטו  E.P.D.M –ה ת ריעת ימה ארה אטובר בצוהמסטיק יח
 

יש להצמיד יריעת  ונותהחל קופיסביב מש E.P.D.Mיריעת  דה ולא קיימתיבמ
"SELF ADHESIVEעל בסיס בוטילי מסוג " 
 "SCAPA TAPES SC-318" ס"מ חפיפה  10) מס" 20-של כ בחשו"ע ברו או

 משקוף העיוור(. ה יס"מ על גב 10-לאיטום הקירות ו
 

  יה ע"י סתימההיוור יעין המשקוף הסופי למשקוף הת בימוהאט הערה:

" או SIKA PRIMER 3Nו"ע על גבי פריימר "ו ש" אSIKA HIFLEX 250"מסוג 
 שו"ע.

 יום.האלומינ ובהתאם להנחיות יועץ

 
 

 ליית אבןת .19.6

 ע תליית אבן בשיטה הרטובה כמתוכנן.צויב

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ונגרותת מסגרובודות ע - 60ק פר

 

 כללי .0106

י, פרק משרדהמפרט הכללי הבין  תתאימו לדרישועיבודם יתיהם וונתכום, החומריכל  .1

 11ק רפות חרש וסיכוך גרועבודות מס - 19ק אומן ומסגרות פלדה, פר תעבודות נגרו - 06

 אליים מתאימים.ות צביעה, ותקנים ישרעבוד -

 טים שבתכניותפרת והמסגרות והרשימות הנגרו עם יחדרט זה יש לקרוא מפ .2

 .בלתי נפרד ממפרט זה בתוכניות מהווה חלקר ואתל המת. כהאדריכלו
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ם בהם יורכבו ה את מידות הפתחיהקבלן בתוכניות, ובמבנ קלפני ביצוע העבודה יבדו .3

 המידותהתאמה לצורך קבלת הוראות לגבי ודיע למפקח על כל אי שונים וים היטיהפר

 ות.בועהק

רטי הכללית והן בפ תןורצהן בימו ט זה, יתאצעים לפי מפרבות המטי המסגרוכל פרי .4

 ים.מפרטיבוריהם לתכניות ולח

ה היא לאותו דגם או המשקוף הכוונ הדלתסגרות מצויין דגם מהבכל מקום שברשימות  

 ע.שו" וא

כל. במידה דריהא דרישת מיחידות מסגרות אופיניות ולפי על הקבלן להכין דוגמאות .5

עד  םיהיה על הקבלן לתקנ, כליהאדרע"י א יאושרו ו הדוגמאות לא/ניות הייצור וותכ

 ים.טיאז להתחיל בייצור כל הפרורק לאישורן הסופי 

 ת הבאות:לעיל בדרישו 1סעיף ב עמדו בנוסף לנאמריוגמרים מסוימים, פריטי מסגרות מ .6

 .ג"אי הי מפרטפריטי מסגרות ממקי"ם יבוצעו לפ 6.1

 1212"י ת ותשלדריימו יד אש יתאלמנטי חיץ עמא יםסגרות המשמשפריטי מ 6.2

 ן ע"ג כל פריט.קת וישאו תו

על פי מפרטי ם לחברת החשמל יבוצעו יכטי מסגרות של חדרים השייפרי 6.3

 .חח"י
 

 רטייםדנפרטים סט 06.02

 ברשימה.ין צויות, כמם סטנדרטיים מתוצרת החברות הבאמפרט זה מתייחס גם לפריטי 

 כל.ם של האדריקדמו ישורף לאאחרת, כפויטים מתוצרת פרי להציע ן רשאהקבל 

  נגל עבודות מתכת בע"מרי .א    -בנים ודלתות למ .1

 .,  רמלה21רח' אצל        
 

 ,מבודות מתכת בעשב"א ע       

 ביאליק.-, קרית12רח' הסדנא        

 ".פרס -תריסי אויר חוזר "מטל  .2

 יםדרנעולים, צילינירדני מ      זולפיר .3

 ם.לטית, שם" ידיולו"א       

 ייצור והרכבה 6.030

 .מתוקנים במבנה מכל פגיעהים ההקבלן יגן על המוצר .1

וצרים והמפעלים בהם מי הכועד על בתי מלאד מו/או אדריכל מבעוהקבלן יודיע למפקח  .2

 רות כך שיוכל לבדוק בכל עת.חלקי המסג

ור ישא .קינהרה תופעלו בצורים בצורה שיציתכנון וביצוע להיות אחראי ליב חי הקבלן .3

ידות הציר מעע מאחריותו לגבי תפעול וא יגי האדריכל והמפקח לדדוגמת הציר על י

 לאורך ימים.

רים את הקבלן תוכניות וברשימות אינם פוטנטים במלוהא ובי הפרופיליםציון גודל וע .4

 ורך ימים.טים השונים לאלמנהא עול שלמאחריותו לגבי תפ

הפגמים שנגרמו  קבלן על חשבונו אתן היתקום, במק י המסגרותכבת חלקרי הראח .5

אבץ לפי על ידי צבע עשיר ריתוכים בפח מגולוון  ןובעת ההובלה וההרכבה. תיקוון לגיל

 .חקפאישור המ

 המפלסים הסופיים של הרצפה.על הקבלן לבדוק לכל פתח את  .6

ם קיזויות חלרב "מ מכל צדמ 1.5בעובי  יםמכופף שני צדדומה מפח פלדה אט דלתכנף  ה .7

 פנימיים.
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תאפשר סגירתה בלא  ,בצורה שתמנע ערעור הבניהוזה תהיה מורכבת אל המז הכנף .8

 .קטהש הבמצב פתוח והפעל ות וחבטות, בלימהטריק

 מ.מ" 47עובי הכנפיים יהיה  .9

 דלתות.י הלבנבכל מ יש להתקין מזוזות כשרות .10

 

 מלבנים 06.04

ת, מ"מ לפחו 2.0בעובי  מפח מכופף ומגולוון םינבהמל כל -ברשימות  אחרת א צוייןל אם .1

 והפרטים. צורה ובמידה לפי הרשימותב

 בו קבוע הפתח.יר הק סו את כל עוביהמלבנים יכ .2

י ים בשניצוקים חלקם בקירות בניה מטויחבנים יורכבו חלקם בקירות בטון מלה 

 קה.מיות מחופים בקרים וחלקם בקירצדדה

ן פרופילים ה ביור פינות בזוית ישרבי להציע חיהקבלן רשא ללי,הכ פרטמבד לאמור בניגו .3

 מעלות. 45-ור בביזהים שאינם ח

 מת פריט.גועל פי דמהאדריכל  אישור בכתביקבל  הקבלן 

 :הלןכל עוגניםהכללי, יעוגן כל מלבן לקירות בבניגוד לאמור במפרט  .4

 .זהחות בכל מזועוגנים לפ 3

 .ות למשקוףעוגנים לפח 2

 "מ.ס 75דות העיגון על ומרחק בין נקלא יעלה המקרה ל בכ

 ופקי.וון האיכס"מ ב 60-בכיוון האנכי ו

חורים  2-חורים במזוזות ו 3 -מות הכנף ילרי גומי לבור כפתוורים עבם יוכנו חבמלבני .5

 ר.ל כפתובמשקוף, עם קופסת מגן לכ

  ידם הפנימי.מצירים למלבנים יש לרתך את הצ .6

נית מוברגת. הלוחית לשו עם קופסת מגן עבור לן חריץ נגדי למנעוהכיש לים ימלבנבכל ה .7

 זוזה.למנעול תהיה שקועה במ תיהנגד

 

 :הערה 

 גל" ו/או שב"א.דרטיים של "רינ, לפי פרטים סטנ7 ,6, 5טים לסעיפים פרה 

 

 אטימות 06.05

ורי מאח ם. החלליםן חשפי הפתחיביבין המלבנים לאטימות מלאה  טיחלהביש  .1

לתות דל(, פרט 5אליו )דרגה מ-בהצף כאו פוליאוריתן מוק ןים ימולאו דייס בטובנמלה

 בטון בלבד.אש שימולאו דייס 

מר סיליקוני אפור. יש מלבנים יאוטמו בחום בבטון גלוי ליחבין חשפי הפתוחים מירו 

 מושקע. ולאת המישק בכיחלמרוח ולכחל  טוםהאיחומר  לדחוס את

ר ושווים האפשים יהיו קטנים ככל נין מגרעות המלבפים לבות האגצין קחים במרווה .2

י פנ ןיבתחתית אגף הדלת לנוחה. הרווח בין חו פתיחה וסגירה קלה ויטלכל אורכם, ויב

 מ במצב סגור.מ" 2-3יהיה בגבולות  הריצוף

ת רפידה אלסטי נתטח על ייד התקבין המלבן תובף להכנש בין האטימה בדלתות א 

 " או ש"ע.ATHMER" מסוגמיוחדת 

 

 זולרפי 06.06

ין ברשימות ולפי דיות יהיו בהתאם למצוייומיניהם, צירים, מנעולים ול לאביזרי הפרז .1

 אישור האדריכל.
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 מתקני ומפרטי הג"א.זרי מסגרות המקטל יהיו בהתאם לביא .2

 .1212 ת"י ו בדרישותת וכו'( יעמדנוש )דלתות, חלומנטים עמידי אאל לש הפרזולאביזרי  .3

 פס דלת.תלכל כנף ינתן עצר/ .4

 סמויים. בריח עליון ובריח תחתון נפיות: בכנף הקבועה יהיהכ-דובדלתות  .5

יה עם קופסת מגן ( חריץ המנעול יהMASTER KEYאב" ) חדר עם "מפתל צילינמנעו .6

 סגורה.

     637 םת דגמתכ ה עם מסביפין עב -חון בטים תקן משרד הצירים מגולוונ 3 היוכנף י בכל .7

.(P.H"או שו )ע. 

 .פי בחירת האדריכלגוון ל -לכוון המסדרון  טות, בריחים, ידית כפתוררוז ידיות, פלטות, .8

 .לש כפולמשו -ברשימה ב י בדלתות המסומנותונמנעול תפוס פ .9

 

 

 צביעה 06.07

 פרטית ובשבתוכניו , ההוראות11 רקהמפרט הכללי פה יבוצעו לפי ביעצה ותעבודכל  .1

 יכל וההוראות להלן.דרהא

 חתומות ומסומנות. סאותהצבע יסופק בקופ .2

 

 הצבעים. אות יצרניהצביעה על פי הורהקבלן לבצע את עבודות  לע .3

 הבאים:תהליך הצביעה יכלול את השלבים  .4

 .הכנת משטחים לצביעה 4.1

 יסוד. שתי שכבות צבעעת צבי 4.2

 .צבע עליוןבות ת שתי שכיעצב 4.3

 ות.אחר רגרי אבק או בליטותגהיו נקיות מות הצבע יכל שכב .5

 

תקיימו בהם כל של פריטים שלא ה חוזרתוש ניקוי וצביעה רדהמפקח יהיה רשאי ל 

 ל.הנ"ות שירהד

  .ג"אי הומפרט "ק יצבעו כמפורט ובכפוף לתקנותכל פריטי מסגרות הממ .6

 

 

 

 

 

  

 :תאם למפורט להלןהלן בהקב ידי-שה עלנים תיעוומגולמסגרות הצביעת מוצרי ה .7

 לילכ 7.1

הצביעה המפורטת להלן,  חמש( דלתות בהתאם למערכת) 5ן לצבוע על הקבל 

מתכת. רק לאחר ת הצבע לדקוביהרת טמבור לבדיקת ציגי חבלזמן את נו

שאי כתב, רמפקח באישור ה לתקבומבור", ידי חברת "ט-הצביעה עלאישור 

 .סגרתהמ פריטי צבוע את יתרתל ה הקבלןיהי

 הכנת השטח 7.2

 )מתוצרת חברת כמיתעש(. ובמים 70BC-ית בדטרגנט דיסוה פישט -

 .100שמיר מס'  ספוס והורדת ברק בברח -

 .4-100במדלל  בושטיפה סופית וניג -
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  אוורוזיה וצרי קק תאב צריך להיות נקי מלכלוך, שומן, לפני הצביעה, השטח

 .ר אחרגוף ז כל 

 עהמערכת הצבי .37

 יקרומטר.מ 40-45ובי עב ZN ליסוד אפיטמרין אוניסי אחת כבהש -

מטר כל מיקרו 25-30אור בעובי ילשתי שכבות של איתן או פו -

 .האדריכל ירתחב הצבע והגוון לפי בה. סוגשכ

 נים.צרהי ול וזמן הייבוש בהתאם להוראותיישום הצבע, הדיל -

 "שחורים"י מסגרת מוצר צביעת 7.4

 ור.במים צבע "יסוד בזק"/טימפע -ת הנדרש מערכת הצבע -

 ר.ובעפ"י  הוראות טמ -וכו'  אופן הצביעההכנת השטח,  -

 

 חומרי נגרות 06.08

סימני מחלות שי מבקיעים, ריקבון, ומכל ט, חופלחש בההיות בריא ויבלצריך  -העץ  .1

 .14% - 10% מתחום תחרוג ת בעץ לאבוטיראחרות ומזיקים. ה

כמו של עץ קליר וסים. דינו קם מסייירן פיני יהיו חופשאו ועץ לבןט לעץ פר -צים ל העכ .2

 של עץ קשה.

, אם לא 37"י ת לי,שות התקן הישראם לדרילהיות בהתאצריכות  -בדים"( ת )"לואדיקט .3

". סוג "א ות לפילהיות כל הדיקטאות גלויות לעין צריכ נאמר אחרת בתוכניות

תי לבצדדים הפנימיים הב, הת והגתיין, התחינם נראים לעשאשטחים טאות להדיק

 י סוג "ב".ויים יהיו לפלג

ם כן מידות אלא א ומדף שלם, םהנדרש, שלמות ללא פגמי הדיקטאות תהיינה בעובי 

ם רץ הכל בהתאם לתוכניות, ולפרטית הדיקטאות מיוצרות באת ממידוולודג המוצר

 .ת המפקחהוראו לפיו

 מ"מ. 5י בעובצד,  כלאחת מ -שתי דיקטאות עשוי מ -עץ לבוד  .4

 ון של הלוחות הלבודים.יו לצד הארבדיקטאות יה ץי העביכוון ס 

זוית של ומחוברות ב תוותיה חתוכלבן שפינשל עץ תוך מסגרת ילוי מעץ לבן, ויונח במה 

ע ה שתמנשה בצורקם בכבילהדבי וישים וחות הגמורים חייבים להיות ישרמעלות. הל 45

 גלים.ת יציר

 

 

 

 

 כנף 06.09

 לפחות. 2בה וברוחב "הגו ץ לבן לכלבסרגלי ע 100%לוי ימהדלת אטומה מעץ מלא  נףכ .1

 סגירתה בלא רשבניה, תאפערעורר הע רה שתמנוזה בצונף תהיה מורכבת אל המזכה .2

 ה במצב פתוח והפעלה שקטה.טריקות וחבטות, בלימ

חירת ב פילוון ט בגיקה סוג א' ממאדדים בפורת משני הצצופונה מי העץ תהיינפכ .3

 האדריכל.

 לק שקוף מט.-ק בגמר דורץ בוקנטים מע העץ יהיו ייב לכנפבסמ .4

 מ.מ" 4עובי דיקט ב משני צידי הכנף לוחות .5

 ה.לל ציפוי הפורמאיקמ"מ כו 47יהיה  םעובי הכנפיי .6

בה י הצדדים בגושנמ"מ מ 2י ניום בעובלומיפח אנפלים למטה מוי כל הכנפיים יקבלו ציפ .7

 ה קדמיום.פשקוע מצו י בורג עם ראשחוזק ע"מ מס" 15
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 הדלתות. ימזוזות כשרות בכל משקופ יש להתקין .8

 

 פרזול 06.10

 עצר/תפס דלת.נתן כנף ילכל  .1

 ים.ריח עליון ובריח תחתון סמויכנפיות בכנף הקבוע יהיה ב-דותות לדב .2

קופסת מגן  םע יהיהעול ( חריץ המנMASTER KEY" )"מפתח אב ר עםלינדמנעול צי .3

 סגורה.

      673עם מסבי מתכת דגם  הבפין ע -תקן משרד הבטחון נים ים מגולווציר 3היו יבכל כנף  .4

(P.Hאו ש )( ינצירים עליו 2ו"ע)ם, אחד תחתון. 

 ו שו"ע.ם ארוזטות, בריחים כדוגמת אלו ידיות, פלטות, .5

 ירותים. השלתות תאי ס פנוי בדתפו נעולמ .6

 ע. או שו" GEZE .S.P 1000/3ת מדגם ותעליון בדלה הידראולי גירון סמנגנ .7

 
 

 צבע 06.11

עליון צבע  תושכבעשיר אבץ ושתי ם ע מיניומיים צבעו בצבע יסוד, פעם יצבינהמלב .1

ר, מאושו"ע "טמבור" או ששל מוש מט משי כדוגמת פוליאור פוליאוריטני מוכן לשי

 ת.וחמיקרון לפ 120השכבות של ולל י הכאדריכל. העובה לפי בחירתבגוון 

 .מלבןו בגוון הירים יצבעצה .2

 

 

 זיגוג 06.12

ה, זכוכית בטיחות ימשרו באחרת בתכנית א יןם יצויאלא א מ"מ לפחות 6ה בעובי תהי תיהזכוכ 

 .1099 מוקשית לפי ת"י

 

 :תהעבודה כולל 06.13

ויות, פי כתב הכמבסעיין צויכמות או במ"א, ו לפי יחידסגרות ימדדוהמות מוצרי הנגר .1

 במקומות.מורכב מזוגג ו ם, צבוע,לוצר המושמהאשר 

 

 

 

 

 

 

 

י, ללהכ כל האמור במפרטרות כוללים את גהנגרות והמס ות לעבודותדימחירי היח .2

 ולרבות: ת השונותכלוות שבתוכניות האדרימפרט מיוחד זה, ברשימות, בהנחיב

 נחיות המפקח.י הלפ יםונל פריטים שגמאות, שייצור ודותוכניות  2.1

 וכו'.יגוג, הצביעה האיטום זה לבנים וביטונים,מה 2.2

 שונים. םיצביעה בגוונ 2.3

קביעתם, וחיבורם  ,האלמנטים השונים תהדרושים להרכב םכל האביזרי 2.4

 וכד'. פילי עזרפרוילי פליז, משקופי ובנה, לרבות פרופלמ

 .ותרעש ורעיד ים, רוח,עת מעבר מיטום למניא 2.5
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ות לכל עוורים, צירים, מסיל םיפרי הקביעה, משקוזיהפירזול לרבות כל אב 2.6

, מעצורי רים הידראולייםי, צשמן, מחזירים קפיציים סוגיהם, מחזירי

שות, מברצה, שילוט, ידיות, צילינדרים(, עיני הצ ם )לרבותנעולימ ור,דיקטט

-קי )רב סטרי מולמעפוס/פנוי, ילינדר תמנעולי צ , רוזטות,יחיםורים, ברמעצ

 שרות וכו'.או נירוסטה, מזוזות כ/ו י פני אלומיניוםופמפתח(, צי

עי ף סמוי או כאמצהמשמשים כמשקו סים במחיצות הגבפלדה שונ יפרופיל 2.7

 .ון האלמנטים השונים במחיצות מגבסיגעל

 ה.ואת הצביעוון את הגיל רת יכלולמסגמחיר מוצרי ה 2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריתטיסטלציה סננאימתקני  -  07 קרפ

 

 ואביזרים נרתצ   07.01
 

צנרת פלדה תהיה לל תקרה כולל לכיבוי אש באדמה או בחלמים כל הצנרת הראשית בפרויקט  .א
באדמה צנרת  - ראוש'אברות' או ש"ע מ כדוגמתשכבות  3ב APCציפוי  םמגולוונת ללא תפר ע

תפר  ללא 40יול דקתהיה מפלדה סל האדמה ויה מעלגפנימי של בטון. צנרת כיבוי  קבל גם ציפוית
 -ת ברזיםשוחודרך תפוצל בתנור כדוגמת 'אברות' או ש"ע. הצנרת מחוץ למבנה באדמה ועה צב

ת נרהצ .או כפי שיתואם עם המפקח בשטח רות לחלל תקרהיקותבוצע בחדירה למבנה ועלייה ב
 10 -ללקבל אחריות  במטרה וזאת  – שור הקבלן המבצע ע"י היצרןאבראות היצרן ותבוצע לפי הו

 מ"מ עם דבק 19מבודדת בארמפלקס בעובי מגולוונת ללא ציפוי ו כנ"ל חמים צנרת מים שנים.
 .ןרמרותך לפי הנחיות היצוליפוף פלסטי חיצוני 

 
ראשי טמון נור בצי – 16דרג  100PEיתוך חשמלי ם רניתן להגיש חלופה של צנרת ראשית פלסטית ע .ב

 באדמה רציף.
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 זיהורנה על הצנרת בפני קוגה . ג  

 

גם לגבי  כל הנאמר תואם במקומות החתוך למניעת קורוזיה. תהמגולווננרת לצבוע הצ יש להקפיד   

 .מחיר הצביעה נכלל במחיר הצנרת  ים בצנרת.שורקהוכל חלקי ברזל    ם, חיזוקים מתלי
 

 ליםתמיכות ומת . ד  
 

 אושר.מוון או שווה ערך לגבלו ציפוי קדמיום, יקו הכללילים יהיו כמפורט במפרט ת ומתתמיכו   

 הנחיה אחרת מעודכנת.או כל  413תקן ובמיוחד והנחיות לעמידות ברעידת אדמה נים ויעמדו בתק   
 

סדרת  " או "מופרו" וכלוקותהיינה חרושתיות כדוגמת "יוניסטרט", "ר תפקסאתמיכות צנרת   

ם התא, בתצינורוצות של ובבודדים ועבור ק תרונוציעבור התמיכות יבוצעו  הנלווים.  םהאביזרי

 לתוואי הצנרת.

בהם  ו מותאמות לעומס הצנרת. במקומותהתמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהי  

 המרחקים בין. את פרטי הקונזול שוריגיש הקבלן לאי תצינורומספר נזולים לתמיכת וקנדרשים 

 מ.מ" 3גומי בעובי  דילמניעת רעש, על י יבודדו מהחובקים, ליההת מצעיכל א פי התקן. עלהקונזולים 

 ם.כלולים במחירי היחידה השוני םוהחיזוקיכל התמיכות 

 
 זיהוי מערכות .ה  

 
 הקיר.ט מתחת לתקרה על ילומעל תקרות תלויות יותקן השז אביזר ולברזים רבלתת שילוט לכל יש   
  השילוט יהיה –וזה זה מסגרת חצינור וציוד שמסופק בסוג של ולכל   
 פלסטי בחריטה.  'ץעל ידי סנדווי  

 
 ואטימות עבודות חציבה ,הכנת חורים .ו 

 

שייכללו במחיר למנטים של הבטון אברוולים וחורים על הקבלן להכין ש – וגי הצנרתלגבי כל ס  

 י תכניות האינסטלציה.לפת להעברת הצנרום הנדרשים ובמק לודבג, הצנרת  

 וציפוי טיח. י רשת רביץכולל כיסו רהצינו ריים נכללת במחרות בלוקבה בקייצח  

 

 חר אל רולאטום מסביב לצינו –יש להתקין שרוולים  בחדירת צנרת דרך קירות גבס וקירות בלוקים,  

אשור בכתב של ב רקתעשה  שרתידאם בקירות בטון  יבההחצהעברת הצנרת בחומר אפוקסי או ש.ע.   

 ה מחציבה לא מאושרת.גרם לבניין כתוצאשי נזק בכל  אייש הקבלן הבצוע.  המפקח לפני 

 

 מערכת טיהור מים .ז 
 

שטיפה וחיטוי  הבאו כל חלק ממנה, יבוצע  צריכה/ערכת מי שתיהלאחר תיקון או התקנה של מ

ספק אישור של בודק יש ל ירהלמסוע ובסמוך בסיום הביצ –מוש שי ת, לפני שייעשה בהכמפורט בהל"

 מחיר הצנרת.הכל ב –המים על כל חלקיה  יהור צנרתהכלרה וט ערת על ביצוושמעבדה מאסמך  וומ

 

 

 ברזים ואביזרים ח. 
 

 ."שגיבמתוצרת "ר מלא בעעם מים ייהיו כדור –ועד בכלל  2"  שלד קוטר ברזים ע

 HEAVY DUTYשל חמת מסדרות  ש.עאו ברסט' ת 'אמסדרתוצרת "חמת" ו מיהי -ברזים פנימיים  

 .שנים 10ל ריות שעם אח

בקלות וללא  ופירוקיש להתקין רקורד לאפשר  –ה או אביזר עם חיבור הברגום בו יותקן ברז מק בכל

 האביזר. ו. כל זה במחיר הברז אקים נוספיםצורך לפרק חל
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 צנרת אספקה בשיטת מחלקים .ט

 
 יהיו  תורוהצינ", מחלקים בשיטת "פקסגולאמצעות תבוצע ב םירותהשיוקה בתוך החל רתנצ   

 מגן פלסטיים המאפשרים שליפה לאחר  תצינורו" ויותקנו בתוך 24ן "מצולב" דרג "ליתליאמפו   

 תקנה.הה        

 

היו י - 1" בקוטר מחלקים -"שגיב" או ש.ע.  םנחושת, הברזים כדוריי מסגסוגתהמחלקים יהיו   

לכל  -ש. רדלפי הנ 3/4או " 1/2" ם בקוטרעם ניפלי מפליז יהיו 3/4טר "ומחלקים בקו תמפלדה מרותכ

 ההתחברות  יש להתקין נקודות –במחיר המחלק.  כדורי עם רקורד קוני לפרוק לספק ברזמחלק יש 

  ות אקשיחות למנוע תזוזה בהרכבת הסוללו ראביזרים סטנדרטים ולבטנם בצורה שתיווצ עם 

 רזים.הב     

 את הברז. לפרק םזה כאשר רוצימנוע תזויר ללק מותת שלות מתאימחלקים באמצעויש לחזק את ה 

 טרה לקבל אחריות וזאת במ -נרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאשור הקבלן המבצע ע"י היצרן צה  

 שנים. 10 -ל   

 מעלות צלסיוס. 95עד  תואטמוספר 10לחץ הצנרת     
 

ש לספק י -קים מחלנת הלהתק הצנרת שיאושר ן' או ספקם של 'גולרטייסטנדרונות יספק אלן הקב  

מכסה ה -פי הרשום בתכנית למפלס הגובה  -ור המפקח ים פנימיים לאשעם מכסה על צירון ראדוגמת 

וללא תוספת היח'  ריבמח סגרים מתאימיםצירים לפתיחה קדמית ומנירוסטה ויסופק עם יהיה 

 .מחיר

 

 

 אוורורמערכת ניקוזים ו 0207. .1
 

 הדבקה ב PVCאו  1 1/4וטר "קב  - " בריתוךHDPE" -מתהיה ם מזגנים וכיורין לניקוז דלוחיצנרת  .א

ובזווית  3/4של המזגנים בקוטר " הוורטיקאליים הסתעפות לקליטת צנרת ניקוז תבצינורו יש להתקין .ב

 . תוספת מחירוללא  נרתהצ רעין ביקורת, והכל במחי ןקבכל שינוי כיוון תות –. ˚45

 טנים.מאותו החומר של הקוליהיו  ורוא תצינורו .ג

 בלבד. VALSIR SILENT)או  GEBRIT) SILENTמסוג  וייה ת אופקייםלכי צנרהמ

  במחיר בצנרת(.רעשים על ידי יריעה מקורית והכל  )מושקטים כולל ספחים וקשתות וכולל בידוד

 

 
 

 שיפועים .ד
 

 וטרחרת בתכניות, צנרת שופכין בקאם כן צוין א מינימום, אלא 2% – בוקולטני ביו דלוחין תרונויצ

   ."0.7של  יפוע מינימל" בשי10או " 8בקוטר  מינימום 1% מינימום לש בשפוע – 6"

קבל אשור יש ל –להנחה בשיפועים קטנים יותר  .1% - 1.5% למזוג אויר בשיפועים של זניקוצנרת 

 המפקח.

 
  ותעלות ניקוז רצפה חסומימ .ה

 
  עי.משטח ריבו ברגה עלטיק עם מכסה מחורר מפליז בהסיעשו מפל 4/" 2מחסומי רצפה "  

יש לתת מאריך פלסטי לפי הצורך,  -חיבור על ידי חצי רקורד קוני  תקן. חייבים לשאת תו יםמוהמחס 

 יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הרצפות. המחסום.במחיר 
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שרוול  הקבלן יתקין לפי התכניות. חת לרצפה היצוקהתמו יותקנ, HDPEמ יהיו  8/4" הפמחסומי רצ

אפוקסי לכל עומק החלק החופף על בסיס  חוץ באטםבמם מבפנים ורצפה ויאטומפלס ה פלסטי עד

)בשטיפת הרצפה יש לפתח  בגוון שייקבע. זמפלי מתברגאטום המכסה יהיה  -ס"מ(. 3-5)לפחות 

סה רשת יר המחסום ומכיזר שליפה במחאב עם ום תותקן רשת נירוסטהמחס לכב –המכסה האטום( 

 .מפליז בהברגה

עם  – ת האדריכל ללא תוספת מחיראו סמויה לבחיריה ולקטו גת קונמסדר NICOLLניקוז תעלות 

 ס"מ להתקנה לפי הנחיות יצרן. 15ק "מ עומס 25רשת פלסטית למעמס קל. מידות רוחב 

 
 קופסאות בקורת .ו

 

 ורט לגבי מחסומי רצפה.ז כמפמפלי עם מכסיםיעשו מפלסטיק  - 4"/ 4או " 4/" 2ת בקורת "סאופוק   
 כים.י מארילגב כנ"ל   

 
 חץל תובדיק .ז

 

שעות, לפי  4אטמוספרות במשך  10החמים וכיבוי האש יעברו בדיקות לחץ של  ים הקרים,מערכות המ  

ון: לכך כגים ו לספק את המכשירים הדרושילהבדיקות יערכו על חשבון הקבלן וע .8.8.2עיף הל"ת ס

ת ביומן אזפקח שיאשר בנוכחות המה תערך גירת קווים זמניים. הבדיקוס נרתמנומטר, צ משאבה,

 , או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת.תהצינורושור יאטמו ק לאחר האהעבודה, ר

 .3.53.3סעיף  1205.6ת"י והדלוחין תעשה לפי  השופכיןבדיקות לחץ לצנרת    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יכהבר מערכות
 

חדר רכות עמהתקנת  ות כוללות בודהע .טותכת פעורילית ובכת שחייה כלירב השחייה כוללמתחם בריכת 

 . וכן התקנת אביזרים בבריכותהמכונות 
 

 המבצע:אחריות בולהלן על פי התנאים המפורטים יבוצעו  ותות המפורטות בתוכניות ובכתב הכמויהעבוד
 

מי מוכר באם לא קיים ינלאואו תקן באם קיים ישראלי  תקןרים )ם בתקנים המוכעמידת המרכיבי .1

 אלי(.תקן ישר

 .יותוכתב הכמותוכניות  ,זה ידה בדרישות מפרטמע .2

 עמידה בדרישות משרד הבריאות. .3

 

 מערכת:ל שיםאת העבודות, הציוד והאביזרים הדרולהלן רשימה לא בהכרח שלמה המתארת 
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 צנרת מים

של כל המערכות בהתאם מת, מושללהפעלה ם והאביזרים הדרושירת התקין את כל הצנלק ולן לספעל הקב

 ם, האביזרים והצנרת לאישור.יחדוגמאות מכל הספ ,שלמפרט. על הקבלן להגיכניות ולתו

לנג'ים, פ ת. בכלל זה: ספחים, אוגנים, שרוולים,חירים בהצעת המחיר יכללו את כל העלויומה .1

 ם, הלחמות והדבקות.איטומים, קידוחי

 : נרתסוג הצ .2

a.  צנרתמכונותדר הובח הכת השחייבגוף בריצנרת : U-PVC  בהדבקה 16רג או ד 10דרג. 

b.  צנרת יהחיהשפקת מים לבריכות סהצנרת :PE100  10דרג  

 .לא תעבור מעל ציוד חשמלי הצנרת .3

 ת.וכיותקנו לצנרת תמי המזמיןי ידרש על ידבכל מקום ש .4

 

 

   PIFמתוצרת  יויהלהתקנת הצנרת  שים, המחברים, הברזים והספחים הנדרגופיםכל המא. 

 .המתכנןבאישור שווה ערך או  CHאו       

 :זרוח אלשסתום ב. 

 ל משאבת סחרור.רים יותקנו בקו הסניקה לאחר כוזח אלשסתומים   .1.1

 .מיןזמשווה ערך באישור האו מדגם "רגב"  א.ר.י. רתחב השסתום יהיה מתוצרת .1.2

 מ"מ  110וטר ם נירוסטה בקיעשוי 2ק"ג/ס"מ 0001 ועד 0דה בעלי תחום מדימדי לחץ יהיו ג. 

 .שור המתכנןבאי ךרשווה עאו  wikaתוצרת יצרין מובמילוי גל    

 . PVCופקי. העלה יהיה עשוי מסוג עלה המותקן על קו צינור א מפסק זרימה .ד

 תכת וחלקי המ PVCשויים ע . חלקי מד הספיקה יהיומסוג טורבינה )שבשבת( מד ספיקהה. 

 מ"צ. 0-120ה של . בטמפרטורת עבוד0.5%±ד הספיקה . דיוק מ316 ם"לבמפ     

 

 

 

 

 רגשי לחץ

של  בר ודיוק 0-101דידת לחץ בטווח של מל APLISENינור תוצרת חיצונית בצ להתקנה  מתמר לחץ .א

 הברגת המתמר עשויה נירוסטה.. 0.3%עד 

 אות.רתה 4הכולל  DS8דגם  IBESTבקר מפלס תוצרת  .ב

 

 רחול מהי נןמס

  SLXדגם  CERTIKINחברת  מתצורת היהי ןסנמה .1
 וליאסטרפומשוריין שזור  גלסברפיעשוי מיכל המסנן יהיה  .2
 .מ"מ 470בקוטר  פתח אדםן במיכל יותק .3
 .BAR 2.5 עד לחץ עבודה של .4
 בשלושה גדלים: ול קוורץחמסוג  מצע סינון .5

מקדם  גודל

 אחידות
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0.6 

 מ"מ

1.3 

1.5 

 מ"מ

 "ממ 3

 

 משאבות סחרור

 מטר. 10ועומד  מק" 56קה של לספי EUROPRO 400 Tדגם  DAB מתוצרת ת סחרוראבמש .1

 ת גבוהה ומקובלים לשימוש למערכות מיםיו בעלי נצילורך במידה ויהשוות ע משאבות יאושרו .2

  .םיביבתנאים קורזי

 .ךולכלהמשאבות יסופקו לאתר כאשר אוגני החיבורים סגורים למניעת חדירת  .3

 הבסיס.לאורך  וחריצי ניקוז מים ות קפיצייםבולמי רעידעל נח יס אינרטי, מובס שאבות יוצבו עלמה .4

 

 חץיקת לדבקוי צנרת וני

ת תהיה של המערכת עד שהצנר ינוקו ע"י הזרמת מים בלחץ המקסימאלרות יבה, הצינולאחר ההרכ .1

 יה ונקייה מלכלוך.חופש

 בדיקהמ'. האט 2עור של בשיולי של כל המערכת ראדילאחר ההרכבה, הקבלן יבצע בדיקת לחץ ה .2

 וד מדידה.ו/או צי םינורות בפקקקצוות הצי ת כלגירוס רר שחרור כל כיסי האוויאחל ךתיער

 הלחץ מהצנרת עד לקבלת אישור מטעם המפקח. אין לשחרר את .3

וע יצבלכל כח האדם, החומרים, מכשירי המדידה והכלים הדרושים  על חשבונו את על הקבלן לספק .4

 הבדיקות.

קטעי צינורות  המזמין.עות רצונו המלאה של בלן לשביו ע"י הקיותקנדיקה בב ם שיתגלוגמיכל הפ .5

 ך, ללא כל תוספת מחיר.במידת הצורם, יוחלפו בקטעים חדשי פגומים
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 מערכת הבקרה

. HYDROGURD HG-202מדגם  BLUE-Iתוצרת לים בבריכה תהיה מערכת בקרת הכימיק .1

 .גבי צג דיגיטלייוצגו על הנותנים  רות.עכי ,pH, רדוקס, לורור נתוני ריכוז הכיתנ תכלולהמערכת 

 .PVCעל גבי לוח נו החיווטים יותק לכבית האלקטרודות וורה ת הבקרכמע .2

 למערכת הבקרה.חובר בקר הכימיקלים י .3

 

 ףיכירות רצמד ע

 N.T.U 0-100תחום מדידה  .1

 ממסרי התראה לערכים קיצוניים.  .2

 יר.מכשתקלות ב טיקה לאיזוןסוכנת דיאגנות .3

ות רשגלאים. כולל אפ 2-ם ופרה אדומקורות אור אינ 2ת רית הכוללה ראציומטבשיטידה יחידת מד .4

 מודקון. G.L.Iתוצרת  95T  /8220ך בשימוש תמיסת פורמזין( מודל ה )ללא צורריזמלכיול על ידי פ

 

 כנון וביצוע של מערכת חשמלת

 ית לוחאת תוכנן יגיש הקבל .כותברימערכות הרה לכל ל ובקמשח חוהתקנה של לותכנון אספקה 

, מלות )פחת(שראשי, מפסק נגד התח יכלול בין היתר: מפסק. הלוח כולל לוח פיקוד לאישורחשמל 

הנדרש לחיבור כל חווטים, התנעות וכל מנורות סימון וכולל  התרעות, מפסקים אוטומטיים וידניים,

על הדלת  חת.י דלת אם מים בעלאטוליאסטר היו עשויים פוי לוחות החשמל ות.המערכות הנדרש

 .טישול החשמללוח  בקרה.ונורות ם להתנעת המשאבות ותקנו מתגיי
 

 שור מהנדס חשמל לכל מערכת החשמל. בלן יציג איבסוף העבודה, הק

 

 אביזרי פיברגלס

 .C-2000ולגון דגם רידה למיכל איזון עשוי פיברגלס תוצרת סליה ויסולם ע

 

 ימוןסו טושיל

ספור ושילוט מהמים,  כולל סימוני כיוון זרימת נרתילוט הצוש ןמוסי , הקבלן יקפידדותבסיום העבו

 .רה בחדר המכונותות ויציב סכמה מערכת ברוהשונים בחדר המכונ םהאביזרי
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 חשמל ותקשורת – 08 פרק

 

 כללי -המפרט הטכני  - 8.01

 

  תקנות 3531תקנות בץ ן כפי שפורסם בקוחוק החשמל המתוקבהתאם ל התבוצענכל העבודות 

מהדורה  ציהזירדים לסטנדרטהבין מש הועדה לשהכללי  במפרט 08בהתאם לפרק , 1976חשמל 

 ובהתאם למפרט המיוחד המצורף בזה. 2015מספטמבר מתוקנת  תשביעי 

 דתוהקבלן לבצע עבו"ל, על נלספים של הקבלן יפורסמו תיקונים נו התחלת עבודתובמידה ולפני 

 ונה שבתוקף.אחרלפי המהדורה ה

 

 ודהום העבאור מקית - .0208

 

בריכת שחיה, משרדים,  לתחות, אולםתים ומור, אגף שיל לובי כניסהי, הכולמבנה חדש חד קומת

  וחדר משאבות תת"ק.ממ"מ  

 

 ותאור העבודית - 08.03

 

 :באים הקבלן יבצע את מתקני החשמל והתקשורת ה

 למבנה החדש.זנה קו ה. 1

יזוג מ ות כגוןאלקטרו מכאניות שונ  למערכותוהזנות חשמל  )שקעי ח.ווכ מאור –ך. מתקן מתח נמו2

 ו..(רכות אינסטלציה, וכעמ אוויר,     

 . לוחות חשמל . 3

 .. מערכת גילוי אש4

 ור עשן בחלל הבריכה. מערכת הפעלת חלונות שחר5

 טלפון(.)מחשב/ הדת אחותשתית למערכת תקשור. 6

 . קעלמערכת מוזיקת ר תית. מערכת כריזת חרום ותש7

"ל הנמוני חח"י. במקום  יהזנות ע" 7כולל היום ספורט ההזנות בכל אתר מרכז האיחוד  . יבוצע8

"ק מארון החלוקה החדש עד אמפר, וכן, תשתית כבלי הזנה תת 3x910אחד בגודל יותקן מונה      

 י במקומםם ינותקו ע"י חח"ימיע"י חח"י. המונים הקי וזנות היוםת המימויקהלנקודות החיבור      

ל חח"י. יבור הקיימים שהח ילאל כבמופות אפוקסיות אמצעות החדשים ביחוברו קווי ההזנה      

 פקח, כמסומן בתכניות.ע"י קבלן החשמל בתיאום עם המ איתור נקודות החיבור יבוצע     

 

 חדהמפרט המיו - 408.0

 

 לילכ  .1
 

(. הקבלן אידסהנר )חשמלאי ובים לפי גודל החימתאשיון חשמלאי יחשמל יהיה בעל רן הקבל

עבודה. מנהל העבודה יהיה ור מנהל ח שלו בתודה, בא כובמן ביצוע העבמשך כל זעות, ביבקיעסיק       

 פחות.שיון "חשמלאי  ראשי" ליר בעל       
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 אישורים  . 2

    מל ותקשורת, יגישחש ות , שהינם ציוד סטנדרטי ומערכתכרד והמעויא. עבור כל הפריטים, הצ

 הנתונים המכניים  לכל שם היצרן, הטיפוס, יוד כוללנ"ל ו/או פרטי הצ ן דוגמאותהקבל     

  4 -דרישת המפקח בכל לפי ה -והחשמליים, עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא      

 הציוד הנ"ל  ימתבליווי מכתב הסבר, שיפרט את רש חקגש למפויהעתקים. כל החומר הנ"ל      

  3 ור המהנדס לפחותשיאליו וכל זאת יוגש לאייחסים עיפי החוזה המתמו בבניין , סהמוצע, מיקו     

 יגיש הקבלן את האמור שבועות לפני מועד האישור הנדרש. פסל המפקח את הציוד או חלקו,      

 נ"ל כפוף בי ציוד כהנדס לגהמ ל כאמור לעייל עד לקבלת  אישורוהכ -טיבי נרל לגבי ציוד אלטלעי     

 ישות דרל הציוד הנ"ל מותאם העתק תעודה המאשרת כיהקבלן  לאישור חח"י ו/או בזק יגיש     

 הרשויות הנ"ל.      

 

, למלנ"ל עבור כבלי חש תליות, תמיכות זל מגולבן,תעלות/סולמות וקונסטרוקציות ברב. לגבי 

בורם למבנה ע לחיהמוצ ואופן ותדוגמא את יגיש לןהקב , ארגזים וכו'.משותפות סאותקופ         

יים הנדרשים נדס, ויבצע את כל השינוקה א' לאישור המהספביל לעכאמור  ,במועד םאביזרילו          

 ע"י המהנדס פיעל ידיו עד לאישורם הסו          

 דס הפוסק מהניהיה ה, למבנה 'יוד וכוליות לצת בכל השאלות של הרכבה, חיבור, חיזוק,      

 ה, הרכבה ביציק ,ךת סיתות, קידוח, ריתועם לרבוכבה ואופן ביצוורת חיבור והרהיחידי לגבי צ      

 .חיבור ברגי "פיליפס" וכו'      

 

 הוראות אחזקה.       3
 

 ל קה הכולזחעבודה ולפי קבלתה לאישורו של המהנדס קובץ של הוראות אלאחר סיום ההקבלן יגיש 

  וכן יצורפו וכו'.. וג שמנים , סיכה הביצוע , ס בצע, תקופותל ישעולות האחזקה של פפירוט מלא ש

וספקים מעודכנת ורשימת חלפים הציוד, לרבות רשימת יצרנים ת טיפול לכל והוראו קטלוגים

 חזקה. הקבלן ידריך את נציג המזמין בביצוע התפעול והאחזקה.אל רצויים    
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 נמוך מתחמל מתקן חש 1.0408.0

 רות . צינו1

 ם נורות כפיפים הכבייצות או מחיצות , יהיו ות כפולה, הן בחללים של תקררות במבנכל הצינו

 ים קשיחים או מאליהם טיפוס "פנ" , או צינורות משוריינים מפלדה או צינורות פלסטי

  ת.רוי לצינולאבהתאם להוראות המפקח. כל הצינורות יהיו תקניים בהתאם לתקן הישר

 ת החשמל, למערכו יסופקו בצבעים שונים בהתאם" ים מטיפוס "פנהצינורות הפלסטי

 חילת העבודה.ימת הצבעים תימסר לקבלן לפני תבמבנה. רשח הנמוך תמהתקשורת וה

 

 . תעלות כבלים2

 ש בתעלות או סולמות כבלים יקבע גודל התעלה ואופן חיזוקה בתאום עם של שימו בכל מקרה

 ברזל ק בצבע קרם או פח, או רשת טית תהיינה מפלסו הדוגמא. התעלוראישחר נדס ולאהמה

 .שרידשיי או בלי מכסה כפ נת בצורת "ח" עםווולגמ

 

 . כבלים וחוטים3

  400/230ים לשימוש במתח עבודה של הכבלים והחוטים בשימוש, יתאימו לתקנים המתאימ

 תב.י תו"י מהדקע וולט. כל החיבורים יהיו בקופסאות חיבורים

 

 אות. תיבות וקופס4
 

 ינורות יוכנסו צהסוג הצינור שבשימוש. בהתאם לופסאות וכד' תהיינה תעפות, קתיבות הס

 י הצינורות ות דרך פתחים מוכנית המיועדים למטרה זו. קוטרי הפתחים יתאימו לקוטריבלת

 צע יבואי שרק בתנ רתובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקוב פתחים נוספים בתיבות, יו

 "מ. כל התיבות ס 2 -מ ני הפתחים לא קטןהקצוות של ששהמרחק בין וכה יבצורה נקי

 ל הצינורות המחוברים אליהן.עצמן ולא תהיינה תלויות עקומותיהן בפני במ הנתחוזק

 פקו עם מכסה פח בעובי המתאים, מחוזק בברגים. ולות במיוחד יסוקופסאות מעבר גד

 לאטימת הקופסא  מיםכן יסופקו אט וצבע גמר כנדרש, סודבע יצבעו בצי הקופסא והמכסה

 סא.ודל ומבנה הקופלג רול אישוע על הקבלן לקבפי הביצכנדרש. ל

 

 . חוטי משיכה5
 

 חוץ או טלפון פנים וכד' בהם אין  בכל הצינורות השמורים למערכות חשמל למתקני טלפון

 ס"מ מכל צד. 20ל ה שרזרבלהשאיר  שהוראות מפורשות להשחיל חוטים או כבלים, י

 ."מ קוטרמ 1.0ן ווחוט ברזל מגול - 20בצינור קוטר 

 מ"מ. 1.5קוטר חוט ב -עד בכלל ו 29עד  25בצינור קוטר 

 מ"מ. 4שזור בקוטר  חוט ניילון - 48עד  32בצינור קוטר 

 כה ישכלולים במחיר היחידה של הצינורות. חוטי מ 32Øמחירי חוטי המשיכה לצינורות עד 

 בנפרד. ומעלה נמדדים 48Ø -מרת לצנ
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 . התקנת כבלים ומוליכים6

 ו/או בחלל תקרות הביניים בצורה  קירותע"ג  פח עם מכסה תולבתעהמזינים יונחו  מללי החשבככל 

 . כל התעלות והסולמות לתקרה או לקירנזולות מתאימות מחוזקות מתאימה. תעלות הפח יונחו על קו

  נים.וול ותעלות פח יהיו מגולה. סולמות ברזמ"א. במפרט ז לפיד רפמדדו בני כולל אמצעי החיזוק

 יגש לביצוע. יבל את אישור המהנדס להצעתו לפי שו לקוצפיפותם ועלי םאת דרך החיזוקי יציע הקבלן

 כבלים העלולים להיפגע.ות מתאימות לכל חלקי ההקבלן יספק ויתקין הגנ

 תקנו חלקם ויכבלי תקשורת צפות המבנה. ראו ות או קיר תומוליכים יושחלו בצנרת שתותקן ביציק

 ות המבנה.ירות, רצפות ויציקקבבקוטר מתאים מותקנת  ם בצנרתבסולמות רשת חלק

 

 . לוחות חשמל 7

 וייבנו לפי תקן  3531לחוק החשמל שבקובץ התקנות ו 08.06א. לוחות החשמל יתאימו לסעיפי פרק 

 תקנו בגומחות בקיר ן . הלוחות יוהחשמל שבבניי חותלו ליב את ככר. על הקבלן לספק ולה61439     

  בצמוד ון פח ללא דלת להעמדה על הרצפהה עשוי ארראשי יהי לו. לוח חשמחד למטרה זבמיונו שיב     

 . המקרה של הזנה משנית ומלמטה ויציאות מלמעלה מלמטה כניסות לקיר עם גישה מלפנים בלבד.    

 נים וקה פיסית וחשמלית לשדות השונים ומבחוץ חלחולק הלוח מבפ, יאחד נה ללוחזהאו יותר קווי     

 הדקים , פס ניסת הצינורות או הכבלים אשר יכיל פס מכיכיל שדה מיוחד ל חבהתאם לנדרש. כל לו    

 ק הכבלים. התא יורכב בחלקו העליון של הלוח בהתאם לכוון ס ופס מחורץ לחיזוהארקה, פס אפ     

 ים ת על פסו' יהיו מורכבים בתוך הארונום, מבטיחים וכם. מפסיקי הזרבליהכ בציאת רוי     

 ת, ידיות ראשיהם קל, לשם התאמתם למכשירים ממידות שונובנ ים לשינוי מצבםנתמיוחדים הני     

 ם בחזיתם. את קווי ההארקה והאפס יש לרכז על פסים מיוחדים רך חורים שבפניתבלוטנה ד     

 ה ע"י נה ייעשמלפנים. כל הציוד הדרוש להתקכשהגישה היא  רד לכל מעגל ,נפ רגובוידים בצמ     

 ים.או אומע"י ברגים  אלהברגות ו     

 

 ב. שילוט הלוחות

 , מספר החדר או שם האזור וסוג נוסח הכתובות יכלול את מספר המעגל, גודל האביזר

 המעגל . הכתובות יהיו לבן על רקע שחור.

 

 ותקה ללוחראג. ה

 ן על הדופחושת )או מהדק הארקה( מורכב ת פס הארקה מנתבוצע באמצעו רקהההא

 תות אלמנטים , שאינם טעונים זרם חשמלי. דלה פס זה יחוברו כל להאחורי של הלוח. א

 רגים מיוחדים.קו ע"י פס מנחושת שזורה ובהמחוברות בצירים ללוח יאור

 

 ד. אביזרי הלוחות
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 שו"ע מאושר. ", "סימנס" אוEATONן ז'רן", "לר"מ וצרתיהיה מת תכל הציוד בלוחו

 

 דהה. מכשירי מדי

 ח יורכבו ללוחות באופן שפניהם יהוו משטן ובריטי סוג ראשו ןדידה יהיו לפי תקרי ממכשי

 תך מוליכי החיבורים יבועיים עם סקלות לינאריות. חאחד עם הלוח. המכשירים יהיו ר

  מטרים עם מחוגשי יורכבו אמפרראה חלור. בממ" 4 -מ למשני הזרם לא יהיה קטן

 לדרישה מקסימלית.

 

 חיםו. מבטי

ו את הבית לנתיך וכן מכסה המהווה כללוי C.R.Hתוק גבוה ינם יהיו מסוג כושר יחימבט

 הנתיך )פטרון( עצמו.שליפה לכל נתיך ואת  ידית       

  

 ז. מבטיחים חצי אוטומטיים

 גלים עהתאם לסוגי המית או מנועים בנטסצרוואלתאורה פ ,יתאימו למעגלי תאורה רגילה

 טיחים מצורפות. המביות הנכהבדל במיוחד בכ"כ ובתיודגש ההשונים, אפילו אם לא 

היו מתוצרת ק"א לפחות. המבטיחים החצי אוטומטיים י 10יתאימו לזרמי קצר של 

  בכ"כ. כמפורט       

 

 ח. מתנעים ומגענים

 מים ותאה מתוצרת אחידורה יהיו מתא ודקילפענים גמהמתנעים למנועים השונים, או 

 ן ליתרת עומס נעים יכילו מגהמת לכלא אם כן נדרש אחרת. ולט , או 230למתח פיקוד של 

 לעומס העבודה. כל אביזר אם אפשרות העברת אזעקה. כל המתנעים או המגענים יתאימו 

 .(יחובר לפס האפס בנפרד )לא יהיו חיבורי אפס ממכשיר למכשיר

 

 זרם קייסמפט. 

אחרת ויתאימו  לא סומןקט שלטר" או סכינים אם ס "פאמטיפורם יהיו מפסקי הז

ם יורכבו עם גלישה מלפנים ומאחור או עם ידית מס. המפסיקיהמתח תחת עולהפסקת        

 לאופן בניית לוחות. בהתאם ומצמד       
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 י. אביזרים והתקנתם

מטיפוס  יקים יהיומפס רת,רת מאושצוו מתיהי. אביזרים , מפסיקים, בתי תקע וכד' 1

או שו"ע  יצ'ינו"או בט "גוויסיהיה מתוצרת  שה פינים. הציודם שלותקע ע ישקט, בת            

יהיו מתוצרת ע.ד.א פלסט ת יותר משקע אחד שקעי חשמל הכוללו קופסאות  מאושר.            

דה וחעם תקשורת א עי חשמל משולבותשק עבור קופסאות.  D17עד D11תה"ט מדגם             

 4ל ומקום עד שקעי חשמ 4הכוללות  D17מדגם ה"ט א פלסט תת ע.ד.ואופסנו קיותק            

 שקעי תקשורת.            

 

וט . יש להתאים קופסאות ון או בלוקים או גבס או בריה. אביזרים יותקנו בקירות בט2

אביזרים או  2 בו מסומנים בכל מקום בתכנית קנההאביזרים בהתאם למקום ההת           

ם, יותקן אביזר כפול צמודיכשהם  מחשבים וכו' תחשמל, תקשור - ואג שהסו למכ יותר           

 תאם.מות השקעים המסומנת בהבהרכבים כך שימלא את כאו משולש            

 

בכל מקרה לפני  דס.. גובה התקנת האביזרים יהיה בהתאם לתוכניות או להוראות המהנ3

רת, יהיה ן אחמושלא ס קרהכל מביהם. בגלסופי האביזרים יש לקבל אישור ת יעקב            

 כדלקמן:הגבהים             

 .חרתאסומן אלא אם  ,מ' מפני הרצפה 1.20 -מאור  פנלי    

 מ' מפני הרצפה. 0.8בתי תקע לחשמל, טלפון וכו'..     

 

 כללי -גופי תאורה . 8

 

 רות,ק, שפופיטהפלס זכוכית,יורכבו בשלמותם לרבות חלקי הט זה יסופקו והכלולים במפר פיםהגו

שהם מוכנים לשימוש. במסגרת מפרט זה על הקבלן לספק ולהרכיב ם קומפלט כוכו' הרכבתרות נו    

ת התאורה וכל יתר העבודות המפורטות להלן ובסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. עבודאת גופי     

 :ות הבאותאלו את העבודסגרת סעיפים מבהקבלן תכלול     
 

לרבות כל הדוגמאות , ו'ת הבניין וכמפקח, תכניו, ההספק מהנדס,ה האדריכל,עם  פיםהגו תאום .א

 הדרושות.

 
קתם והכנסתם לאחסון במחסן הקבלן בשטח תוך כדי בדיקתם, פריקבלתם בשלמות מהספק  . ב

 הבניין.         
 

 ר על כל מרי העזהחשמל, כולל את כל חולמערכת ויחברם הנ"ל  התאורהב את גופי רכיהקבלן י  ג. 

 ל החוט הגמיש מהקופסא עם הגוף במחיר עבודות ההרכבה.נכלות פולות כם, בתקרהיצורות      
 

 אי עבור שלמות הגופים במשך הפריקה, אחסון, הרכבה וחיבורם התקיןהיה אחרהקבלן י  ד. 

 שנת ת המתקן וכן תוךקינה עד מסירשמל לפעולה תחהברת ביקורת חב' הע לרשת החשמל,      

 האחריות.      

 

 תכלליו הוראות

 עם אום ודסקיות קפיציות. 3/8ממתכת יכלול בורג הארקה מפליז " ורהאף ת. כל גוא
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 בי זהגופים יקבלו טיפול צבע מעולה, ניקוי והתזת חול, אמבטיות חומצה, צבע יסוד אנטי  קורוכל ב. 

 מפקח.ר ע"י הטי אפוי בתנור בגוון שיאושנת, צבע סופי סיבשתי שכבות     

 ינה עם הברגת נחושת עבור גופי התאורה ופלסטיק עבורחרסמיו יבון יהל נורותמלג. בתי הנורות 

 חין.נורות בלד    

 .C.V.Pד. חוטי החיבור בגופי התאורה למנורות ליבון יהיו עם בידוד אסבסט ולא חוט 

התאורה כולם או ת גופי מר לעצמו הזכות לספק לקבלן איל, המזמין שות כל האמור לעמרו. לה  

 חלקם.         

  הקבלן מתחייב,חשמל לא יהיה זכאי לתמורה כל שהיא בגין גופי התאורה אך, ן הקבל זה רהמקב      

ה השונים אורתמורת סעיף בכתב הכמויות לבצע התקנה וחיבור מכני וחשמלי של גופי הת      

ה הוא האחראי יהומסירתם לידי הקבלן יה באתר . מרגע קבלת גופי התאורבאתר לקבלןשיסופקו        

 התאורה עד תום העבודה ומסירתה למזמין או למפקח.וד למות צישל       

 

 

 מערכת גילוי אש  .04.0308
 

 תאור המתקןא. 

 כיבי לוחור ל קווי המערכתן על כל חלקיו. כמתקהמערכת מיועדת להתרעה במקרה של אש ועשן בבנין או ב

 רה קולית יד בצון מתסומהם ב להקתה עצמית, וכל רקם הותקנו יפעלו תוך בא -שני הבקרה הראשי והמ

 וחזותית בלוח הפיקוד והבקרה.

 

 כלליב. 

 המערכת     

 חדיש עם  סוגהמערכת תהיה מתוצרת חברה בעלת מוניטין בשטח גילוי האש והעשן. כל הציוד יהיה מ

       כבים על רווג מוליכים למחצה, המיבים מסבנה מודולרי בעלות רכניות במאלקטרו מיתוג מערכות

   מהאזורים ויהיה ניתן  הנוריות כולן מאותו סוג. לוח הבקרה יאפשר פעולה עם חלקים. נשלפ יםסיטכר

 דרש.ישי להרחבה ככל

 חים בשטחמוממוסדות בדיקה  6תעודות מתוך  3יו לכל פריט מתוך פרטי המערכת ולמערכת כולה יה 

  אם התב UL ,FM ,S.D.V ,C.O.F ,F.K.Vלי , ארהגילוי כגון: תקן יש מערכות בטיחות האש עבור

  ם ספק ם, הביקורת תעשה בשיתוף עיקורת מכון התקני. המתקן יעבור ב A12 - A.P.F.Nהתקן  לדרישות

 הציוד.

 

 מתח עבודה

 הולל הגניבור ישיר ללוח הראשי כרץ בחה  50 3%ולט ו  230  10%שמל הח . המערכת תפעל מרשת1

 מתאימה.    
 

 לות . עם חזרת מתחאוטומטי לפעולת סולופן ת באר המערכובחשמל תעל הפסקה ברשת הה שרק. במ2

 בור המערכת אוטומטית בחזרה לפעולה במתח זה.רשת תעה     
 

 .NYY  X2מצעות כבל ובאמצברי המתקן  , ולחילופין ע"י 15%וולט  24. מתח פעולה נומינאלי יהיה 3

 לן.הלשיפורט ת" מתמדת. כפי עצמי בדיקהשל "תפעל בשיטה המערכת     

 

 קח או מי שנתמנה על ידו ובאחריות הקבלן.רי מתח הרשת ומתח חרום, יתבצעו בתאום עם המפחיבוכל  .4

 (.המערכת תהיה מוגנת בפני קפיצות מתח )ספייקים    
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 ליפיםעזרי שרות וחג. 

 לגלאיםו מערכותוחלקי חילוף ליקה דבציוד  ו מחזיק ברשותוכי הינ ה על מכרז זה, מתחייבלן העונהקב    

 שנה מיום מסירת המערכת. כיוון שהציוד 20 עצמם , וידאג למלאי חלפים המספיק לתקופה של לפחות    

 עם הספק להוכיחם, ת רדיואקטיבייחלקיהם גם מקורו ביןכולל גם גלאים מסוג תאי יוניזציה, הכוללים     

 כי יש לבצע את  קובעצרן ידה והימב, זאת גלאים מסוג זהול בפטתאים לבדה או ציוד המשותו מעכי בר    

 .יו לציין זאת, ובלבד, שיענה לדרישות היצרןוטפת. אם לקבלן פתרון אחר עלהטיפול כחלק מהתחזוקה הש    

 

 תאור הציודד. 

 רכזת הבקרה    

 יציאות 2ר וכן וממקום ש 50%לאים כולל כמות הגנת אנלוגית מתאימה לכזת ממועתהייה ר הבקרהרכזת 

 תוך ארון מתכת אטום תוספת יציאה נוספת בעתיד. הרכזת תותקן בפשרות לי ואטומטיבוי אוכ לתפעלה

 לאבק וללחות, מצוידת במנעול לנעילה עם מפתח וניתנת להתקנה על הקיר.

 ילאתקן הישרפורט על פי הנדרש ומשכובות צבע יסוד כ 2נור, עם ל צבע שרוף בתיהיה עם גמר שון האר

1220/2. 

  ה לזיהוי פעולת ריות המותקנות כיחידות נשלפות . הארון יכלול תצוגאלמודותהיינה  ההבקריחידות 

 ומתגים לבדיקה, פיקוח והפעלה. המערכת

 

 :הלוח יכלול את הרכיבים הבאים
 

 ההספק צברים לאספקתנדרש ומוצב עם טעינת זליגה בהספק הימטרנזיסטורי  ספק כח מטען חידת. י1

  ה ופצברים תהיה רצלא פעולת צופרים. טעינת המות לשע 48מן של ז לפרקהנדרש לכל מערכת     

 ואוטומטית.    

 היחידה לא תושפע מרעשים ברשת ואף לא תכניס הפרעות לרשת החשמל.    

 

 לא הפרעה כלשהיהפך , לח הרשת למתח מצברים ולית ממתאוטומטלהעברה סידור  הכח תכלולכת . מער2

 האש.עולת מערכת גילוי פב     

 

 , בקרה כללית לשריפה ותקלה, מצבריפה, תקלה וניתוק בכל אזורש -אים :ים הבהמצבמון ייות לסרו. נ3

 "בדיקה", "טסט" ובקרת מתח רשת.    

 

 ח הבקרה ארון לום מחוץ לג -מזם תקלה ריפה וזצופרי שהפסקת זר ואזור, לחיצי או . מפסקים לניתוק כל4

  ב מצ ב "השב" )"ריסט"( ולחיץ להפעלתת מצהפעל, לחיץ חווריות בלקת תקינות כל הנדיבל -ץ לחי    

 "טסט". דיקהבה    

 

   נורית האזור בלוחד, . יחידות האזורים, כל יחידה מיועדת לזיהוי מהיר ומתן אזעקה לכל אזור בנפר5

 ר, או כל ות מקום ומספר האזורויות דפוס קריאות וברלן באותמכסה שקוף, עליו ירשום הקב םע תהיה    

 אושר על ידי המזמין.יחר שא  רודסי    

 

 

 

 

 . צופר תקלה.6
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 , וולט וזינת חרום בו זמנית בלוח הבקרה 220. במקרה של הפעלת אזעקת אש או הפסקת זינת חשמל 7

 קציות לבקרה הארצית.יקרה אינדוח הבע"י ל  תינתן    

 

 ת שונותפעלות להויציאו הרקבות ותר, וכן יחידאחד או י -ני ה משרקשל לוח בוספה בעל עת להשרות . אפ8

 חייגן אוטומטי, סגירת תריסים מזגנים ו/או חשמל, הפעלת י , הפסקת פעולתכיבוי אוטומט -:להלן    

 ין.וש המזמל זאת ככל שידרכ - צוגה וכו', לוחות תנים ר )דמפרים(, פעמואויבתעלות מיזוג     

 

 לן :הלים יהוי מצבים שוניצוע פעולות וזר בשפ. לוח הבקרה יא9

 

 ולה".עלת המערכת וסימון "כל המערכת בפע. הפא    

 -ב. הפעלת המערכת במצב אזעקה תגרום ל :    

 תקן.עונה אחת ובכל המוב . הפעלת כל צופרי האזעקה בעת1         

 וח עצמו.בל תיש ונורית האזעקה הכללגלתה הא. הדלקת נורית האזור בו הת2         

 ייגן אוטומטי.ות חאמצעשריפה ב תאתרה. העברת 3         

 כל צופרי האזעקה, אם תהיה אזעקה נוספת מאזור אחר תחזור ם, במקרה זה ישותקוג. השתקת צופרי    

 על  ת העברת האזעקהרים לא תנתק אי. השתקת הצופפעל באופן אוטומטות האזעקה הקולית

  לבקרה הארצית. פהריהש

 מותה.לקדסט"( , תחזור פעולת כל המערכת )"רישב" לחץ "ה לערוע ולחיצה ימקור הא ד. עם חלוף         

 לחיץ השתקת צופרכן במצב אזעקה, הפעלת לחיץ "השב" לא תחזיר את המערכת לקדמותה אלא אם              

 הופעל.             

 -ורך ניסוי :ערכת לצה. הפעלת המ         

 ימון הס סעיף ב' לעייל, פרט לפעולת נוריותטו בשפורהאזעקה  תולוא יופעלו כל פע. במצב זה ל1              

 ריסט"( "רה יעשה "השב" )הבקנורית הסימון המקבילה לגלאי ונורית האזור הנבדק. לוח  בגלאי,                  

 י.ל גלאכבהניסוי ת לאחר הפעלת ופר שניתוך מס אוטומטי                  
                

ך עם רניסוי, הסימון יעלם  לוח נמצא במצב שדלקת נורית שהל"י הון עפיע סימוי. בלוח הבקרה 2              

   נציג "י ם עיתנת לביצוע גה להיות פשוטה ונריכהלוח למצב פעולה רגיל. הפעלה זו צ החזרת      

 המזמין.      

 ורטוי שפזעקה כפאה"ניסוי" תגרום להפעלת כל פעולות  תקין ושאינו במצב רוו. הפעלת אזור באז         

  .סימני התקלה )אם קיימת(ול כל ל וביטלעיבסעיף  

 ז. מעגלי הגלאים ייבדקו אוטומטית באופן רצוף.         

  ים(,רבח הרשת למתח חרום )מצלוח ממתי נורית, עם מעבר פעולת הע" ה יופיע סימוןח. בלוח הבקר        

 ח הרשת.ת מתחזר מטית עםוטאשר יעלם מיד ואו             

 -ית והפעלת זמזם תקלה במקרים הבאים :ופיע בלוח ע"י הדלקת נורט. סימן תקלה י         

 ל קו ולכת משנה צים, הצופרים, ביציאות ללוחוהגלאים, הלחי ו אדמה בקווים שלר א. נתק או קצ1              

 ערכת.הפעלה אחר במ                  

 זור.לת אפעו . הפסקת2             

 כלשהו מתושבתו או בסיסו. . שליפת גלאי3             

 . שריפת נתיך.4             

 .. מעבר למצברי חרום5             

 ום.יתוק מצברי חר. נ6             

 ינת מצברי החרום.ערכת טע. תקלה במ7             
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 ות המצברים.. התרוקנ8             

 .ים שבלוחיחד מהמעגלים הפונקציונלה באתקל .9             

 המזמין. שורי. ליד לוח הבקרה יותקן ארון עץ או מתכת לאחסנת תיק מערכת הגילוי )אוגדן( ע"פ אי      

 

 

 ות שחרור עשןונחלמערכת   04.08.04
 

 חלוןבכל הפעלה  ןונגנממ"ר,  5-שטח של כן, כל אחד ברור עשחשת חלונו 4הפעלה עבור ל רכזת המערכת תכלו

ות חיבור בכבל מתאים בין הרכזת למנגנונים, מפסק בורר עבור הפעלת קודוולט, כולל נ 230לעבודה במתח 

 .ת המבנהמערכת כיבוי האש או הנהל נשילהפעלה ע"י א מופסק או ידני.  או החלונות למצב אוטומטי

 

 

 יזהרכמערכת   508.04.0
 

 יונליותישות פונקצדר
 

 ריזה בשעת חרום.שידורי רדיו, כ ת הודעות כוללהשמעדת לול מיועקהמערכת הגברת 

 רך ו דההודעות תועברנה באמצעות מיקרופון שיוצב על דלפק המודיעין בביתן השומר א

 ות מכשיר טלפון "חכם".עצת הטלפון באממערכת מרכזיי

 ד.בלזור אחד בלים מהווה אמקות הרמערכ

 מה, והכריזה תושמע בעצמההעצ וסתיפה של ויקם , תיעשה עה לשעת חרוהשמעת כריזבעת 

וולט ממערכת  24וולט ו/או ממתח ישר  220(. המערכת תופעל ממתח חילופין של OVER  RIDE) מלאה

 ח ישר תיעשה אוטומטית.למתבמתח חילופין . ההעברה מפעולה לותסול

קת הפס ת מעתקוד 30 -במשך כ רכת ההגברהת הפעלת מעתאפשר א טוול 24ישר  ברים למתחת המצרכמע

 ערכת זרם החילופין.מ

ק עם מטען אשר יטעין את מערכת המצברים מרשת החשמל בטעינת זליגה ובטעינה ברים תסופמערכת המצ

 ממיקרופון ו/או מקלטות.דור ת שיפשר הודעוהמערכת תא הצורך.פי מהירה ל

 רים.חאה באזורים הרכת המוסיקפסקה של מעתגרום לה חד האזורים לאודעה לאהעברת ה

 

 רכת המעור את
 

 ול את הרכיבים:מערכת הכריזה/מוסיקה תכל

 מיקרופון  על עמדת השולחן.  .1
 סות(.כני 4קרופון )עד מי מגבר הספק משולב עם ערבל צליל שיכלול כניסות  .2
 קול. אמות למקלט רדיו ורשםקו מות כניסות  .3
 .עת ההודעותלפני השמ גונג אלקטרוני שיופעל  .4
 

 .AM/FMמקלט רדיו   .5
 י קו.ללים שנאום הכקוליכת רמערמ  .6
 סןחאשר יא 19סד ציוד מקצועי סטנדרטי ברוחב "תותקן בתוך מ מערכת ההגברה  .7

 ט.את כל ציוד ההגברה המפור      

 

 

 

 לכריזה  עמדת מיקרופון
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 על  , מורכבאמפדנס נמוך אר גמיש,ודי , בעל צוקרדיואיפון יהיה מיקרופון דינמי קרוהמי

 יקוד(.פ עמדת שולחן )קונזולת

 לופין מותאם לערבל הצליל(.אוהם מאוזנת )לחי 150/250 פדנסאמ -

 מתח יציאה מותאם לרגישות המיקסר. -

 .הרץ 150/1000עקום הענות  -

 גונג בזמן ניתוק ך השמעתהודעות או כריזת החרום תות הול לחצן להפעלעמדת השולחן תכל -

 ה.דור המוסיקיש   

 בל.רוש לחיבור העמדה למגבר/ערל הדר וכבל, מחבכ עמדת המיקרופון כוללתיר המח -

 

 מגבר הספק/ערבל צליל

 DC/ACס יתר ומבטיחי עומ, נורית פעולה, נורית סימון  OFF/ONהמגבר יכלול וסת עצמה, מתג 

 ושר.או שו"ע מא TOA ,C.B.Bלבוק, מתוצרת מי

 יני המגבר :פימא

 ( לקבלת הספק מלא.MV 775) DB O -סה כני תורגיש -

 בהספק 0.1% -נמוך מ -ובעיוות הרמוני הרץ  100/15000בתחום  -.   DB -3ת ענוופ הקע -

 קילוהרץ. 1מלא    

 קילוהאם. 10 -עכבת כניסה  -

 .וולט 100וולט או  70.7קו של ליציאת  S.M.Rואט  120 -יציאה פק הס -

 . - DB 80 -רעש  רמת -

 ם יתר.ומעולתו במקרה של חיהפסקת פפנימי ליהיה מתג  רבלמג

 וולט. 24מתח ישר של לול ספק כח פנימי לפעולה בר יכהמגב

 ביציאה.צר המגבר יהיה מוגן בפני סינגל חזק מדי בכניסה או מפני עומס יתר ו/או ק

 

 וללות :סות הכול כניליל יכלערבל הצ

 נת.זוונים, אמפדנס נמוך מאפון / פכניסה למיקרו  .1
 ה.ת מוסיקלמקורו כניסה  .2
 טיונר/ים.  .3
 .רטני ס /ןנג  .4
 סה למערכת אינטרקום.ניכ  .5
 

 וסתי צליל לתדר גבוה ונמוך ווסתי עוצמה נפרדים לכל כניסה. רגישויות הכניסהיכלול הערבל 

 קרופון /עות במייופעל לפני השמעת הודטרוני שונג אלקכלול גערבל יהשונים. ה רותשל המקו

רכה בעל שניים שלושה ישה ג נקהיה מסוי רת הודעות . הגונגעד להעברט המיוסקום/מנגן רטממערכת האינ

 ם.צלילי

 . DB -3הרץ  20-25000עקום היענות 

 קילוהרץ. 1 בהספק מלא 0.1% -עיוות הרמוני נמוך מ

 יסות סגורים.והוכל כפתורי  , כאשר DB 870עש רת רמ

 ק מלא.לת הספי ההספק לקברבלרגישות הכניסה של מגמתאימה  -עצמת יציאה 

 רם ישר.וולט ז 24 -ו וולט 220מתח פעולה 

 השמעת מוסיקה עם הפעלת כריזה ממערכותית המפסיקה אוטומטית הערבל יכלל מערכת לוג

 . 19סטנדרטי " ותףהמערכת תסופק בזיווד מש שונות.
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ם לראש תאמואינטגרלי. שנאי ה סיבובים או ראש דחף 18, 1 3/8בתבריג חיצוני " ול ראש דחףהרמקול יכל

גנים בפני חדירת מים אש הדחף יהיו מוהדחף. השנאי ור הספק ראש מעל 10%של  ילחף, בעל הספק מינימהד

 זיביים ולכל תנאי מזג אויר.וועמידות בתנאים קור

נשיאה/התקנה המאפשר ם זרוע . השופר יסופק עפקים הרצוייםם לבחירת ההסיפסנ 5לפחות  יהיוים לשנא

 וד אופקי/אנכי.דיצ

 

 

 רים ואופני מדידהמחי 4.0508.0

 

 א מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה, ללא תוספת כל העבודה כשהי"פאושלי" עבור גן כמחיר הקבלן תו עתצה

ת ם, העבודות הנזכרוכל החומרי ךכוללים את עררכיבי המחיר א. משהועבור פסולת או פחת מאיזה סוג 

 ר אויבת

 לשימוש. רים ומוכניםבוו בצורה מושלמת, מחתקנים יותקנמה או המשתמעות מהן./הטכני , התכניות ו

נית וחשמלית של כל החומרים, והעבודות כולל חומרי עזר כגון אה מכקה, הובלה התקנהמחיר כולל אספ

 קשתות, 

ות, תיות אנטיגרון חציבה וסת, סגירוטי משיכה, קופסאורוולים , חמהדקים, ש ם ,יליפלים, תרמת ניוויזו

רקת יסודות . כולל מתקן האמל כמתוארוארונות חש תות בבטון וצביעת לוחסוי הצינורויכחפירת אדמה, 

לביצוע שים דרולם התאם לתקנות והעברת מתקן החשמל ביקורת חח"י. הקבלן יספק  את כל הכלים המוש

י ראאחמוש בהם. הקבלן ישדרוש תשלום עבור הי למבל  ו'ריתוך, סולמות, פיגומים וכ תוה, כולל מכונהעבוד

ות הנעשות ים , את כל ההכנכולל קבלת אישורת הכבלים רת בזק וחברבחאנשי חברת החשמל,  לתאם עם

 ותניות. באחריון בהתאם לתוכטלפווה ( למערכות הזנת החשמלגומחות, ארונות, מעברים וכו' בבנין )צנרת,

את מנהלי לזמן דה והעבוקת זמינם לבדיהלוהשלבים בהם יש צורך מועדים לברר עם הרשויות הנ"ל את ה

חירים כוללים גם את כל ם לשלבים הנ"ל. המביצוע הבדיקה בהתאקחי בזק לת החשמל ומפרבהעבודה בח

אחרות  ותכניות מעודכנהחשמל וכן ת וחותל לההוצאות עבור תכנון, הכנת ואספקת תכניות ביצוע ש

 שתימסרנה לקבלן

כל המיסים  תאדרוש לעבודה כנ"ל, יוד המרים והצאת כל החו ני.כטאור הימתואר בתממנו כדרשנה יאו ת

הקבלן )ישירות ועקיפות( בקשר להתחייבותו כמפורט  , הוצאות ביטוח, הוצאות כלליות שלםייהסוציאל

, החומריםם מכונות ושמירתם , הובלת כל מוצרים וכלי סנת החומרים,, אחני בתנאי החוזה ובמפרט הטכ

 הקבלן. נו וכן רווחממדים למקום העבודה ונה, הובלת עובבדה עד מקום המובמוצרים, ציוד וכל ע

 

 

 תכנית עדות   64.008.0
 

 י, שינו לבהן יצוין כדות ת עעם גמר העבודה יגיש הקבלן למפקח/המתכנן או מי שיועסק לכך, תכניו                

 (. תכניותתכניותסט מגנטית )כולל  ג  דיסק במדיה"העדכון יבוצע ע וכו'.י הזנה חריגה, מהלך קוו                

 בון הסופי.שיוגשו עם הח  עדותה   
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 שרות ואחריות  74.008.0
  

  נה הי צל המזמיןאו בצוע אתקין ו/, האחריות הקבלן למערכות, ציוד, אביזרים ועבודות אשר סיפק     

 סף.ללא תשלום נו וחו,, או בא כןיקן ע"י המזמקבלת המת דש מיוםחו -12ל                

 

 )שנים עשר(  12ו/או פגם במערכות, שיתרחשו בתוך  הכל תקלונו לתקן על חשב בהקבלן מתחיי 

  , ו/אוו/או  פגוםלקוי  בציוד והנובעים משימוש ות,החודשים הראשונים ממועד גמר התקנת המערכ                

מוקצב קון מהזמן היתמין, אך אם יחרוג הצע בשטח  המזון הפגמים יבוקי. תעבודת התקנה לקויהמ                

)שתים עשרה( שעות, חובה להחליף את החלק הפגום בחלק חדש וזאת מיד לפי הוראת  12 לש    

 או בא כוחו. המזמין    
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 כללי 01.09

 להלן. ללי ולמפורטכהשל המפרט  09פרק  יכפופות לתנא תוכל העבוד .1

 עיים ברמה הגבוהה ביותר.קצומידי טייחים  וצעו עלבעבודות הטיח י .2

 

 שטחים לטיוחהכנת ה 09.02

יאטילן על עבודות ולפות יריעי ידח יש להגן על קהמפל ידי מות שידרשו עקובכל המ .1

 ודת הטיח.בביצוע ע כנות לפניש

מחוזקת  M.P.Xברשת  ן, יכסה הקבלהיבטון ובני , כגון:םחומרים שוני ינמפגש ש .2

החוטים  מ"מ ועובי 12"מ לפחות, גודל החור ברשת ס 25. רוחב הרשת רי פלדהמבמס

 מ"מ. 0.7

 ור פני השטח. ישיד לע 1:3 נטהקבלן במלט צמ תוםויה יסצים לצנרת סמריח .3

 15נ"ל ברוחב ה M.P.X את החריץ ברשת ס"מ, יכסה 15ולה על עהחריץ  בומות שרוחבמק 

 ב החריץ לכל כוון.חס"מ מעל רו

 מיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח.ח הטהיטב את המש להרטיב שי .4

 

 ינות וחריצי הפרדהפ 09.03

 םם וישריים יהיו חד.כל הקנטים והגליפיותדו חיהי רהתקנות בין קיר לין פקיר וכות בין קיר לינהפ 

 התקרה, יבצע הקבלן חריץובין הקירות  .רת שבלונותצעו בעזושני השטחים ויבלחלוטין לפי סרגל ב

 מ"מ. 5-10 מ"מ וברוחב 10בעומק 

טחי רביץ יחים או שווי ושטחים מטגלו בין שטחי בטון נה כמבין שטחים מחומרים או גימור שו 

 מ"מ. 10ק מ"מ ובעומ 3-5עובי יבצע הקבלן חריץ ב וןטו ביה אי בנושטח

 

 יחטקונים והשלמות תי 09.04

ל ידי טייחים ע עצבה אחרת, יבוו כל סיאעבודות הגמר והמלאכות  דיי תיקוני הטיח שנפגע עלכל  

ו שום שינויי ה שלא יהירזה ייעשה בצוכ עבודות הטיח. כל תיקוןמקצועיים של קבלן במסגרת 

 .ןם התיקווה ניכר מקות וכדומה, ולא יהיויחמישור, התנפ

 א עגלות.קה יהיו במישור הטיח ללה וקרמיננלים ומעל חרסיתיקוני טיח מעל פ 

 

 רגיל טיח פנים 09.05

מ"מ  15, במפרט הכללי בעובי 090232ה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף יהי יח פנים רגילט 

 גמר לבד. - םבשני כיוונילפי סרגל ישר יח יבוצע טלפחות. ה

. את הטיח הגמור ה השניהבך ליישם את השככ -ימים ורק אחר  2 ההתחתונ הר את השכביש לאפש 

שטחי טיח בהם לא בוצעה ול סמפקח רשאי לפפחות. הלימים  3זיק במצב לח במשך יש להח

 האשפרה כנדרש.

 

 פינות מתכת 09.06

 ם.ניוי רשת מגולוות טיח מזויתנלהגנת פינ מתכת יבוצעו ותפינ 
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 הדבקת אריחיםמצע לחד כמיופנים צמנט טיח  09.07

 ידי המפקח. ה, במקומות שיקבעו עלמצע להדבקת אריחי קרמיקיבוצע כ וחדנים צמנט מייח פט 

 יבוצע בשתי שכבות לרבות שכבת הרבצה.חד וטיח צמנט מי 

 ו שקעים.א ללא בליטותים וכל הכיוונלחלוטין ב חלקיות ישר ולהשטח הטיח המתקבל חייב מ 

 

 יםיוחדה מאופני מדיד 809.0

 הכללי. ור במפרטלאמללים בנוסף ח כוחירי עבודות הטימ 

 ש.רפתחים בכל רוחב שייד טיח על חשפי .1

 ם שידרש.ות ברצועות וטיח בשטחים קטנים ובכל מקולרב במשטחים צריםטיוח  .2

 דרש.ל גובה שיילכ ת ועמודיםרוטיח על קי .3

 .09.02בסעיף  רוכאמ השטחיםכנת ה .4

 מטוייחים.השטחים העל כבה ראשונה עת שיקונים לאחר צביטיח תמות השלתיקונים ו .5

 יח.דוגמאות ט .6

 .דבקים ומוספים .7

פוי הקירות ה להדבקת אריחים כלול במסגרת עבודות חיהכנכח פנים צמנט שכבת טי .8

 ים.מיבאריחים קר

 במפרט מיוחד זה. רואת כל האמ לליםכמויות כוים שבכתב העיפהס .9
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 וגמאותד 10.01

וי חיפהוגי הריצוף ואות של כל חומרי וסמספק הקבלן דוגפני התחלת העבודה, יל .1

 כללי.( של המפרט ה10004בהתאם כמוגדר בסעיף )

וף רי הריצומח ודה. כלהעבלאחר קבלת  ידי המפקח עדים ישארו ברשהדגמים המאו .2

דוגמאות ץ לדיוק נמרה יתאימו בדורך ביצוע העבוהקבלן לצו על ידי ופקאשר יס והחיפוי

 מור.המאושרות כא

לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה כל ישרו ע"י האדרהריצוף והחיפוי יאו חומרי .3

 ר.סדרת הייצו הון של החומר מתוך אותוהמי

 

 וי כלליקני 10.02

מכונת שטיפה  ים בעזרתפים הקשיחיצום של הרכללי ומושלניקוי  צעהקבלן לב על .1

, עד בע וכל חומר זר אחרצמשאריות טיט, נלים וחיפוי הקירות הפ לנקות אתיקוי, וכן נו

 הטבעי של החומרים.רק בלקבלת ה

רים כלול יפוליש( ומח-סדינוג )ווקו כל הריצופים עם ליטושעל הקבלן למסור את ה .2

 השונים.ם פיר הריצומחיב

 

 LERANCESTO -בולות סי 10.03

 

 ניצבסטיה מה

 ירות קומהצירים 

 'מ 3.0רך ולאו

 פרש גובה ה

 ן )במ"מ( בי

 אריחים

 )במ"מ(  הסטי

 וכנןבמפלס המת

 "מ(מסטיה )ב

 במישוריות 

 מ' 3.0לאורך 

 תאור העבודה

2.5 0.4 3 3 וף(צימרצפות )ר 

2 0.25 2 2 ם קרמייםיאריח 

 )ריצוף( יששו

2 0.5 0 נהרסימיקה/ חקר 2 באנך 

 יפויושיש ח

 

 ףיט לריצוב בצמנט וטצמילוי מיו 0.041

 שיר בצמנט.ע  ג מצע מיוצבהריצופים יעשו ע" .1 

ק"ג  200יעור של ילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשי מבוף יונח על גהריצ .2

ם ים קטניעל גבי שטחיפוזר לי לוות. המירצפות על גבי רזה יונח ישי מ"ק. מילויל צמנט

ערמה מחוץ לשטח ן ברובת תוכריצוף. התעהקדמות של הנחת מידת ההתחסית לפי י

 .ייש לפזר המילושבו 

ת יא קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסיה הזווסף למילוי כמות המים שתת .3

 )לחה(.

 .יטהטפות עם מרצחנה עליו הני והידוקו תויזור המילופ מיד לאחר .4

ת יעת חדירפת ערב למנסתוספת סיד( בתו)ללא כל רת הצמנט טה יהיה עליט לריצוף הט .5

 ה ערך.ה או שוורשל חברת פקו A - 155טיבות כדוגמת ר

 

 

 י גרניט פורצלןריחאריצוף ב 0.051
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( 2) 314בת"י  4טבלה וג א' לפי סמאריחי גרניט פורצלן  בהיעדר הוראה אחרת יהיו .1

 האדריכל.בחירת  פיל ובגוון דותבמי

 .1353"י לפי ת -ה דבקאופן הה 

מצע מיוצב,  ון או מדה. אועל גבי משטח קשה: בטשה ורצלן יעחי גרניט פיהריצוף באר .2

 מסמסם.או מצע 

 ם שקעים ובליטות.להיות מיושר, מוחלק, מפולס ושלם ללא סדקי שטחמעל ה 

לכל  וגוון אחידר אחיד צוייתאריך  על יש להקפיד .פות תהיה זההדת כל המרצימ .3

צפת שאינה מר ולסלק כלוע הריצוף צמרצפות לפני בייין את הות. יש למרצפהמ

 ו פגם.אל גודל, גוון מתאימה בש

 התכניות או לפי הנחיות האדריכל.פי ל -ת האריחים צורת הנח .4

רת "שחל" תוצ" מ225יקס פעל ידי "שחל מדה תיעשה ואהאריחים על גבי בטון הדבקת  .5

להנחיות  םבקה ייעשה בהתאאופן ההדי המפקח. ע" ע מאושרריל, או ש"טיט אק או

 .צרןמפרטי היו

קת צבע בגוון לפי באב ו ש"ע, מעורב" א260על ידי "שחל  "רובה"( יבוצעמילוי מישקים ) .6

 רן.ציתאם להנחיות ומפרטי הבחירת האדריכל ומיושם בה

 

 ורצלןפ או גרניט יקהבאריחי קרמ חיפוי קירות 10.06

ו ים יתאימחיד. האריחאאחידות וגוון  לי מידותש יהיו בעהשירמיקה ואריחי הק .1

(. מידות 2) 314 בת"י 4טבלה  ם יהיו מסוג א' לפייסוג א'. האריח( 1) 314דרישות ת"י ל

 .1353ן ההדבקה לפי ת"י ובגוון לפי בחירת האדריכל אופ

 הכללי. סעיף במפרטמפורט בכ מטיט צמנטצה ע שכבת הרבצאריחים יש לבמתחת ל .2

 .יול במחיר החיפוהרבצה כליר שכבת המח

לכל ר אחיד וגוון אחיד ועל תאריך ייצ תהיה זהה. יש להקפידים כל האריחמידת  .3

 כל אריח שאינו מתאים למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלקיש  האריחים.

 וון או פגם.של גודל, גב

או ש"ע ת "שחל" " תוצר215יל טיט אקרילי מסוג "מנט אקרצ יהיה טיט בקההטיט להד .4

 י המפקח."מאושר ע

 הדבקתם.שעות לפחות קודם  6 שרו במים במשךיודבקו במלט צמנט יום שהאריחי .5

 קית.פים אנכית ואורוכשרים עהנחיות אחרות יהיה סידוק האריחים בקוים י עדרהב .6

כגון  ירותאים מהקמנטים היוצבין אלל ין האריחיםב מת מרווחיםתילהקפיד על סיש  .7

חומר מפקח. כן יש לסתום בר הת ובאישומה אלסטומריירזים, על ידי אטרות ובנויצ

 ין הרצפה.לב הריחים התחתונהרווח שבין שורות הא תכנ"ל א

ון מתאים לגו ת צבע בגווןק" עם אב260ע"י "שחל  מילוי מישקים )"רובה"( יבוצע .8

 יצרן.פרטי ההנחיות ומתאם ליהיו בהפן הביצוע י ואולוכב חומר המירהאריחים. ה

 

 טיחיםוש רקטופי פצרי 710.0

'. מחיר הריצוף ג בורצפות טרצו סרצפת מדה מוחלקת או מ יבוצעו ע"ג פי פי.וי.סי ושטיחיםיצור 

 פכטל הדרושות.כולל ניקוי סופי ושכבות הש
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 :תהעבודה כולל 810.0

עבודות  - 10 הכללי פרקמור במפרט נוסף לאת כוללים ביום שבכתב הכמושונייפים החירי הסעמ 

את  ם גםיבן באלמנטים הרלוונטיאודות בע - 14מיוחדים לפרק וה הכלליים פוי ומפרטיםוף וחיריצ

 ת:באוההעבודות 

ל ל הבדחבות וללא כרת או ים, ברצועות צרוביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדול .1

 צורת השטח.ל וב, בגודבמיקום

קרה של או דבקים במיצוף( מ )כולל עובי הר"ס 15ב עד בחול מיוצ לריצוף מילוי מתחת .2

 .ון/מדהת ריצוף ע"ג רצפת בטדבקה

ל עבודות ריצוף קשיח ומוזאיקה, לפני גמר , שהווקס"( והברקליטוש במכונת דינוג )" .3

 מסירת המבנה.ו

ידי -לון שיבחר עגויח ב"רובה" בהקש הריצוףהחיפוי וודות המשקים בעב ימילו .4

פת חומר תוס"רובה" בחוץ למבנה הטחים מסירת העבודות בשמרקה לפני אדריכל והבה

 "ע.פרובה" של נגב קרמיקה או שסמו "תונגד סדיקה כ

 ות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.פינ עיבוד .5

ת בכתב חרלא אם צוין אדל אכל הב יחים ללאת מטו, גבס, קירוןת בטופוי על גבי קירוחי .6

 ויות.הכמ

ת חיתוך על ידי רבושונות, לוף, בצורות יש/ריצגרניט פורצלן/ש/היחי קרמיקחיתוך אר .7

 ם.גדול, לרבות ליטוש החיתוכי מפעלי מסור

 ות לסוגי הריצוף לפי דרישת המפרט והמפקח.גמאוהכנת ד .8

 במפרט.דרש חים כנצוף בארים בריוסביב פתחי םבשקעיעיבוד הטרצו  .9

 שתית להדבקה.תהשונים כ ת לחיפוייםשור מתחת הרבצה ויכבש .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צביעהעבודות  – 11 פרק
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 כללי 111.

ם ארוזים באריזתם כשה ויסופקו לאתרהצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש  לכ א. 

 המקורית. 

 עד הצביעה.ה ממונה ומעלך ייצורם שתארילא יתקבלו צבעים ש  

 

לל סוג ע כותו צבמפרטי היצרן לאורישות דעל כל  פדהתבוצע בהקיעה הצב .ב 

למספר  יפע הבלעדי והסויהיה הקוב. המפקח דרשיםהנ לת חומרי הדילווכמו

 מלא.וי סן אחיד או כיהשכבות שידרשו לקבלת גוו

 

 רויות לת את האפשכול בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא ג. 

 ות:הבא  

 מגוום וכיו"ב. תוספת ,סוג צבעתו שונים מאונים ב גוווערב ( 1  

או חלון סגרת דלת למשל: מ ידה )שונים למרכיבי היחרת הגוונים בחי ( 2  

 ו חדר וכד'(.אותבשונה זה מזה ונה מהכנף או שני קירות, בגוון ש בגוון

בנה מספר רת במלת החוזות )למשל דהשונ תבחירת גוונים שונים ביחידו ( 3  

 גוון(. באותו הת תהיינלתורח שכל הדן הכאי – םפעמי

 

יפורקו ע"י ול וכד', כגון פרזביעה שאינם מיועדים לצ ע ע"י המפקחשנקבלקים ח ד.  

 ם סיום הצביעה.ש עדלן וירכבו מחמלאכה מתאימים, יאחסנו ע"י הקב ילבע

 

יעה נקי, יבש ד לצבם המיועורק כשהמקואך  שכבות הגמר של הצבע יבוצעו ה.  

וע ביצ התחלתאי הצביעה לפני קח לתנפישור המל אק. יש לקבמאב חופשיו

 מר.שכבות הג

 ות היצרן.ארשכבות, לפי הוין ביצוע שי זמן בל הפריש להקפיד ע  

 

ן הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ותגמירים יכי –או המתכנן  לפי דרישת המפקח ו. 

 יו המפקח.רה עלשטח שיו, במקום ובכמותשונים ב

 

, קבועות  ונות, אר מרצפות, חלונות מי צבעתלנקות כיש דות הצבע עבו בגמר .ז 

 פקח.מהלשביעות רצון י ומסודר יימסר נקמבנה ניטריות וכיו"ב. הס

 

 

 

 

 לסיה אקריליאמו עס ובטון בצבצביעת שטחי טיח, גב 11.02
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ריל" תוצרת פרקסויעה ב "נ"ל תבוצע הצבכבכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה  

חלקים  הסרת ל:ולפי הוראות היצרן, כע לביצור. הך מאושווה עראו שמבור" "ט

" , שתי 333וד מגן סיסופר" או " "בונדררולם, שכבת חורי ופפים, ניקוי , סתימתר

 יסוי מלא.ת כלל" או עד לקבשכבות "סופרקרי

 

 צביעת נגרות ומסגרות 11.03

ות י עבודר בפרקר אשר המוצחיו כלולים במיהין רות אומרי נגרות, מסגצצביעת מו 

במחיר כללו אחר( מצבעי האגפים י חר )גווןבצבע א יםנים ומשקופים הנצבעמלבלו. א

 רשימות.ל הצבע בהתאם חידה. סוגהי

 

 פריטים שונים

בעבודות נגרות ומסגרות ייצבעו ב"סופרלק" או ים לים שאינם כלופריטים שונ

ם ות גהעונאימות נות מתג הכין וע"זמת האדר' והמחיוהנ", לפי אור" או "איתןי"פול

 לי דרישות היצרן.ע

 

חר אלעה ויוחזרו לפני הצבייפורקו  ם אלהואביזרי פרזול. פריטיע צירים ין לצבוא 

 ייבוש מוחלט של הצבע.

 "י הקבלן ועל חשבונו.ו עפשייצבעו יוחלפריטים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומיניוםלבודות אע -21פרק 
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 מבוא 12.00

 :ענה על פיבוצבפרק זה ת בודותכל הע א.

 סים קבועים ועומסי שרות.ם בבניינים: עומעומסים אופייניי – 412ת"י  

 ים: עומס רוח.ניינבומסים אופייניים בע – 414 ת"י 

 פי תגובותיהם בשריפה.סיווג חומרי בנייה ל – 755ת"י  

 פה.י תגובותיהם בשריייה לפבנ בחומרי השימוש – 921ת"י  

 לקיו.חה, על כל טוחת זכוכית שלוחו – 938"י ת 

 ליות ושיטות בדיקה.ונות: דרישות כל: חל1חלק  – 1068ת"י  

 ניום.לומיא: חלונות: חלונות 2חלק  – 1068ת"י  

 וויניל כלורי קשיח.: חלונות: חלונות פולי5חלק  – 1068ת"י  

 ם.החלקי כלבניינים זיגוג ב – 1099ת"י  

 מסעדים.עקים ומ – 1142ת"י  

 ינים.יאיטום לבנרי חומ – 1536ת"י  

 נות ולדלתות.מים גמישים לחלו: אט1חלק  – 1542ת"י  

חלונות ותריסים מאלומיניום. אתר:בותריסים מותקנים  : חלונות1חלק  4068ת"י  

  

 ם.: פרופילי אלומיניטום: גימור הפרופילי2 חלק – 4402ת"י  

 ים.רופילכלורי: פויניל : חלונות פולי1ק חל 168מפמ"כ  

 גרותיהם עשויות מתכת.פפה שמסרתריסי  – 1509ת"י  

 תריסי גלילה. –תריסים  – 2חלק  1509ת"י  

 תקן לדלתות. – 4001"י ת 

 התקן הישראלי לחלונות. נות המותקנים בקירות חוץ יעמדו לפחות בדירושת החלו כל 

 .1:300למ"ר כפף מותרת יוטון/נ B – 950 רמה – 1068ת"י  

 FED-STD QQ-A-200ELGEN-ALUMINUM ALLOY. BAR, ROD. SHAPES, STRUCTURAL 

SHAPES TUBE AND WIRE. EXTRUDED, GENERAL SPECIFICATION FOR AAMA 860-86- 

VOLUNTARY SPECIFACATIONS AND TEST METHODS FOR  SEALANTS. 

ות תוכניהבניין ויפוסי ום של האדריכל, טלומיניעם רשימת אכל התקנים הנ"ל יחד  ב.

 אחת. וים שלמותמהוהמבנה, 

 יל.ף ב' דלעעד סעי 1מסמכים המנויים בסעיףו ניגודים בין הבמקרה של סתירות ו/א ג.

 כדלקמן:היה יסדר העדיפות  

 .מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום (1

 (SHOP DRAWINGSתוכניות מאושרות ) (2

 יום.אלומינרשימות ה (3

 ן.נייהנוגעים לעכי"ם ים והמפמישראליהתקנים ה (4

ביעת יועץ האלומיניום לפי ק -שביניהם מפרט הכללי או החמור של ה 12 פרק (5

 או המפקח.דריכל ו/ו/או הא

 

 

 

 

 תכנון נוהלי .1012

על יוכנו  אורים הטכניים,ייום לרבות כל הפרטים והתהתכנון המפורט של חלקי מסגרות האלומינ 

ור המפקח והאדריכל. לאיש שולחוזה ויוגהמצורפים  ות במפרטהדרישתוכניות וצרן על יסוד ההיידי 



112 

 

תוספת ן וללא רית תוכניות היצושרו סופולהשלים את הדרישות כל עוד לא א מפקח רשאי לשנותה

 מחיר.

י שיוכן ור הטכנת המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת התיאהיצרן רשאי להציע שינויים בדרישו 

 לא אושרו במפרט. ל עודכ ות מינימוםיצרן כדרישבות את המחיי שות המפרטל ידו, אך דריע

ם בעלי ו מומחיאידי מהנדסים ו/כנון על התכנון, היצרן מתחייב לבצע את התצרן אחראי לטיב הי 

 נסיון בתכנון עבודות אלומיניום.

 ן לקוי.אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמו עקב תכנו היצרן 

ידות ת היחאמת מסמך להתמכון בדיקודעת של  חוות צרן להגיששאי לדרוש מהיהמפקח ר 

יב התכנון ומרים וטחוות דעת על שיטת העבודה, טיב ח בדרישות החוזה. למטרתם, עמידותם

 חייב למלא דרישות המזמין על חשבונו.ן יהיה רוהיצ

 ידי המפקחהדעת הנ"ל על שרה חוות אחר שאונו רשאי להתחיל בייצור או בהרכבה, אלא להיצרן אי 

 

 - ות ומסמכיםתוכני .2012

ן  התאמתם לדרישות ותאום ביניהם לבייקת כל הפרטים ואת כל הנדרש לצורך בדכלול י התכנון 

 די קבלנים אחרים, בין היתר יכלול התכנון::ות על יעת סמוכות המבוצעבודו

 ט.פרי יחס לכלאור הנדרש ביאור טכני של העבודות לפי התת -

 ט זה.למפר רט ומשליםמפרט טכני מפו -

 פריטל מטיות של כתוכניות סכ -

 .תאור פרטים מיוחדים -

 הצורך.ם במידת יים של היחידות ומבנה עזר לתמיכתחישובים סטט -

  סות, פרטים לכל פריט לרבות חתכים, חזיתות, פרי 1:1בקנ"מ  ת עבודהותוכני -

 )בגליונות גדולים(. 

 , ור, האיטוםביזרי החיבפרטי וא גלים,ילים, הסרת ומשקל הפרופללו: מידויכרטים המפ -

 רי הפרזול וכד'.אביז

ברות חוכד' ופרטי ההתציפויים הסמוכים לכל פריט כמו בטון,  1:1טי הבנין בקנ"מ פר -

 חידות האלומיניום.לי

 פרוספקטים והוראות היצרן. -

 .זול והאביזריםטמים, הפרלים, האדוגמאות של החומרים, הפרופילים, הסרג -

 ם.בפתחית של היחידו סדר ההרכבהההרכבה ושיטת תאור  -

 ריט ופעולתו.אור כל פירוש לתכל חומר טכני הד -

 יפוי.צומרי האיטום והיעמדו ח רשימת התקנים בהם -

 

 

 

 עותקים לאחר אישור  4-י היצרן למפקח בכל התוכניות )והאישורים( והמסמכים יוגשו ע" 

סכים כי צרן מהירם למפקח. פים  ויעביתקים נוסהע 8 ין היצרן ע התיקונים יכאחר וביצוהמפקח ל 

מש תיהיה רשאי להש זמין אשרו יישארו בבעלותו הבלעדית של  המשר יסופקו על ידכל המסמכים א

 זה בלבד.לכל מטרה שהיא הקשורה בביצוע העבודות בפרויקט בהם 

 

 )אב טיפוס( -דגמים   312.0

בכתב  הזמנהי חשבונו לפ ע היצרן עלעיל, יבצמור להמפורט כאני של התכנון שור העקרוחר האיאל 

י שיקבע  חידות כפרטים המאושרים, דגמים של חלק מהים לתוכניות ולמפשל המפקח ובהתא

ת היחידה קומפלט וחיבורה  יכלול את המלבן הסמוי ואמצעי החיבור למבנה וא כל דגם .המפקח
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כל דגם  ידה עצמה. יטום היחמם ואם לבין עצל הפריטים בינ, איטום כו למבנהלמלבן הסמוי א

 עבודות הכלולות במחיר היחידה.זיגוג וכל שאר הכל הפרזול, הגימור והל את לויכ

גם את  דגם לבדיקה במעבדה, מוסמכת במעבדה זו יעבור הדרן את הצהדגם יעביר הי אחר בניתל 

 לעת.מעת  די המזמיןו שידרשו על ינדרשים ואתנאים ההבדיקות המלאות לעמידות המערכת ב

, אשר לדעת המפקח יש  או שיפורים בדגםלבצע שינוי בתכנון ו/יקות בדרך במהלך היתגלה הצו אם 

גם, יבצע היצרן את השינויים והשיפורים  ישור הדאהבדיקות ו/או לי להמשך לבצעם כתנא

ל את  ויעדכן במקבי המתכננים עמו ועםם מיד לאחר דרישת המפקח ותוך תיאום מלא הנדרשי

 העבודה.ניות תוכ

 מפקח.מקום שייקבע על ידי הבנה בבמיב כל דגם היצרן ירכ 

חלק מההזמנה  א יהיו לרצונו. הדגמים מש בהם כשארו רכוש המזמין והוא רשאי להשתהדגמים י 

 ועל חשבונו. והם יפורקו ויסולקו על ידי היצרן

הייצור   קח במהלךת המפלפי דרישוות, שתבוצענה בקרת איכ לבדיקותבדיקת הדגמים אינה תחליף  

 ההרכבה.ו

 מים עד לקבלת דגם מאושר לבצוע.יצוע חוזר של דגאדריכל רשאים לדרוש בקח והמפה 

 

 -ביצוע הדגם ניות ובכגור בהספקת התופי 412.0

שורים  לת  האיתכנון ו/או ביצוע כל דגם ו/או בהשלמת קבאם נגרם עיכוב בהתקדמות ביצוע ה 

לדרישות החוזה,   ק מהםחלהדגמים או ת התכנון ואי התאמ ו עקבהיצרן ו/אבדיקות באשמת וה

מישרין ב בין בובעות מאותו עיכצאות הנוהמלאה והבלעדית לעיכוב הנ"ל ולהוהיצרן באחריות  ישא

 יות המפקח והמזמין בהתאם לחוזה.ובין בעקיפין וזאת מבלי לגרוע ביתר זכו

 

 -אישור  512.0

דית לטיב  והבלעה ריותו המלאהיצרן מאח משחרר אתאינו ולדגמים  מפקח לתוכניותאישור ה 

 .מלאה והמוחלטת חלה על היצרן בלבדכם כי האחריות ההמוצר. מוס

בות בפרטי  המבנה ידי היצרן יהיו זהים לדגמים שנבדקו ואושרו לר ופקו עלסות והמוצרים שיהיחיד 

 ורמת הביצוע.

 

 -תוכניות סגרות להתאמת המ 612.0

והדוגמאות  י התוכניות והמפרטים ט, על פבדיוק מוחלה יום תבוצענאלומינסגרות הבודות מכל ע 

 רו ע"י המפקח.שאוש

לקונסטרוקצית הגג הראשית במבני סופי ה הגג מתווכת בין כיסויהמשנה ה כל קונסטרוקצית 

 הו.לה במחירי היחידה, ולא ישולם בעדה תשלום נוסף כלשהמסחר כלו

 

 

 

 

 

 

 -דות הפתחים התאמה למי .1

 חלה על היצרן. לפתחיםערכות ת המוהתאמ מדידת הבניין 

ת מידוים לבין הפתחח על אי התאמות שגילה בין מידות צרן להודיע למפקעל הי 

ולקבל את בתוכניות או ברשימת המסגרות או בכתב הכמויות  ים המסומניםטהפרי

מפקח לבל רק אם פנה ובעות. הודעת היצרן תתקהוראותיו של המפקח לגבי המידות הק
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ל אי א הודיע היצרן עות בייצור הפריטים. לרן הקשודות שהעבו חל בכללפני שה

לתי מתאימים המסגרות הב יק פריטסילו, לרבות ריותתחול עליו כל האח -ההתאמות 

 אימים והרכבתם במקומם.לפתחים במבנה והחלפתם בפריטים המת

ת. ות זהוידות של יחידמא לגבי זהות בזמין אין כל אחריות שהימודגש במפורש כי למ 

השלד ועל כן יש לסמן ולבצע כל בביצוע עבודות  במידות עקב אי דיוקים ינוייםתכנו שי

 הפתח. י גודלק לפפרד בדיוח בנפת

 בנין בפועל.ת אי התאמה בביצוע  הבנין יתוכנן פרט להתאמה לבמיד 

 בשלד המבנה. שהוא כתוצאה מאי דיוקיםלא ישולם ולא יאושר תשלום כל  

 וזהלא ישנו את המחיר בח  5%של מעקות או  לפתחיםהפרשי מידות  

וקדם עם מבתאום בעו עדים שיקבמו ספקת המוצרים לאתר תבוצעא - ובלהאספקה וה .2

האחסון באתר, היצרן יהא קח. בהתחשב בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות המפ

 ונו.ביו וזאת על חשת  חלונות ודלתות במחסנזכאי לאכסן ויטרינו

פריט שלם. וכו' מחוברים ל שכל הפרופילים, הפחים ק לאחרם תסופיניוהאלומ מסגרות 

פריטים, שלא ניתן לדעת ע"י היצרן.  יוחלף לקויגום, או צא פכל  מוצר, או חומר שימ

רן מתחייב מפאת גודלם, יסופקו לאתר בחלקים, אולם היצ המפקח  להובילם בשלמותם

ניום יובלו יהאלומ מוצרי . כלה באתרלהרכבה נאות םמתקנים מתאימימראש  להכין 

 ההובלה, שיטתבעטיפה פלסטית ואמצעים מתאימים למוגנים ועטופים אל  האתר 

 ועל חשבונו ויאושרו על ידי המפקח מבעוד מועד.ידי היצרן  לצעו  עשיו

 

 -מוצרים והוראות לאחזקה  712.0

את  םומיניוות האלמסגרפת של כי אחזקה שוטרצרן למזמין לצביצוע העבודות ימסור היבעת סיום  

 החומר הבא:

 עותקים. -2כפי שבוצעו ב ניות כל העבודותתוכ *

 ו מוצרים ביחידות.פת יחידות אליטת החת ושה מונעזקת אחהוראו *

דייז )עם גוון חומר מיוחד שמסוגל לתקן פגיעות בציפוי אנו או -ק"ג צבע מכל גוון  10 *

 מתאים(.

 הכמויות שיסופקו. כמסה" 2%ת של בכמורביים ואביזרים רז למוצרי פירזו *

 פקו.מסה"כ הכמויות שסו 2%ם בכמות של אטמים מכל הסוגי *

 או חתוכות למידה לפי הוראות המזמין.~ בפלטות  2%כוכית של זכמות  *

קון נזקים שנגרמו שלא הנ"ל ישמשו את המזמין לצרכי הגנה מונעת ותיהחומרים  

 י החוזה.פריות לות האחעבודמסגרת ינם כלולים באאשמת היצרן  וב

 במחיר ההצעה.רים הנ"ל כלולה הספקת החומ 

 

 

 

 

 מוצריםות הסיווג ובדיק .0812

ים   בודות לא יפחת מהרמה הגבוהה ביותר הנדרשת בתקנטיב הע - נדרשתהמה הר .1

 ובמפרט זה על פי החלטתו של המפקח.

צרן  היבמפעל, ור לת הייצתחימפקח מראש על ל היצרן יודיע - בדיקות במפעל הייצור .2

 החיבור, יזרית הפרופילים, האביזרים, האטמים , אבבכל עת, לבדוק איאפשר למפקח, 

צר ייבדק   יבודם וטיב ביצועם  וכן יוכל המפקח לדרוש שהמולקים, את דרך עחר הושא
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ליך תהדרישות, ישונה מצא המוצר בלתי מתאים לבמפעל לפני העברתו לאתר אם י

 ש.צר כנדרהמוי קבלת כד הייצור עד

נין ם בבמראש במועד שלא יגרום לעיכוב בהרכבתהמוצרים יבדקו  - בדיקות מעבדה .3

חשבון מתוכנן לבנין בכללותו. לפיכך על היצרן להביא בבלוח הזמנים ה עפגוי  לומבל

 שיידרש לבדיקות. משך הזמן

ות ה בנוכחעבדזאת היצרן במ צעזר לבדיקות, יבוש המעבדה הכנת אמצעי עאם תדר 

 הבודק.

ו/או יועץ האלומיניום ליטול מדגם  צור, רשאי המפקחבבדיקות במהלך היי א.

ר במפעל או ממקום האחסון באתר ניום מקו הייצוילומות אשל יחיד קראיא

 יקות במכון התקנים.ולשלוח אותם לבד

 ת:יום לעמוד בבדיקות הבאועל מוצרי האלומינ ב.

וצר האב למהמוגמר צר ואת המוהשומכון התקנים ול בדיקות ש (1

 התקנים.בר ואושר במכון טיפוס שהוע

ליטר מים  195לי שיראשות תקן דרי בדיקות המטרות מים על פי (2

 דקות. 120"ר חלון, למשך של למ

ירת ( . בדיקת חדE ASTM-331י של חדירת מים )בדיקה בלחץ סטט (3

ליטר  6.1 חלון בכמות שלה תזת מים על פניעל ידי ה ערךימים ת

 .דקות 15קל למשך פס 600קה, בלחץ של לדר רבוע למט

ת בדיק(. 283E ASTM-בדיקה סטטית של חדירת אויר ) 3.1

 58פסקל בעומד מים  575בלחץ של ירת אויר תערך דח

 מ"מ.
ות שאין עדיין צרים יהיו עם תו תקן ישראלי. לשאר היחידכל המו (4

 יםים עשויוצריהיו המ - ECTת, דלתות, פושראלי כגון: רפתו תקן י

 דרישות המפמכ"ים. הישראלי או עפ"יעפ"י דרישות התקן 

הטיפוס ינוי לעומת אב שבו שיש ל המוצר זר שכל חלק או אבי (5

 או המפקח./ייב באישור יועץ האלומיניום וח -שאושר 

ע יב יצרן האלומיניום לבצבמהלך הרכבת המוצרים מתחי (6

 המפקח.או יועץ ו/ת האיות לפי דרישצמהמטרות מים ע

המפקח על ביצוע המטרות היצרן בכתב אל  רק לאחר הודעתו של (7

ון ת המטרות של מכודיקנו בים, יוזמהפתחעצמאיות לכל 

 התקנים.

 ץ ו/או מפקח.הצפת סף תחתון על פי דרישות יוע (8

 שות היועץ ו/או המפקח.המטרת גליפים על פי דרי (9

וצענה תב, שיכותת אקות בקרבדיאינה תחליף ל יםבדיקת הדגמ (10

 במהלך הייצור וההרכבה. יועץ ו/או המפקחלפי דרישות ה

 

 

 

חשבון היצרן עד לקבלת מטרות למיניהם על הות, קות, הצפידהבעלות כל  ג.

 ם ו/או טכניון.תעודה "עבר" ממכון התקני

 

 -חומרים  .0912
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 לליכ .1

,  וותיםם או עיחיים, קמטיפנימיים או שטגמים ו חדשים, ללא פכל חלקי המתכת יהי 

ה מבנ המסגרות יהיו פתוחים, או חלולים ובעלי הווים חלק במבנההפרופילים המ

 נדרש.מקנה להם קשיחות כהרי  גיאומט

  -הסגסוגות  .2 

לן, או דרישות מססגוגות שהרכבם תואם את הדרישות דלהלקי האלומיניום יהיו ח 

AAMA   ו אDIN בוהה מהשניים.שה הגלפי הדרי 

 תקן האמריקאי:לפי ה AA6062או  AA6063שסימנה  גסוגתס -לים הפרופי .3

  GEN/E 200 - A - QQ  .STD  .FED . 

 בתקן הנ"ל.  AA5052או  AA5050וג סגסוגת מס -הפחים   .4 

 ר ניוטון לממ" 200ה של הפרופילים יהיה חוזק הקריע  

ות ל המסגרם השונים שבגוון הרכיבי התאמהשה כך שתישמר הבחירת הסגסוגת תיע  

 אחר האלגון.ל גם

מך  סעל  ו להוכיחעלי מש בסוג סגסוגת שונה מהכתוב לעיל, יהיהיציע היצרן להשת 

קאים הנ"ל או  דה מוסמכת, כי היא עומדת בדרישות התקנים האמריבדיקות של מעב

 דרישה הגבוהה מהשניים.לפי ה DINדרישות תקני 

 

  -מידות  012.1

מקרה  ת, אך בכלתאים לרמה הנדרשמיניום ומשקלם יהאלו פרופיליאחרת עובי עוד לא נאמר  כל 

 :לא יפחת מהעוביים הבאים

 ות.מ"מ לפח 2.0רופיל פפן העובי דו .1

 מ"מ. 1.5 -ומיהם עובי פרופילים המשמשים לסרגלי זיגוג וד .2

 -תי בלבד ם חזות וכד', שתפקידשים לציפוי ספים, הלבשועובי הפחים המשמ .3

 קימוט ונגיחה. ליהם לעמוד בפניזאת ע"מ ועם מ 2.0עד  1.5 

מסך  לייט או קירות-קאיסשל  ן  או צדתחתועובי הפחים המשמשים לקופינג עליון,  .4

 מ"מ. 3.0-ל 2.5יהיה בין 

 

 -הפרופילים גימור  112.1

 או אלגון  ת בעזרת צביעהריוזיביות אטמוספיוגנות מפני השפעות קורומסגרות האלומיניום תהיה מ 

 טרנטיבות.תן מחיר בשתי אלת האדריכל היצרן יישול פי דרע

 )ציפוי אנודי( אלגון . 1

 הדרישות המינימליות הבאות:צע אלגון יחולו בל יצרןיידרש ה באם  

 '(יפוי )עובי, איטום  וכדבע בתאור הטכני או כתב הכמויות. טיב הצהרמה של הציפוי תק 

 .325פי ת"י ו לובדיקתו יהי

 חרת:י, אם לא נאמר אשל שכבת האלגון יהלי המינימ מיובי המקוהע 

 2  ידות החיצוניות החשופות באופן מלא  או ביח -(  325ת"י ב AA25 רון )מיןמיק 25 

 של המבנה.תנאים האטמוספריים של הסביבה החיצונית חלקי  ל

 2   בד.יחידות פנימיות בלב -(  325 "יבת AA20 יןמיקרומטר )מ 20 

 

א שאושרה מוג. הדדוגמאות כין מס'קבע את גוון האלגון לאחר שהיצרן יהאדריכל י 

יהיה האלגון שקוף כך שיראה  -לצרכי השוואה. אם נדרש אלגון ללא ציון הגוון  תישמר 
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ים וללא תמבמראהו, ללא כיד האלגון יהיה אחעי של האלומיניום. שטח הצבע  הטב

 ים.אחרמים    פג

 .  Cרמה  1068 רזול יהיה כנדרש בת"י של האביזרים והפעובי האלגון  

רק אם צויינה, באחד ממסמכי החוזה דרישה ני האלגון יעשה פל יליםטוש פרופלי 

 לכך, כמו כן יפורט סוג הליטוש. מפורשת

 

 -יעה צב .2

ליאסטר פו על שרפיס קה שמבוסאבה ערך. ציפוי שוואו  INTERPONל לפי טכנולוגיה ש 

 לתנאי מזג אויר ששוררים בארץ.ום בעלי עמידות ומתקשים בח

 כלל אפילו בסביבות העויינות ביותר.ידות יוצאת מן המע קניםבחרים הממנטים נפג 

 6498BS- בתנאים: צבע שעומד 

     -6497BS 

 ה.שנ 15אחריות של עם  B.S.G  +QUALICOATנים טסט פלורידה + שלוש ש 

 אדריכל.עפ"י בחירת ון  לא מתכתי גו  L.A.Rג פי קטלול גוון 

 

 -אמצעי חיבור  212.1

עי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדת אלחלד בלתי סקיות וכן אמציד סגרות,אומים, מגים, בר 

 אחרים המתאימים גנטית, אלומיניום או חומרים בלתי חלודים מ

המתאים  היו בעלי חוזק מיכנייחשמלי ותא  יווצר שלא כבם הכימי, כךריניום מבחינת הלאלומ 

 .עודםילי

 

 -אמצעי עיגון  .1

או פלדת אלחלד או חומרים בלתי  ים אלומיניום,ישויהיו עהמסגרות ן של אמצעי העיגו 

 חלודים אחרים.

 ן.יורוזיבית בה נמצא הבנימודגש במפורש נושא זה בהתייחס לסביבה הק 

 

 -ים ופרזול ראביז 312.1

ד מפורט, שאינו מזיק ומר מתכתי אל חליו מאלומיניום או מחהירזול יוהפ ביזריםהא .1

יתאימו לדרישות התקנים יאושרו  יזרים והפרזולבהאידו.  ניזוק עלאינו לאלומיניום ו

 אדריכל. ו/או ע"י המפקח

ועה, החלקה, נפעולות כגון: תצורה שתאפשר ביצוע כל האביזרי הפרזול יהיו בנויים ב .2

ק"ג חלקי הפרזול  4ל וח שאינו עולה עסגירה בדרך נוחה ובכ עילה אוב, נ, סיבולגולג

 ם.רש בתקני, כנדופעולת ייבדק

 מחזורים רצופים(. (5000X2ולתם צריכים להיות לפי תו תקן ישראלי )י הפירזול ופעקלח .3

 .או שווה ערך ARPALאו  KILLשל ורי ובהתאם לפרוספקטים כל הפירזול יהיה מק .4

 

 

חלד ואל -עות ברגים אלום יהיה רק באמצר לפרופיל אלומיניביזם של האריהחיבו .5

 מיניהן(.לסמרות ים )או מבמסמריתאפשר שימוש 

שור האדריכל. מנועל עם שלוש הפירזול של הדלתות יהיה על פי תקן ישראלי ובאיכל  .6

 . ך המגרעתתומ"מ לפחות ל 20ל הלשון של המנעולה. לאחר הנעילה תחדור נקודות נעי

 טו מפני הפרופילים פרט ללשון.סמויים ולא יבל ים והמנעולים יהיוריחהב 6.1
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בולמים וכו'( יחוברו בעזרת לוחית  גנונים קפיציים,ניות, מהגפה )ידמצעי א 6.2

 ת.גיבוי מודבק

חירום יתאימו ועדות לפינוי הבניין  במנעולים וידיות בהלה בדלתות המי 6.3

 "א וכו'.מכבי אש, משטרה הגן: ות, כגוונויות הממרשים ולדרישות התקנל

יועץ  בחירת ון על פיו עליהדלתות יצויידו במחזיר שמן תחתון א כל 6.4

 אלומיניום.

פתיחה וכו', יתחברו לכנף והמשקוף  כל האביזרים כגון: צירים, מספריים, מגבילי .7

רוק פ ונון ללאיואימה ומאפשר כמת ביזר שנע בתעלהת בורג מכונה המתברג לאבעזר

 וללא קידומים.ון החל

ף נאת הכ ם להחזיקסוגליות לפתיחה יצויידו במגבילי פתיחה שמכל החלונות, דלת .8

 קמ"ש לפחות. 30חות של פתוחה כנגד רו

 זיגוג עפ"י בחירת האדריכל.גוון הפירזול ואטמי  .9

( שיהיו יםביזרים לסנפירל אמנירוסטה )כול זול לדלתות סקוריט יהיהכל הפיר .10

רים, עוגנים, צילינדרים, ידיות, "ש, מנעולים, ציקמ 160י רוחות של ל פושבים עמח

 ושרים על ידי אדריכל או היועץ אלומיניום. ות וכו' יהיו מאתים לדלוג, נגדיי זיגאטמ

 

 

 -סרגלי זיגוג  42.11

היה י הסרגלים ביבתוכניות. עו ניםבמקומות המצויימשה במגרע הזיגוג יהיו הסרגלים לקביעת הש 

ישר  יבורחתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף. ח יו בצבע המסגרת,לעיל. הסרגלים יה ורטכמפ

 קים במקומם בלחיצה.יקת ונקיה ומחוזירה מדובצו

 

 

 -ייצור  512.1

 -פינות חיבורי  .1

ברגים  2ות )לפחים כגון ברגים ים ייעשה באמצעים מיכניחיבורי הפינות במלבנים ובאגפ 

 ה או בצירופיהם.הדבקבישה, בכפינה(, ב לבכ

 ו בשללא ייפגעבע וטיח כי האיטום וההידוק יישמרו באורח קשיטת החיבור תב 

 או אמצעי החיבור האחרים. תרופפות הברגים,ה

יבור ייעשה בצורה שלא שו בהדבקה, יהיה הדבק מסוג אפוקסי והחאם חיבורי פינה ייע 

 ופים.ק חשישארו עקבות דבי

ניום כל עוד לא רי פינות מאלומים יעשו בעזרת מחבקופיגפים ושאפינות של החיבור  

 חרת על ידי המפקח.( אלא אם אושר אגוהזיג ט לסרגלי)פר  45נקבע אחרת ובחתוך 

 ות התקנים.דו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי דרישחומרי האיטום למטרה זו יעמ 

ע החודרת זרו יו בעליההמחברים י ומיניום בלבד.מאל ות בדלתות יהיומחברי הפינ 

 מ"מ לפחות מכל צד. 60זרוע בהידוק. אורך ה לפרופיל

 

 ם לאחר החיתוך שיהיה ישר, אחיד ללא ור בין הפרופילייבחקו הלשים על יש  דגש מיוחד 

 ראה כיחידה מושלמת אחת.שבבים וי 

 

 -ביזרים חיבורי א .2

אביזר, או לפת הפשרו החהבנין ויא לפתיחה מבפניםתנים ביזרים יהיו ניכל חיבורי הא 

 קלה.ו בכל מקרה של תויסות
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ם, בולמים מנגנונים קפיציי, תפינו, מחברי יריםאביזרים הנתונים לעומסים כגון: צ 

ללא גים המתגברים ניצבית לדופן הפרופיל, לדלתות וכו', לא ירותקו למסגרות בבר

 קה.ת יחוברו בהדבלוחיואותה הדופן, ה לוחית גיבוי מאחורי

 מ"מ לפחות. 5 יהיו -י בדלתות הגיבולוחיות עובי  

ות מברשות או צעמה באע"י הפרדעים יש למנוע חיכוך של משטחי האלומיניום הנ 

 מים גמישים צורתיים.אט

 

 -ומרים אחרים מגע בין אלומיניום וח .3

ו ות במסגרות, את אחרהפלדה, או מתכון אלומיניום ובין חלקי לא יווצר מגע ישיר בי 

יבודד על ידי חציצה בחומר ין מתכות שונות ד. כל שטח מגע באלחל ט לפלדתבבנין פר

 י המפקח.שתאושר מראש ע" רתחטה אגי או שיספו פלסטי, שאינו

מקומות בהם יותר השימוש בפלדה, יהיו עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, ב 

 .השלמת ייצורם לאחר ל הציפוי ייעשהמגולוונים או מצופים אב

 

 ו מרוחים בצבע ביטומני., מלט וכד', יהישקעים בתוך בטוןם המולומיניוחלקי א 

 

 

 -זיגוג  612.1

 ים:מו לדרישות התקנואתות יל הזכוכיכ 

 DIN - גרמני 

 AMMA - אמריקאי 

ללי אלומיניום ו/או מפרט הכו/או רשימת  Bרמה  1068,1099,414,1142 - ישראלי 

 האלומיניום.ריכל ו/או יועץ ת האדפי דריששביניהם ל או החמור 1990פרק  הבינמישרדי

 

 

 -בקרת האיכות  72.11

 -כללי .1

 ל הבדיקות לבקרת איכות חלונותיווג ובדיקות( כ)ס0 12.10בסעיף ורט בנוסף למפ 

מידתם בדרישות התקנים נוסף לע Cרמה  1068בבדיקת לפי ת"י  אלומיניום יעמדו

 זה.בפרק  אחרים והדרישותה

 -תסבילו .2

וכל אחד מהאגפים( לא  המסגרות )המלבן והרוחב של חלקיהאורך ממידת  הסטייה 

ן במסגרת הבדיקה, לא לבן, כשהוא מותקהמ יסונבין אלכ הפרשמ"מ. ה 1תעלה על +

 מ' של אורך האלכסון. 1.0 מ"מ לכל 1יהיה גדול מאשר 

 

 

 -ות תפקוד בדיק .3

היא ם בשעה שומי וירחדירת אין מנוע לחלוטת כושר לסגרות תהיה בעלכל יחידת מ 

 בהעמסה סטטית כנדרש בתקנים ובמפרט זה.עלת כושר לעמוד סגורה וב

 

המסגרת בעלת  המימדים הגדולים ביותר וסי  ואקראי של ם טיפגדה תעשה בבדיקה 

 כפי שיקבע על ידי המפקח.מכל סוג ו

 ש במפרט.יקה כנדרל כבר עמדו בבדתעשה כאשר אביזרי הפרזוהבדיקה  
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 -ם רות בפתחימסגבת ההרכ .1812

 -ה והגנה אחסנ .1

מי אקלים ני גורפן עליה משתג תיארז המסגרת באריזה 2/12.08ף לנדרש בסעיף בנוס 

 בה.פגיעות בעיקר בחלקים הנותרים גלויים לאחר ההרכומפני 

שתמנע ובצורה נאותה, יניום במקום סגור ונקי היצרן יאחסן את מוצרי האלומ 

 בתם.ם עד להרכצריהמו ותם שליפגעקותם או ההנז

תמנע רך שוצרים בבנין ואחסונם הזמני במקום ההרכבה בדידאג להובלת המ היצרן 

 דים שיקבעו ע"י המפקח, המוצרים המורכבים יוגנוהרכבה תעשה במועקותם.הזהינ

 ומסירתו.מכל פגיעה עד לגמר ביצוע המבנה 

יח ובטון ושיירי ט טותשרי ר כנגדן אחל חומר מגנייר או כע"י ניילון או ההגנה תיעשה  

 ק מהאתר לפי דרשת המפקח ויוחלף במוצר חדש.מוצר פגום יסול כל

 

  –ניקוי  .2

ה מיד על ידי ם שלא היה מוגן כנדרש בצבע, או בסיד, הוא ינוקמוצר האלומיניו הוכתם 

 כל שהן.ו מפני פגיעות יהיה אחראי לשמור עבודתהקבלן בלבד  הקבלן.

פושרים  טלית נקיה ובמיםהמוצרים במ צרן את כלהי ינקההרכבה ום המיד עם סי 

פרפין, בשכבה דקיקה של המתכת  ימרח את בוש,( לאחר היי MILDודטרגנטים עדינים )

ת נקיטת אמצעים למניעת זיהום הקירואו בהגנה אחרת, שתאושר ע"י המפקח, תוך 

 הגובלים במסגרות.

 -רים ם כגון: חומאלומיניו פיםהתוקימיים ים כוי, בחומרצרכי הניקצרן לא ישתמש להי 

י או כל ,ר פלדהמצגון לא באמצעים מיכניים השוחקים את פני השטח, כאלקליים ו

היו בהם סימני ירת המסגרות יהיו כל חלקיה שלמים ונקיים ולא יפלדה. בשעת מס

 ן: איכול,כימית כגוות, שברים ולא יכנית כגון קמטים, שריטפגיעה כלשהי: לא מ

ימה. כמו כן, יוסרו מן (, או כתPITTINGיד, גימום )מלט או ס ע"יגרם פוס שנחיס

 .תאימיםמבאמצעים מגן המסגרות שרידי חומר 

 ון רב.האלומיניום תעשה ע"י צוותות מאומנים בעלי נסי הרכבת עבודות 

כבה לדיוק ההרחה את העובדים טכנאי או הנדסאי אשר ינבראש צוות ההרכבה יעמוד  

 כב.החומר המור והגנה על טום, איל פלוסגש עתוך ד

 מדייקת בה שאינהההרכושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה מאחר ומודגש כי נ 

 כל איכות הבצוע של עבודות האלומיניום.פוגמת ופוגעת ב

 

 

 

 -טום בין המסגרות והקיר האי .3

ת חדירבפני  וך הפתחהמורכבים בתוהמלבן הסמוי  ן יבטיח אטימות המסגרותהיצר 

מבצעי. חומרי האיטום יהיו מן הסוג יף ויעשה באורח ם יהיה רצאויר. האיטוומים 

לומיניום, אינו אוגר רטיבות ואינו ם, אינו פוגע באלומיניואלמבנה וות ההנדבק לקיר

 בנין.או חומרים המזהמים את קירות ה מפריש שמנים

 פקח.ע"י המו מראש קנים ויאושרמדו בדרישות התחומרי האיטום יע 

 ן מהתחייבותו לאטימות מוחלטת.משום שחרור הקבללחומרים  אישור המפקחבאין  
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מעלות  -38ל+ 5ה בין +מפרטורה בשטח נעכאשר הט קטימה רמר איש להשתמש בחו 

 צלסיוס.

 

 -ההרכבה  בדיקות לאחר .4

על  יבוצעו לאחר הרכבה מוצרים, בדיקותסיווג ובדיקות ה 12.10 בנוסף למפורט בסעיף 

בדרישות לאחר הרכבתם  עמידות היחידות ח, להוכחתדרישת המפק יצרן לפי הייד

 ים.ולעמידותם בפני חדירת מ

 

 

 עיווריםשקופים מ .9112

ם מ"מ לפי אישור יועץ האלומיניו  2.0משקופים העיוורים יהיו מפח מגולבן בעובי כל ה א.

 ו/או אדריכל.

טר אחד מניים )לכל מנכיים זם אבחוצצי ש צורךמ' י 1.50על משקוף שאורכו מלכל  ב.

 רכבת האלומיניום.וצץ(, עד מועד הח

טון פנימה גרעות לשפיכת הבש לתת מי ממ" 50מעל לכל המשקופים שרוחב הפטה  ג.

 )במזוזות ובפרופיל התחתון בלבד(.

 המסגרת יתוקןגע בגין ריתוך לה באמבט חם. ציפוי שיפהפח יהיה מצופה באבץ ע"י טבי ד.

 .ים פנים וחוץמגן מתאבע ביעה בצע"י צ

 ת.ום לפחוגניע 2ס"מ ובכל מקרה בכל כוון יהיו  60א יעלה על ק בין העוגנים למרח ה.

 ס"מ. 15יעלה על פינת המסגרת לא מרחק מ

מולאו עם בטון עשיר היטב האם המשקופים העיוורים  על קבלן האלומיניום לבדוק  ו.

 נט.בצמ

חוץ ופנים  ם של טיחם לקווי הסיום ברורימנייהיו סיוורים המשקופים העיעל גבי  ז.

 יקה.וקרמ

באמצעות מסמרי  )אף לא יםגרת ברבעז המשקוף העיוור ירותק אל קיר הבניין רק ח.

 יריה(.

א עיוותים מפולס, מקביל למישור הקיר לל לאחר הרכבת המשקוף העיוור, הוא יהיה ט.

 ויציב.

לעין  יראו לא ת המאושרות(,התוכניופי טומו )לום ואילון האלומיניחר גמר הרכבת חאל י.

 משקוף עיוור.חלקים של 

לה בין קבלן בוצע בשיתוף פעושתלב ולת ,תוכנןים תעבודת הרכבת המשקופים העיוור יא.

ים העיוורים משוריות אחידה בהרכבת המשקופ אבן לקבלן אלומיניום על מנת ליצור

 פוי האבן.ועבודות חי

 

 

מזמין מחליט ידה והורים, במועי יםל משקופלמיניום כואלו המחיר של עבודת *

ל שות העל וורים, אז הקבלן צריך לקזז אתין צורך במשקופים עשאי

 וורים.יהעשקופים המ

 
 -הרכבה  .0212

 -ביצוע ההרכבה  .1
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ת אלו, בהתאם בים  בעלי נסיון בעבודואתר יבוצעו ע"י צוותות מרכיעבודות ההרכבה ב 

 אירופאים.ו שראלייםיד ותקנים מיוחדרישות המפרט הל

 -הייצור וההרכבה תאום  .2

מנת לפני הזלי, להכ מפרטעל היצרן לתאם את המידות והפרטים כמפורט ב 2.1

ידות, חינת התאמתם להכנות ותכנון המבנה כמו: התאמת מהעבודות, מב

 וכד'.טומים וסתימות פתיחה, מקום הלבשות, אילאופן הביצוע, כווני 

ה לבי ההרכבה במבנדות ושלייצור העבו יםוח הזמנללתאם את  יצרןעל ה 2.2

דים עבמוקתם ומועדי ההרכבה בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספ

 .הדרושים

תם ולאחר סיום על היצרן להגן על העבודות בשלבי הרכב -עבודות הגנה על ה 2.3

 סירתם הסופית לחברה.הרכבתם, עד מ

 ו.גלמנט ולסום הארו בהתאם למיקוומרי ההגנה יבחח 

צורך חיבורים למבנה. החיבורים להשתמש ביריות לאין  -בורים למבנה חי 2.4

 אים לכל מקרה.ו ברגים מסוג מתפלדה א וגניעות אמצעיבוצעו בדרך כלל ב

אמים את עם שרטוטי הרכבה מפורטים שתוהמרכיב חייב להיות מצוייד  2.5

 .SHOP DRAWINGSרות התוכניות המאוש

ל )רב מרכיבים( לכי טכני פרויקט, אחראהלרשות  ידייב להעמן מתחהיצר 2.6

 תקופת הביצוע.

שלבים ות האלומיניום בוע עבודביצ ו אתהצעתהקבלן יביא בחשבון במחירי  2.7

 בהתאם להתקדמות שלד הבנין.

 

 

 -יניום מדידה ותשלום לעבודות אלומ אופני 112.2

 -כללי  .1

חוזה ת המפורטות בשוום הדרייהוצאות לקכל הדות כוללים את רי היחידה לעבומחי 

 פרטים ובתקנים, כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.נספחיו לרבות במו

 

ות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות סעיף בכתב הכמויות בכל עבודהרי מחי .2

 יחס לאותו סעיף. ות במפרט בחוזה ובתוכניות בהמפורט

ב ים בכתשתאור הסעיפ דהת, לעובוידה לעבודהיח עת קביעת מחירייצרן לשים לב בעל ה 

ת ורישובד אורים המלאים במפרטימציתי ביותר ועליו להתחשב בתהכמויות הוא ת

 במחירי היחידות. וזה ולכלול אותםלאות בחהמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 -מחיר יחידה  .3

צר אלומיניום היחידה לכל מו ה ובנספחיו, יכלול מחירור לעיל ולאמור בחוזבנוסף לאמ 

בין שהוזכרו  ת של אותו מוצרורות התפקודילהשגת המט דרושותלויות ההע את כל
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ניות החברה או ים מתוכהם נובע אם ןבמפורש בחוזה ובין אם הם משתמעים ממנו ובי

ידה נפרד כתב הכמויות סעיף מדכל עוד לא נקבע מראש ב -קבלן ומהדגמים שסוכמו ה

טיביים קונסטרונטים הקאלמבמחיר היחידה כל ה כמו כן כלולים לאותן עלויות.

 רושים.הד
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 מפרט מיוחד למערכת פלסן
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 :מערכתהגדרת ה 1

 . וקירותגגות למערכת זיגוג       

 :המערכתתאור  2

 

ופילי זיזגוג מ( , פר"מ 12) עובי  מורכבת מלוחות פוליקרבונט מלאמערכת  2.1

סוגרי , המתאימים לעובי הדרוש , ברגי חיבור אלומיניום , אטמי גומי גמישים 

 . 1 פח מצורף מס'סראה נ     קצה לפי הצורך.

 . 2נספח המצורף  מס פרופיל זיגוג מאלומיניום לפי  2.2

)קומפטבליים  1542י "ת הישראלי התקןאטמי גומי חייבים להיות מיוצרים לפי  2.3

 .(UVלפוליקרבונט, גמישות טופטימלית ומוגני –

מחומרים טרמופלסטיים ע"פ טבלת יהיה  הלוחותשמש ליצור המחומר הגלם  2.4

 .תכונות החומרים

 משני צידיו. UVינת רלקמוגן הלוח  2.5

 ( על פי בחירת האדריכל.%LTגוון הלוח ואחוז העברת האור ) 2.6

גימור גוון הלוח יהיה על פי בחירת האדריכל )סטנדרטי / מט / אנטי רפלקטיבי  2.7

 (.Diffuserמפזר ) /

 

 :אזכורים 3

 :תקנים בינלאומיים 3.1

 

ASTM D- 638: Test Method For Tensile Properties Of Plastics. 

ASTM D- 648-1996: Test Method for  Deflection Temperature Of Plastics Under  Flexural Load. 

ASTM D- 792-1991:Test Method for Specific Gravity (Relative Density) and Density Of Plastics By 

Displacement. 

 

ASTM D-1925-1970(88):Test Method for Yellowness Index of Plastics. 

 

ISO 6603/1-1985:Determination of Multiaxial Impact Behavior of Rigid Plastics Falling Dart 

Method.  
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 :הלוח תכונות 4

בהתאם לתקנים המפורטים בטבלה בסעיף בדיקת התכונות המכניות תתבצע  4.1

3.3 

 ם.ממ', שהוכנו בעזרת מיכון מתאי 3בעובי  דגמיםהבדיקות יתבצעו על  4.2

 תכונות הלוחות מפורטות בטבלא הבאה:  4.3

 תוצאה נדרשת יח' ASTMתקן  תכונה

  )מינימום(

 D – 792 3gr/cm 1.2 משקל סגולי

 +120עד  -CO 40  טמפ' שירותטווח 

 מאמץ כניעה במתיחה

(Tensile Strength) 
D – 638 MPa 62 

 מודול אלסטיות

(Modulus of Elasticity) 
D – 638 MPa 2300 

 ארכות בכניעההת

(Elongation at Yield) 

D - 638 % 
6 

 התארכות בשבר

(Elongation at Break) 

D - 638 % 
>90 

מקדם התפשטות 

 תרמית

D - 696 CO Cm/cm 
5-6.5x10 

 ISO 6603/1 J 60 (E-50בדיקת הולם )

HDT D-648 CO 130 

 תקן חדש ! 755ת"י  סיווג אש
B,s1,d0 

 EN13501  B,s1,d0 סיווג אש

 

 :UVללוחות מוגני  עמידות בקרינה )בלייה אקלימית מואצת( 5

ורי שעות, במחז 360, במשך UV-Bהבדיקה תתבצע בנורה פלואורנית מסוג  5.1

 שעות, כמפורט להלן: 24בדיקה בני 

 .)Co)2±47שעות הקרנה בטמפ' של  20 –

 .)Co)2±47שעות ללא הקרנה בטמפ' של  4 –

 :לאחר החשיפההדרישות לגבי התכונות האופטיות  5.2

 ΔYI=1שינוי מקסימלי מותר במדד הצוהב:  
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 :ןאריזה וסימו 

 ותם ובחזותם.הלוחות יסופקו באריזה המגינה עליהם מפני פגיעה בשמיש 5.3

 בכל אריזה יהיו לוחות ממין אחד, במידה אחת ובגוון אחד. 5.4

כל אריזה תסומן בעברית בסימון ברור ובר קיימא, הכולל את הפרטים  5.5

 הבאים:

 וכתובתו.  פקהסשם  5.5.1

 שם המוצר. 5.5.2

 מידות הלוח בממ' )אורך, רוחב ועובי(. 5.5.3

 כמות הלוחות במשטח. 5.5.4

 

 :אחסון 6

 הלוחות יאוחסנו במקום מוצל. 6.1

 הלוחות יאוחסנו על משטחים ישרים. 6.2

 

 התקנה: 7

 יש להקפיד על חיבור והידוק לקונסטרוקציה בהתאם לפרטי היצרן. 7.1

 מים.יש להקפיד על הוראות חיתוך וניסור מתאי 7.2

 על הקבלן הזוכה לפנות ליצרן לשם קבלת מפרט ביצוע מתאים. 7.3
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 : 1נספח 
 תבנית המערכת
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 : 2נספח 
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 : 2ספח נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות  - 14פרק 

 אבן

 

 כללי  14.01

 

 ובהתאם לפרטים המצורפים.  2378לתקן  של מת"י 378, למפמ"כ 14פרק  לי,לתבוצענה לפי המפרט הכ עבודותה כל .1 

 

 ה. ת נסוריחי אבן טבע)חזיתות( בארי ירותיחסות לחיפוי קהעבודות בפרק זה מתי .2 

 

 בכל מקום. טיםרובה שורות האבן לפי הפמדוד גל האבן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על הקבלןה ע"י קבלן ביצוע עבודת חיפוי האבן תעש .3 

 סנטףמפרט טכני  

 

 

 

עבודות  - 14פרק 

 אבן

 

 כללי  14.01

 

ובהתאם  2378לתקן  של מת"י 378, למפמ"כ 14לי, פרק תבוצענה לפי המפרט הכל עבודותה כל .1 

 לפרטים המצורפים. 
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 ה. ת נסוריחי אבן טבע)חזיתות( בארי ירותיחסות לחיפוי קזה מתיהעבודות בפרק  .2 

 

 האבן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על הקבלןה ע"י קבלן ודת חיפוי האבן תעשביצוע עב .3 

 טים בכל מקום.ובה שורות האבן לפי הפרמדוד גל

 להמשך העבודה. לדווח מיד למפקח ולקבל אישורוכל סטייה מהתוכניות עליו   

 קוים אחידים.הגובה ולקבל  לכל צוניותינימיות והחי הפינות הפוקועל  יבות רבה לשמוריש חש  

 

 "י המפקח.ושרו עאשמזמין תהיה ממחצבה או מפעל ע"י הקבלן או ה האבן שתסופק .4 

 

 ת חיפוי לאישור האדריכל.  ן להכין, על חשבונו, דוגמאות לביצוע עבודועל הקבל .5 

 

 

 השיש( ועיבודהחיפוי )סוג אבן ה  4.021
 

ת ורים, נקודוהתקלפויות, סדקים, חבות, גידים, א שכגני בלות מבנה הומהאבן תהיה בעל .1 

 מה אווכל חומר זר המשמש לסתיסדקים  ,סתימות בלא כל -התפוררות במצב יציב וחזק 

 ון, ללא כתמים.לאיטום פגמים, ללא כרס, אחידות בגו

 אבן.לוח של לוחות הלכל מש ל אישור האדריכלעל הקבלן לקב  

 אתר.נה אל מחוץ לתוצאהמפקח  אושרנה ע"יאבנים שלא ת  

 כל ערעור.יתנת לנ ו תהיה סופית ולאהאבן יהיה האדריכל וקביעת לגבי התאמת הקובע הבלעדי  

 

סטייה  בלא 90יינה חתוכות בזויות של חידות החיפוי יהיו בהתאם לתוכניות והן תהמידות י .2 

 נדרשת.מהמידה ה

 

 יר הציפוי.או תפורק מק האתרתוצא מ רישות הנ"לל הסעיפים והדענה עאבן שלא ת .3 

 

 החיפוי כנת שטחי ה 14.03

 

ות, שטחי עמודים וכיו"ב קירות, קורות בטון תלויות בן לרבכל השטחים החיצוניים שיחופו באב

 :הכשרה הבאותיבוצעו עבודות הכנה/בתוכניות, בהתאם למוצג במפרט ו
 

ת כל הגופים ון בולטים, הרחקטוחלקי בן חלקי בטוות מיץ בטון ו, סיתץ חוטים שזוריםקיצו .1 

 וס פני הקיר. בדיקת פילהזרים ו

 

  -75%יפות של לא פחות מת שכבה אוטמת, תהיה בצפדבקהפור ספוס הקיר, לשיהתזה לח .2 

 מהשטח המותז. 

 

ון י הזילרבות את ברזל סי החצץלסתום את כל כי ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לפני

 הגלויים. 

 חול.  2 -צמנט ל 1חס של  יבשה של צמנט חול ביורכבת מתערובת מ ס שתותזוספשכבת הח

 לא יוספו מים מעבר לכך. ו 1:1לטקס ביחס נפחים  סיקה מיםהתערובת הנ"ל תדולל בנוזל 

לטקס.  -שחל -50%מים ו 50%בוב על ידי ער 1פורמולה  -חל לטקס אפשר גם להשתמש בש



132 

 

 ע לח עם מים. ל מצההתזה ע

מ"מ מינימום  3ובי שפריץ בעו"ב לשכבה סופית של על הקירות וכי יזיש להת תאת התערוב

ר במשך יומיים ע"י פשתאו . שכבת ההתזהדל החורים(ת גואסת )במכונות השפריץ ניתן לוו

שפרה כבר ביום תחיל באן שיהיה צורך להיום.  יתכפעמים ב 3 -לא פחות מהרטבה לפי הצורך ו

 ש. ולא להניח לה להתייבהשכבה המותזת  שלהלחות  תש לבדוק אה. בימים אלה יההתז

 

 טון. מים ורטיבות לקירות הב מעבר נגדשכבת האיטום מטרתה לאטום את המבנה החיצוני  .3 

 יועץ תרמי.ץ האיטום ויועפרט דוד התרמי יבוצעו ע"פ מהאיטום והבי  

 

   

 זל רשת בר 14.04

 

בעלת גודל עין  נת מרותכת ומגולוול ברזרשת  שיש תורכבירות שלד לציפויי הבמרווח בין ק .1 

150X150   מרכז המרווח.רשת תמצא בה. ההגבומ"מ, בגילוון מלא ורמת מיקרון  6מ"מ, בקוטר  

 

 שר ע"י המפקח. פס יאוחידות פיליפס, סוג הפיליעיגון הרשת ביציקות בטון תעשה ע"י י .2 

 

 -מיקום הרשת לוון של הרשת, גי, רמת התמידות הרשרה לאלמנטי הבטון, גון הרשת וחיבועי .3 

 לקבל אישור מהמפקח המתכנן.  חייבים

 

. האיטום יבוצע ע"י SILK FLEX -"ע לדתי במסטיק שאיטום נקו בוצעיים סביב קידוחי העוגנ .4 

 .ס ע"י קבלן האבןהפיליפ יטום בגמר החדרת יחידותקבלן הא

 

 

 חיפוי לשלד הבנין קישור בין ה .0514

 

ל, שיאושרו ע"י המפקח, יש להתחיל לעי 14.03אר בסעיף  ות ההכנה כמתובודביצוע עאחרי  .1 

בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין יזוק מותקנים י חיבור/חעוגנ םע בהרכבת לוחות החיפוי

 ן לחומר הציפוי/חיפוי.שלד בני

 

ים שונפרטים הבן בהתאם למ, מאחורי לוחות האס" 5 - 4א בין בטון הורווח שבו יוצק ההמ .2 

י חול ים גס. אפשר להוסיף מוספים כד 2 -צמנט ו 1חס של  היה דלילה "שמנת" ביוהתערובת ת

שטות לסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי ההתפאטום למים, לאאת הבטון הפוך ל

 ין השיש/האבן. צמו לבהטרמית בין הבטון ע

 

 

 

ין לוח  האבן לבין את החלל שב לגמרילמלא ו וכל להתפשטות דליל דיו כדי שיהבטון צריך להי .3 

ות כאשר זרות ונשניקות חוצשלד. ההשפעה ההידרוסטטית של יציקת הבטון תמנע באמצעות יה

תקשתה מת הה הבאה תתבצע רק כאשר הקוד"מ והיציקס 20-25יקה לא תעבור את גובה  כל יצ

 עות. ש -6ל 5בערך   -ת זמן דיה מבחינ
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. את הנ"ל עליו לבדוק לפי כתמים על אבן החיפוילא יגרמו ל לבטוןספים מון לוודא שהעל הקבל .4 

השימוש במוספים. עליו  טע מחופה לפניל דוגמת קניסוי ש בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות

המוסף לסוג את סוג מקצוע מנוסים(  בעליעצות עם יצרני המוספים או להתאים )תוך התיי

 ם. ן שיבטיח העדר כתמיהאב

 

 

 חירוץ פני צד ההדבקות  יפוי לשלד הבנין ע"ית לוחות החהדבקו יפורש 614.0

 

גמנט יהלום( ומצב זה ן ע"י סהאב וך ועיבודמסיבת חיתין חלק )נמאחר וצד הדבקות השיש לשלד הב 

הדבקות הרמת ר מקדמי ביש ליצוליחידת החיפוי, שור ות מלאה בין חומר בטון הקידוחה התקשר

ין עד לשיפור מנגנון ההדבקות בספוס זה נוהלוחות. חאו סיתות  חירוץ ע"י ני(לעיגון מכ )בלא כל קשר

 האבן לבטון היצוק. 

 

 הבא:  וצע בהתאם לפרוטיתות יבוץ או הסרהחי 

 

ו אופקי אמ"מ ובכיוון  2 -כל כחידת החיפוי שיעשה בעומק חירוץ פני שטח ההדבקות של י - 

 אלכסוני. 

 

חירוץ מכונה או  ת החיפוי ויבוצע ע"יות של יחידי הדבקח פנמשט -70%חות מהחירוץ יהיה לא פ - 

 י. ר החיפוחוזק חומו החלשת המבנה-חירוץ יד, אך בבקרה על אי

 

 

 ל קיר שלד ההדבקותול ביחידת החיפוי )השיש( לפני חיפויה עטיפ 14.07
 

  בסעיפים הקודמים. י בהתאם למפורטת החיפוב ושלמות יחידטייקת בד .1 

 

קיון מכל חומרי זיהום ידקות ונ -10כטבילה באמבטיה במשך במים ע"י  החיפויומר ת חהספג .2 

מים בחזית יחידות החיפוי וגם עת היווצרות כתסית למנייעילה יח ךואבק. ההספגה היא דר

ות יעברו לפני לוחזהמים שי את החומרים המילון הראשון של התקשות בטון המדוחה בזמ

 החיפוי.

 

דקות( לייבוש  -10מה )כ ם רווי מים למשך זמןלוחות כשהיר את ההשאיש לחר ההספגה לא .3 

ת( להיספג לכל עובי ים )מי ההתקשרוממים אחריה מונע וובהתאם למזג האוויר. מצב זה של ר

 נוע כל זיהום.ולמש לשים לייבוש על משטח נקי הלוח. את הלוחות י

 

 

 

נח והן כאשר הלוח יוהן לפני ש לצפותור שעומדים להרטיב את שטח הקי מו כן על הקבלןכ .4 

 ן יש בכךהלוח שכ וריחאת מילוי הבטון ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע גם אל איוצקים 

 .היצמדות בין הבטון לבין אבני החיפויכדי לשפר את ה

 

 משור.שור בייט עם ערב סיקה ומריחת גב האבן בטיט צמנ .5 
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 רים(חומר העיגונים )אנק 14.08

 

גע עם חומרים זרים העלולים להימצא סביבו, ציב שלא ייפגם מכל מחומר ייב להיות מיגון חיכל ע

ה(. או ממי גשמים )לא מותקפים בקורוזי ם או המותקפיםים המומסים או אחרימייככגון: חומרים 

מן תם ולעטפם בבטון בזלן לצפותם/לכסוועל הקבות מכנית מעולה עוגנים אלה יהיו בעלי עמיד

 ים בבטון.ם של עוגנים לא מכוסגלויי שאיר חלקיםמבלי לההיציקה 

 

 

  יצורה והתחברות העוגן ללוח/אריח החיפו 14.09

 

. מיקום קידוח חור תומכיםעוגנים, עוגנים נושאים ועוגנים  4 -תמך בייב להחיפוי חי כל לוח .1 

שעליה  הפנימיתך שהמחיצה הלוח )פני הלוח( כ הצד החיצוני שלשר לצד ן יימצא ככל האפלעיגו

 עובי מירבי והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן.  מץ המירבי תהיה בעלתל המאמופע

 

 -ל 6קידוח בין  עומק המ"מ ו 5יוחדר לקידוח חור בקוטר   מ"מ 3.5 -ת מוטר של פחוון בעל קעיג .2 

שטות ההתפוח מרודת החיבור לקבל את זאת לאפשר לנקועיגון ועל עומק חדירת המ"מ מ 8

ל כשמר הכלל כי ייחוייב לה   ס"מ. 3לא פחות מעובי   חיפוי לוח האבן יהיהעובי רש. כאמור דהנ

ידוח מחור הקלחומר החיפוי. חוט העיגון היוצא  הבנין לא יוצמד בדבקים חבר לשלדן המתועיג

החיבור או  זור מרווח לא באו ה יחידת החיפויתחת לקצס"מ מ 1 -ל   0.8מצא בין יחייב לה

 פוגה. הבמרווח 

 

ם יוהשניים ישמשו כעיגון תומך, כלומר בחלק העליון של הלוח למקם את העוגנים ששניש  .3 

 ידה. ס"מ מפינת היח 7ושא, במרחקים של  התחתון ישמשו כעיגון נ רים בחלקהאח

 

תכת ום לא תהיה בליטת מם, כך שבשום מקם לפרטייקת בהתאורה מדוהעיגונים יבוצעו בצ .4 

 אריחי החיפוי. וחות/וגה( בין לפמישק )הלתוך ה

 

 ס"מ. 4בעובי   ח רביעי כל לובס"מ ו 7הקשירה תבוצע גם בצידי האבן בכל לוח אבן בעובי  .5 

 

 עוגנים מיכניים  14.10

 

ם. בכל גובה של כניית עוגנים מבאמצעו חיזוקים נוספים בסעיף )עוגני צד( ינתנו שתוארובנוסף לעוגנים  

 ם. האבנילכל שורת  ףגון נוסה יינתן עיקומ

 

 

השלד. וך בטון וגנו בתעאשר יבברגים עם ציפוי אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות העיגון מתבטא 

 גון זה יינתן גםסוג עי ברגים כאלה. 2ו ן יוחדרל אבבכס"מ.  -6הבטון לא פחות מ חדירת העוגן בשלד

באבני הקופינג.  ות,אדני החלונ, בהפתחים שורות שמעל)מעל קו הקרקע(, ב האבן התחתונות בשורות

 צידיהן.  2 -כן בפינות הבנין מ כמו

מ"מ יותר מקוטר הבורג  2 -היה כקוטר חור קידוח באבן י מ"מ. 8  עד 7של  בקוטרבורג העיגון יהיה 

ו )הסברה והדרכה ינתנלהוראות המפקח בהתאם  לאחר חיפוי האבן. העוגן יוחדר בדפיקות )העוגן(
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הכנסתו לא  -העיגון המכני במפלס החיפוי  מאבן שיוכנס בחור שלקק (. עיבוד פודהילת העבבאתר בתח

  .ט עיןתורגש במב

 

 

 פוגות מרווח  114.1

 

ות. לשם כך חות אבן להצטמק בחופשייפוי בלור למבנה העשוי מבטון כתשתית לחקיים הכרח לאפש

  ב ולהתפשט.התקרר להם לי כדי לאפשמרחק הולם אחד מהשנלוחות החיפוי במקם את יש ל

של  ר האטימהמוחועשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שמתחתיו ילההתקנת הלוחות צריכה 

 . חץ חלש יותר מחומר החיפוי עצמוה יימצא תמיד במצב של להפוג
 

רובת מים ובתע 2:1ורץ ביחס  בן עם פודרה קובצמנט לניתן להשתמש  ך חומרי אטימה שונים א ישנם 

ם מכניים ניתן לאטום  בחומר גמיש )לא על בסיס ות לתקרות קו עיגוניירודה. בין קלעב מצב נוחל

 על גבי רקע ספוגי(. A SIKAFLEX1מסטיק  ןכגושומני 

ומר זר בן או חמים לדחיית כל אים את הקירות והשיש ביג במרווחלפני הכיחול/האטימה, יש להספ  

  ימים מספר.איטום להרטיבו משך ולאחר ה

 

השיג את האחידות לפעמיים, כדי -"ספייסרים" חד ר להשתמש במלאי רווחאפש ים אופקייםורבחיב

 בוע, אך חוזקם בקריסה מספיק. זים עשויים עץ רך ולא צבים מטריה מורכל. אהדרושה

לקו לפני אטימת ת של הלוח ויסודמיה הקס"מ מאחורי השפ 2 -ו יונחו אופקית וכריזים הללהט

ים אנכיים יש להשתמש בטריזים נחתם. גם לגבי חיבורחר השעות לא 50 -פחות מ גות, אך לאהפו

 אותם.  ספגלאחר שהעץ הושרה במים ו

 

 

 כיחול 14.12
 

תוצרת "שחל" יבוצע בכוחלה מוכנה . הכיחול 10Cמתחת לטמפרטורה חיצונית של  לא יבוצע הכיחול

  ושר ע"י האדריכל.ושר, בגוון המאשו"ע מאאו 

 

 

 פוי ציון חומרי הקיינירה על שמ 14.13

 

ם ה מחומרידי העבודכסותת שאינו בעל ליטוש מלא וסופי קיימת ספיגת לכלוך תוך בחומר ציפוי מ

 ט וכד'. נלווים כגון: טיט, מל

ן, לאחר חיפוי האבלי הוא . הטיפול המינימד כל חומר זה מזהםלק מבעוד מועבאחריותו של הקבלן לס

 שטוף את האזור. ולרטוב ומים פוג ות עם סשעה לנק  1 בפרק זמן של עד

 

 יותר.י מאוחר נכבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים כדי להימנע מניקוי מהק

 

  

 ציפוי מגן עליון  14.14

 

הנמצאים מזהמים ות חוץ מחומרים י אבן/שיש בקירביבתית על חיפויברוב המבנים קיימת השפעה ס

גמר ה"רובה" חות מעבור שבועיים מובה" ולא פן וה"רפוי האבאחר גמר חיגשמים וכד'. ל-וממיבאויר 
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 ולל: עליון הכן גלפי העיתוי שיתואם עם המפקח, יבוצע ציפוי מ

 

 ל החיפוי. שכבה החיצונית שרגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשטיפת לחץ קלה במים  .1 

 

ר או חומ"סיקה" " של חברת H 224קסן רודורסיל חומר "פוליסילוקירות בצביעה/הספגת ה .2 

 ה ערך אחר. דומה שוו

 

 העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.  את .3 

 

כי כל סוג  ההשלכות על חומר החיפוי, את ר לפני יישום שכבת המגןימים מספן לבדוק בלקעל ה .4 

 ה שונה. יפוי מגיב בצורשל ח

 

 

 ות דוגמא 514.1

 

 וי. חי החיפאות ארימתכנן דוגמבלן להגיש לאישור העל הק .1 

 

 12 -כשל  ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח על הקבלן לבצע לפני .2 

בהתאם ביב לפתח טיפוסי טיפוסיים של החיפוי לרבות מסתכלול את רוב הפריטים ה"מ נטו שמ

 המפקח.  להוראות

 

 

  מדידה מיוחדים אופני 614.1

 

 את העבודות הבאות:במפרט הכללי גם  1400.02בסעיף לאמור בנוסף  בן כוללים,מחירי עבודות הא
 

גב האבן לפני החיפוי וחספוס של ה אוטמת "ב ושכבכיוושכבות התזה בטיט צמנט על הקירות  .1

י בדיוק ם לחיפופרט והכנת השטחיובה כמתואר במות לשם היאחזות טאו שימוש בשיטות אחר

 במפרט.הנדרש 

 

, עוגנים, זויתנים, ברזל ה, כגון: רשתות פלדהושים להרכבזר הדרביזרי עחומרים וא עבודות, .2

שענה ואבן זויתני ה תוכים וכיו"ב,וסטה, ריילי ניררופפשטוח, חברים ואביזרי נירוסטה, 

 ראשונה עבה יותר. 

 

הווים  העוגנים, המחברים, ,גים, הזויתניםות, הבר, הרשתיבי הפלדה.  כל רכפלדה גילוון חלקי .3

 פ ת"י.ב"ם וע"מפל

 

 עיבוד חורים )פתחים( ומעברי צנרת.חורים לעיגון האבן והכנת  .4

 

בין שטחים מבטון ו/או ת האבן ללא הבדל במחיר בין לוחור התשתית לימילוי במלט בין ק .5

 טיט(. )בשיטת ההרכבה בעזרת בנויים

 

צרי בין מוהאיטום ים )ובלבד ביניהם לחומרים אחרהמישקים בין ו ן של כלאיטום בסיליקו .6

 בודות האלומיניום(.ניום והאבן הכלול בעהאלומי
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 כיחול. .7

 

 מורכבת על הקיר. בן כשהיאנוסף של הא ניקוי, מירוק וליטוש .8

 

 צוף.בן בכל שטחי הרילוחות הא ד דרגה אחרונה ודינוגיקוי, סתימות, ליטוש במקום ענ .9

 

 הנדס/מפקח.ת לחיפוי לאישור המהכנת דוגמאו .10

 

 ו הדרושות לביצוע עבודה גמורה ומושלמת.תאם לאמור במפרט ו/אות העזר בהל עבודכ .11

 

של בסעיפי כתב הכמויות ובשילוב ין במידות שונות מהמצו ונות, גםת במידות שושימוש בלוח .12

 גים שונים.לוחות בגדלים וסו

 

 ות בשטחים אופקיים.ות הנדרשים לרבי במקומעיגון מכנ .13

 

 ם.ם קטניה בשטחיעבוד .14

 

 רש לביצוע מושלם של העבודה.גומים לכל גובה שיידפי .15

 

כחלק מהחיפוי ולא פתחים( ימדדו לפי שטחם ם )חשפי גליפי -לי לבניגוד לאמור במפרט הכ .16

 טח נטו בפריסה.לפי ש  -ידה בנפרד. המד

 

 ב הכמויות.ע לו סעיף נפרד בכתחד ואשר לא נקברט המיוכל הנדרש במפ .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקני מיזוג אויר - 15פרק 

 

 כללי  5.011

 

 יקוח.עודכנות החתומות ע"י הפמהקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע 

 . 1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן 
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 :ק כגוןפועבור הציוד המסן יתכנן את כל הפרטים הדרושים הקבל

 וכדו' ,יר, אביזרי צנרת אויזוג , יחידות מת חשמל, חדר מכונותמפוחים, לוחו

 שור המתכנן והמפקח לפני התחלת הביצוע.ויעבירם לאי

 .יות העבודה ע"י המפקחדתו עד אשר יאושרו תוכנולא יחל הקבלן בעב

 

 תאור הפרויקט  15.02

 

ם ת בריכה מקורה, מתחמתייחסת עבור הקמ יותומי ובכתב הכהטכנעבודה המתוארת בתוכניות במפרט ה

                                                     :             פתעטת מוממנהלה וק

 

 אויר חלפותוה הבריכה אויר חימוםל  היחיד. 

 מרכזי. ומיני מזגנים עיליים 

 רזאויר חוץ וחוהכנסת לערבוב ם תא עוחימום  לקירור  ניםמזג ע"י  -חותמלתר חדרי מיזוג אוי. 

 חותקה ממלתחת ליניכניסה א םיצנטריפוגל יםמפוח. 

 דר מכונות וכימיקלים..וי.סי ליניקה מחפי מפוח 

 1ות עם בידוד טרמי/אקוסטי , תעלדות דומבצבועות ו "ספירקל"עגולות  תעלות." 

 .מפזרי אויר מאלומניום                                                                                                 

  חוק.פנל הפעלה מרכולל  חימום בריכה  ליחידת ובקרה קודפיחשמל לוח 

  מפר.זנת דוה מכונות רחד יניקה וחלהזנה ופיקוד למפלוח חשמל 

  תעלותp.p.s 

 

     

 

 :נתונים לתכנון 215.0

 

 :אי חוץתנ א. 

 :קיץ  

  c°35.0  60%חסית ת י.  לחוחום יבש רטורת מדטמפ. 

    

 :חורף  

   c° 7.0 חסית.לחות י 70%יבש,  מד חום ורתפרטטמ 

 

 

 

 

 : פנים תנאי  ב. 

 1.5C    ±23.0Cטמפרטורת מד חום יבש:   
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 :ורעשמניעת רעידות  30.15

 

ימנע  באופן אשר בר באמצעות ועל בלמי רעידות, כל הציוד הסובב, למעט לוחות החשמל, יוצב ויחו 

 נה.רעש ותנודות למבהעברת 

 

"ג רפידות גומי מתחת ים מגולוונים בחם ועיר, יוצבו על מתלזוג אוויל ממעבים שיחידות ה א. 

 לרגלי המעבים.

 

ן בעזרת מוטות הברגה על משככי רעידות. הכל על פי ירתמו לתקרת הבטו מזגיםיחידות המ ב. 

 וד.ר  הצינכללת במחיות ספק היחידות. עלות המתלים הנחי

 

 

 

 :יםיבוצעו על ידי אחרעבודות ש 415.0

 

סטלציה של המזמין. ההתחברות מהמזגן וצע על ידי קבלן אינקרבת כל מזגן, תבניקוז בת קודנ .א

מ"מ ועד  50דופן עבה בהדבקה, התחברות לקולטן  PVCה, בצנרת רף מעל התקעד לקו מאס

 ויר.וג האוי קבלן מיזקוז ע"לרבות תיאום מיקום נקודת הני למחסום רצפה

 

דת ת ניקוז אופקית מבודקוסטית ביצוע צנרלתקרה אל מע ותקנותיזוג עיליות או המביחידות מ .ב

ל סיפון לצנרת ואטימת זוג אויר כוליר יחידת מעל ידי קבלן האינסטלציה. חיבו 1%בשיפוע של 

 ויר.וג האוכמעבר קוטר, באחריות קבלן מיזהחיבורים עם אטם ייחודי קוני המשמש 

 

ה, לכל מעבם זר נתקיומהכולל מפסק ראשי  פאזי למעבים-תלתחשמל  הזנת .ג

              מי, יבוצעו על ידי קבלן החשמל של המזמין. אזי ליד כל מזגן פנישקע שרות חד פ

ון על ידי ועל חשבאל תוך המעבים הנ"ל ואל היחידות הפנימיות  חיבור הקווים

 קבלן מיזוג האוויר.

 יר.ע"י קבלן מיזוג אובה חד פאזי בגג ד מעלימפסק פקט  והתקנתהספקה 

 

רת גז או תעלות ים ואטימות למעבר צנו קידוחים ושרוולפתחים אע יצוב .ד

י היחידה של עבודת במסגרת מחיר םהיו כלוליי  מבטוןבתקרות, רצפות וקירות 

 .קבלן מיזוג האוויר

 

 

 

 

 :כנת העבודהתנאים לה 515.0

 

כת ותצר, טיב, ה, נתונים על גודללת ההזמנמועד קביום מ 14ור תוך ייב למסהקבלן מתח  א.  

ות אחרות. כמו כן עליו להמציא תוכניות, משקל המתקנים ותכונ ל, גודל היסודות,החשמ

ציוד שהנו מספק לפי דרישות המתכנן. על הקבלן לספק מר נלווה על הוכניים וחפרטים ט

 יסודות וכו'. הצנרת,ין, מהלך ות שיתקת עבודה מפורטות לציוד, למערכתוכניו
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העבודה ם ורמת הבצוע בשלבי ולבדוק את החומרין לבקר ימזמלנציג ההקבלן יאפשר  ב.  

ה מקצועית מקובלת י מתאימים לרמתנמצאו בלהשונים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר 

כבה פקה והרהמזמין, בכל הקשור בייצור, הסלפי דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם 

ל תהייה בידי ואר לעיתהמ קבלה שלטה לגבי דחייה או חלקיו. ההחל כל תקן עלשל המ

 נה את הצדדים.כנן והחלטותיו תחייבהמת

 

לבצוע העבודה ויתאם בין הגורמים ישמש כאחראי  רלאתר, אשעל הקבלן למנות נציג מטעמו  ג. 

בלת יד לאחר קמתכנן מציג הקבלן ייצור את הקשר עם ההקשורים בביצוע המתקן. נ

 זמנה.הה

  

הל ק בפרויקט זה אצל מנה שבכוונתו להעסיני המשנאת קבלשר לאבלן מיזוג האוויר על ק ד.

 יקט:ל מנהל הפרוציש לאשר א הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר. קבלנים אותם

 

 יצרן יחידות מיזוג האוויר.  

 וצלים.התקנת מזגנים מפקבלן   

 קבלן תעלות.  

 לת החשמוויצרן לוח החשמלקבלן   

 בקרה והרגשים.ספק מערכת ה  

 

 

 

 :בצועתנאי  6.015

 

ללא פרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע כל שנוי בהתאם לתוכניות והמ העבודה תבוצע א. 

ותו ח. במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור יהיה על הקבלן לשנקדם של המפקואשור מ

 מו.הסכם ענים שנקבע בח הזמעל חשבונו הוא ובמסגרת לו

 

כך  , יהיה עליו לקבל עלבודה לקבלן המשנהבצוע העחלק מ סורלמוברצונו של הקבלן במידה  ב. 

ות הקבלן כלפי א תפגע אחרילאם תינתן, הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו 

 ה.המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנ

 

 

[ 

 

 

שויות חשמל וכל יתר הרה , מכבי אש, חברתהעבודהמשרד  תאם לתקנותהעבודה תבוצע בה ג. 

וועדה הבינמשרדית העדכנית הישראלי והמפרט של הו כן בהתאם לתקן מות, כמכמוסה

עדר מידע בנושא מסוים ישמש התקן הוצאת המכרז. בה דלמוע ביותר ואשר פורסמה בסמוך

 .ASHRAEהאמריקאי האחרון של 
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ת במהירות האפשריצע מין. העבודה תבועם המזשיקבע לוח זמנים על הקבלן לעמוד ב ד. 

באתר באופן קבוע צוות עובדים מזמין. הקבלן יחזיק לדרישות בא כוח הובהתאם  פותוברצי

 ת על התקנת המתקן.אשר יפקח בקביעו ימקצועמנוסה עם מנהל עבודה 

 

, קירות ות דרךורות והתעלולים או ידאג לפתחי מעבר לצינהקבלן יכין וירכיב את כל השרו ה. 

בודה זו עם הקבלן ו'. הקבלן יתאם עיבוי וכעמי ניקוז לכמו כן יכין פתחי רצפות ותקרות 

עו על החבור למבנה יבוצורכבה אשי על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי הההר

 ין להשתמש ביריות.ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס. א

 

ת די מברשיעל ם ינקו מעט משאבות ומנועיוונים, לנם מגולים שאיברזיליקי המתכת הכל חל ו. 

כבת צבע יסוד, שכבת צינקרומט ושתי שכבות צבע. דה. החלקים יצבעו בשפלדה להסרת חלו

 .-ZRCלוונים יצבעו בוות מגמקומ

 

ש שהקבלן יגיר המתכנן. האישור יינתן לאחר לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשו ז. 

 ף.סנו ומר עזרקומות הפעלה וכל חודה, קטלוגים, עיות עבתוכנ

 

 

 

 

 :ותאחריות ושר 715.0

 

       קבלת המתקן  מיום חודשים למערכת המיזוג וכל זה 24של ה אחראי לתקופה הקבלן יהי א.  

                                                                                                                              . על ידי המתכנן

 ופה זו עליו להיענות לקריאת המזמין       . במשך תקפקו על ידוודה והחומרים שסולכל העב 

או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא כל תשלום נוסף  כל המאוחר להחליףל שעות 6בתוך 

 ריות זו. להבטחתלן מאחאת הקבלא תשחרר  תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכרבמשך 

קופת ין למשך תרישות המזמבות בנקאית לפי דזמין ערמבלן בידי האחריותו יפקיד הק

את כל פה המתוארת לעיל וך התקהאחריות והבדק. כמו כן מתחייב הקבלן לספק במש

 של המתקן. השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה תקינה ויעילה

 

 רכל חלק אש ועליו יהיה להחליף ומסירתה הסופיתסיומה תו עד חראי לעבודהקבלן יהיה א ב. 

 פת מחיר.או יאבד, בלי תוסיינזק 

 

 

 

 

 

מקצוע י הוא בעל מפעל ובעל כוקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר ה ג. 

חלק ממנו  י ראות עיניו, תכנון המתקן אומעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפ

עם המתכנן את  לבררר והקבלן להעבינדרשת ממנו, חייב ו מתן האחריות האפשר למ אינו

 ת הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.אחריועיה. בכל מקרה הב
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גד אש     )כיבוי ו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נהקבלן ישיג על חשבונ .ד 

א נוש. האחריות בעומד בדרישות הנ"לכל פריט שאינו  כנן עלמתהסב תשומת לב האש(. עליו ל

 .על הקבלןת, יחות ובכללן שרפובט

 

 יהיה רשאי להפסיק את אלקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן ת ה. 

 מסיבה כל שהיא. פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל

 

לקי המתקן. זקה מונעת לכל חאחלבצע גם שרות ו הקבלן יבופת האחריות חיבמשך תק ו. 

ניקוי מסננים, החלפת שמנים, החלפת מסנני  סבים,שימון וגירוז מיכלול בין היתר: רות השי

 יריפת גז קירור ושמן, ניקוי, צביעה, בדיקה וכיול מכשז, החלפת רצועות, הוסג אויר ומייבשי

 יות.הגנה ופיקוד, בדיקות עונת

 

דקו הנושאים ו יבת זהבדק. במסגרפעמים בתקופת  6ן בודות שרות למתקיבצע ען הקבל ז. 

 ם:הבאי

 

 והברזים, תקינות בידוד ונזילות.צנרת אטימות ה  

 

יחידות פנימיות. עלות מסנני אוויר חדשים תחול ויר במזגן אוויר צח וא ניקוי והחלפת מסנני  

 הקבלן בתקופת הבדק.על 

 

 רכת.מעמשטר הלחצים ב כיוון   

 

נות וד המיתוג וההגבדיקת תקינות צי נות,בהגיתרות זרם  חשמל ופקוד, כוון ניקיון לוחות   

עבודת המערכת, מספר  תלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעוב

 תנעות מדחסים, לחצי עבודה.ה

 

 בכל חלל.  רת אוירבדיקת פקוד טמפרטו   

 

 .מערכת הניקוזיםתקינות   

 

 צח.פזרים וכמות אויר ות כמות אויר במויס  

 

, דו"ח מפורט המתאר את כל מזמיןהקבלן לנציג ה דיקת המערכת יגישמת בהשלעם    

וחלפו. ביקורת ובדיקה תחשב ימת חלקים וחומרים שהשרהפעילויות אשר בוצעו במתקן ו

על ידי  שיוגש ועגבי דו"ח הביצ תימת נציג המזמין או נציגו עלכאחת שנעשתה רק לאחר ח

 הקבלן.

 

 

 הבריכה וםחימאויר לבטיפול ת יחיד       .8015               

 

   בהתאם  החלפות אוירבבריכה ו רלחימום האוי ותקן יחידת טיפול באוירת בחצר בצמוד לבריכה        

   .יס בטון ע"ג בס תונח ההיחידלתוכניות.          
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 הפעולה ל מצבי ות בדיקה בכמיעביר דוחות ועקוד עומס . הקבלן רן כנגבמפעל היצ תופעל ההיחיד         

 לא דף קטלוגי .          

                        או "אוריס" או  "יוניקת "תוצר תדוגממוכר וידוע  של ייצרןמוצר מוגמר  ההית ההיחיד        

 ף.רציבבקר  יםופי חימום חשמליעם ג דבלב לחימוםות  , מעל 7 לבד  בתנאי טמפ' חוץ שלמ.ק.מ ב       

 מעלות ללא תקלות .   4טמפ' חוץ בחורף של ב המשיך לפעול גםתוכל ל היחידה        

 כדלהלן :  הדרישות והנתונים לכלסף , היחידה תתאים בנו        

 

 -מבנה . א       

        בעובי    DOUBLE SKIN למניעת גשרי קור ט פר עם TTC2ניום יילים מאלומ.  היחידה תיבנה מפרופ1

                                  ם לתנאייתאינה היחידה מ"מ. כל מב 10  עוביפנלים מגולונים בו מ"מ  2.5של ימלי מינ      

 . 2צמר זכוכית "  עם גגונים והפנלים  יבודדו בבידוד עמידה בחוץ      

 

         עם    חידה תהיינהישה של היתות הגתי. דלעם אטם גומי איכו.  כל דלתות הגישה תהיינה 2

   למיסב,     דלתות גישה למנוע, דלת ( ויכללו :עשייתיים )לא קוסמוסם וסגרים כבדים תצירי     

 ות גישה משני הצדדים להוצאת מסננים ,דלת גישה לגופי חימום.תדל     

 

 ות.לפי התוכני מונעמניים ודמפר גלגלי שי( VSDחי פלאג )לעבודה עם ם מפועיקה תא ינ .1

יץ למצב ק ממונעגלגלי שיניים  יסות וו ודמפר BY PASS  עממונ כולל דמפר תא הספקת אויר .2

 התוכניות. לפי ומצב חורף

 לפי התוכניות. (VSDחי פלאג )לעבודה עם עם מפו תא מפוחי הספקה .3

 

 

 :ECפלאג  מפוחיב.    

 רט:וכן בהתאם למפו יהכלל במפרט 15אות פרק המפוחים ייוצרו לפי הור      

 .מסומן בתוכניות כ ויהי לחץ הו אוירהספיקת       

           –מהירות  תימחווט לווס ECאג פלטיפוס מ"מ לפחות, מ 2ן בעובי גולווהמפוחים יהיו מפח מ

 מאוזנים סטטית ודינמית. 

 ".יזין דוגמת "אושפד סגורים לחלוטסל" 1450 -המנועים יהיו ל

 .1לשקיעה " מייסון""ג קפיצים "שיונח ע רטי משותףבסיס איננו ע"ג קע יותהמפוח והמנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ייםחשמל גופי חימום.   ג

 .יעבדו רציף ע"י בקר טרייקם הרשומים בתוכנית וינו גופי חימום חשמליים בהספקיותק היחידהבתוך 

 .גן אש טמפ' גבוההו עם מפסק חוסר זרימת אויר ומיהי וםימההגנות לגופי ח
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  מסננים:   .ד

ט             דורלאספוס מטי כהנמו סננים יהיו ליעילותמ-דרגה ראשונה – ת סינוןול שתי דרגותא מסננים יכל       

  . FPM 350המהירות ע"פ המסננים לא תעלה על  .FARR30X30ני נ+ מס 2בעובי " רחיצהל

 

 

  זרים נוספים הכלולים ביחידה :אבי     ה

 

 חץ ראש רציף.מערכת שמירת ל  -ל :  תכלוכל יחידה 

 .ם לשיפור כופל הספק קבלי  -                               

           ,ייקף עם בקר טררצי גופי חימום: לע ופיקודלשליטה   DDCעם בקר  מללוח חש -             

     כל ו מפסק ראשי כולל רחוקמ העלבלוח הפקציות יאינדקבלת  ,דמפרים ממונעים                           

 י קיץ חורף .ה במצבדבקרה של היחיו ולההנדרש לפע                           

 ה.ירות לכל המפוחים ביחידמה לווסתי ל בלוח חשמ נפרדתא   -            

 

 

 

 :נים מפוצליםמזג  .0915

 

לי במקומות וצלים מטיפוס עינים מפיספק וירכיב מזג קבלןמפרט הכללי הבין משרדי ,הבהמשך לאמור ב

 ויות.מוכניות ובכתב הכתואר בתות קירור כמובתפוק

ממכון  Aודירוג אנרגטי תקן  בעלי תו או שו"ע מאושר" "אלקטרה אותדיראן" "–תוצרת   יוכל המזגנים יה

 התקנים.

 – היחידהנת התק

כת תלה עם סורג ממתן או מנית על גבי  שולחחיצוה יכלול : התקנת היחידה ההספקה והתקנת היחיד

ד על הקיר או התקרה ,תעלה ייות להתקנת יחידות מאדבד. תמיכות מיוחמסיבי ככולל מנעול מגולוונות בחם 

י היצרן( מחוברת בהלחמות לפ גז מחוץ למבנה , צנרת נחושת רכה )בקוטר מפח צבוע להגנה והסתרת צנרת

 9ד ,כבל פיקו 50%של  סרט דביק בחפיפהליפוף מ"מ עם  12לי של יניממבודדת בארמפלקס בעובי מ כסף

קשיח   PVCדת מאייד ליחידת מעבה ,צינור פלסטי /חילחיבור בין י 0.75ך תגידי לתקשורת בח-כבל דוגידים +

 ז והפעלה מושלמת.י גפח צבוע  לחיבור מאייד אל הניקוז ,מילובמכוסה 

ן עות ומילוי גז ושמש 24ואקום במשך לחץ , און בלחץ , בדיקתבפריהמזגנים יש לבצע: שטיפה  בזמן התקנת

 ניקה ודחיסה.יי שעוני מד לחץ אימה לפבכמות המת

 .שכבות סילפס 2מרוח ול 50%פיפה חלפף את הבידוד ע"י תחבושת גזה בותקנת מחוץ למבנה יש להמבצנרת 

או שלט חוטי  על ע"י פנל הפעלהה תופהיחיד .צבוע בלבן ם מכסהע פח מגולבןמ תהיה בתוך תעלה נרתכל הצ

 ות המפקח.לפי הנחי

 

אטום הרווחים בפוליאוריתן או חומר וללהתקין שרוולי פלדה ותקרות יש לספק  ירות אוצנרת דרך ק במעברי

 פקח.מאטימה המאושר ע"י ה

 .נדרשנו ,כדי לקבל מזגן פועל כיזרים הדרושים גם אם לא צוייהאבההתקנה תהיה מושלמת ותכלול את כל 

 

 

 

 :רורגז לקיצנרת  .0115
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 " מאיכות משובחתLג "רות נחושת רכה דרה מצינותהייה עשוי ז הקירור ביחידות,צנרת ג א.

ל .הצנרת תסופק ע 410A-R העבודה של קרר מסוג תאמים לקירור ועמידים בתנאי לחצימו

  רן מאושר.ידי יצ

 

מנוע קצותיה על מנת ל שנילקה הפנימי ותהייה אטומה בהצנרת תהייה נקייה היטב בח 

 ת.דירת אבק ורטיבוח

חנקן יבש גז אושר תוך כדי הזרמת ף, או שווה ערך מלחמת כסמרותכים בה הצינורות יהיו 

 בתוך הצנרת במהלך ביצוע ההלחמות.

 דה.,לפי גודל היחימזגניםות יצרן התאם להנחירת וכבל החשמל והפיקוד יהיו בהנקוטרי הצ 

   

 

ובקוטר איוד באורך כנדרש העיבוי ויחידת היחידת שהיא מושלמת בין קן כצנרת הגז תות ב. 

יעשו אך ורק במכונה. צינור  שתכיפופי צנרת נחו יד.יק בין המעבה למאאם למרחהמות

 פורק ויוחלף. ישיכופף ידנית ויקבל הצרה 

 

ב ל המערכת במצב קירור ובמצדחס בכל תנאי הפעולה שרת שמן למהבטיח החזעל הקבלן ל ג.

 ום. חמ

   

 סחבושת גזה וסילפס" עם תגי "ארמופלקבשרוולי גומי ספו " תבודד7/8קוטר גז עד צנרת  ד.

מופלקס" רומעלה תבודד בשרוולי גומי ספוגי "א 1 1/8ת גז מקוטר "נרמ"מ. צ 13בעובי של 

ע"י שתי שכבות גזה  צנרת בחוץ תכוסה תעוטףמ"מ.  19 בעובי של עם תחבושת גזה וסילפס

 ן.ולבן עם מכסה לבמפח מגבתוך תעלות  ליגגת פוומריח

 

ים מחבקים וימ. החיזוקים יהיו עש"ס 60לא יעלו על ים אשר ותקנו במרחקחיזוקי צנרת י .ה

 מ"מ. 4.0של  מגולוונים עם ריפוד גומי רך בעובי מינימאלי

 

יעה ו/או ת שקמגן של פח מגולוון, למניעבדוד, יצוידו באוכפי  ים על גביחבק -דים חבקים ובנ ו.   

 על ידי החבק.בידוד חיתוך ה

 

דיקת ב ת גז חנקן יבש. לאחרובאמצע 600PSIG לבלחץ ש תיבדק הצנרתלאחר ההתקנה   ז.  

של ם תקנית עד לרמת וואקום    והלחץ, יש לבצע הורקה לוואקום באמצעות משאבת וואק

ץ מורגשת. ירידת לחשעות, ללא  48ם למשך ש להשאיר את המערכת בוואקומיקרון. י 200

 קה.אישר בכתב את הבדישה לאחר שהמפקח הגז יעמילוי 

 

 

 

טרוני מתאים כדוגמת תוצרת עות מודד וואקום אלקאמצתתבצע ב ואקוםדידת הומ ח.

 מכנים. חץ רגיליםאושר מדידת וואקום בשעוני לת"רובינאייר" או שווה ערך. לא 
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 משנה מהירות   .1115

 דרישה.לכל המנועים לפי משנה מהירות  קבלן יתקיןא. ה

 ר.סוג משנה תדת יהיה אלקטרוני מב. משנה המהירו

 'ר מאולץ וצלעות קירור, מיועד לטמפל היצרן עם אוורוגינלי שבתוך תא אור ירות יותקןשנה מהג. מ

 דיגיטלי ולחצני הפעלה. ת יהיה צגמשנה המהירו c 45°חוץ של עד      

 

ח במצב ארת הוסת תחת מתונע השוח, באופן כזה המעוקף ידני בלרות יותקן נה מהילכל מש .א

 עוקף.

 פ' גבוהה.גם בטממדגם שעובד   ABBוס או צרת דנפהיה מתוה המהירות ימשנ  .ב

 

 

 

 

 

 -PVCפליטה  מפוח           .2115

 משרדי. המפרט הכללי הבינ של  15021 בהתאם לפרק ים לאיורור ייוצרו  באופן כלליחהמפו  

 SWSIטיפוס  ימהקדפות פוגליים מטיפוס כם יהיו  צנטרהמפוחי  

 .אות הציוד יות ובטבלט בתוכנה כמפורללחצי העבודו בהתאם  לספיקה  

 פיויסי עמיד כנגד קרינת שמש ריהיו מסוג עמיד לחומצות , מחומ – מפיויסימפוחים               

 .לסטקואו פ CMVדגם   סטפיויפלתוצרת  לפחות . מ"מ 5 ובעובי של   

 חול  צוע  ניקוי בי ולל הבסיס לאחרבנה פנים וחוץ ככל  המאפוקסי יצבע על  צבע  

 צבע אפוקסי.   יצבע שתי שכבות ניקוילבן ", ולאחר הל "כמעט בדרגה ש  

 מיקרון. 150-יהיה לא פחות מ העובי הכולל של השכבות  

בנה מחוזק  ם מאיצים במגבוהה ע לי נצילותיפוס אייר פויל משופר  בעמטהמאיץ   ותפכ  

 מוכה . ולה ברמות רעש נים לפעמתאימ

  מפורטבהספק הנדרש, כו     IP 55טין ום לחלוהיה מדגם אטהמנוע י  

 וד. בטבלאות הצי  

 בלבד. "אושפיז"   "לורי סומר" או" או ןתוצרת המנוע "סימנס" או "קרומפטו  

   הרץ 50של ת י בתדירול תלת פאזע  יתאים לעבודה בזרם חשמנוהמ  

 י. גיטלימתנע רך ד עה ע"יואפשרות התנ  

 

 

 

 מקצועי   Uפיל פרומסגרת בסיס מ על גבי המפוח יוצבוהמנוע  ו  

 כל שטח מבנה המפוח , מ"מ ב 100ולבן בעובי מג  

  טית באמצעותגבי קפיציים  מבודדים אקוס-יותקן ועל המשטח הנ"ל  

  VM או   MASSON  יים תוצרת בולמי רעידות קפיצ  

 יבמפרט הכלל 150732ובסעיף  150253 בסעיף כנדרש וכמפורט  
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 די. הבינמשר  

 ים ת החיבורים יהיו מצופמים , הדסקיות ומוטוהאוכל  הברגים ,   

 מיקרון .  12.5לי של מקדמיום  ופסיבציה בעובי מיני  

 ו החיבורים יהיל אחר הצביעה באפוקסי וכע ריתוכים לחל איסור לבצ  

 .ברגים ואומיםור עם כאמ  

 הלחץ ומד ישובי עוי חווח בלימוקדם את דגם המפ לן להגיש לאישורעל הקב  

 שרות נקודת הפעולה עם אפמפוח וציון הם לעקומת הפעולה של תאבה  

 .25% דוע לתוספת ספיקה של  

 עלהטר מהמפוח לא תמ ק רחבמע בפעולה של המפוח והמנודרגת הרעש    

 70dB(Aעל     

 אטום למים ת פקט בתוך קופסיטחון וח יכלול  מנתק ביר המפמח  

  עשמל וחיבור אל המנוי החחיווט כל קו וכן IP55  ת אטימותבדרג  

 אנטיגרון.  וריבודת ההזנה  החשמלית באופן אטום לחלוטין עם חיואל נק  

                             להולה ותקרות פעמרחוק לרבות מנו ח החשמל וכן הפעלההפעלת המפוחים מלו  

 . מחיר לוח ההפעלהכחלק מ

 ני הפעולה.וונת סידוריהומספרו פוח ציון פרטי המוט  עם שלט מתכת חרהיצרן יתקין   

 נן והמפקח   יצרן בנוכחות המתכהתבוצע במפעל    בדיקת המפוחים              

 נות. עבודה שומפוח בנקודות סף לשאר תיבדק עקומת הפעולה של הנווב  

 ת אישור במפעל היצרן וקבל אתר לפני הבדיקהציוד לאין להעביר את ה  

 הבדיקה. תקינות   

 

 

 

  י.וי.סיפתעלות  מ         .3115
 

 התאם לפרקיו באופן כללי בהתעלות אויר ואביזרי תעלות לסוגיהם השונים י  

 דרישות התקנה לפי  תקן, ובהתאם ל פרט הכללי הבינמשרדיהמ של 1505  

 . 1001ת"י   

 ppsמיהיו וטות ל חדר מכונות פעתוך חלתעלות ב  

 מושלמת.בלת אטימות הלחמה לקחיבור תעלות ב עםמ"מ  4 בעובי לפחות  

 צעות אוגנים מתאימיםו באמיחיבור בין תעלות מגולבנות לתעלות פי.וי.סי יה  

 אויר. ואטמים למניעת בריחת  

   

 

 

 

 

 

 ות אוירתעל  .4115

  

    פי ל יהיו בנויים ומותקנים ות אוירוכן אביזרי תעלות ושבכודן כללית תעלות האוויר ובד א. 

ארה"ב  SMACNA ן לפי מדריך עבודות פחחות שלשל המפרט הכללי וכ 1506, 1505סעיף 
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צורך לסטות מהמלצות אלו  .  במידה ויהיהGUIDE ASHRAE של  ה העדכניתאצוהמלצות ההו

 .באשור היועץבר רק בידיעת וה הדיעש

 

כתמים ובלתי ללא  ידשובחת, הגלוון יהיה אחאיכות מיבוצעו מפח מגולוון ב עלותכל הת ב.

 -מת חפר ונשנה של הפח. עובי שכבת הגלוון משני צדי הפח לא   יגם לאחר כיפוף חוז ףמתקל

 . מיקרון 30

   

 :לה כדלקמןלמידות חתך התעאים ח עבור תעלות "ללחץ נמוך" יתעובי דפנות הפ       

 

  

 רותהע עובי  הפח )מ"מ( להגדו רוחב צלע

 מ"מ 0.80ובי עסרגלים ב 0.70 ס"מ 45 עד

 מ"מ 0.90בי סרגלים בעו 0.80 ס"מ 85 - 46

 מ"מ 1.0סרגלים בעובי  0.90 ס"מ 135 - 86

 מ"מ עם תפר  עומד 1.0סרגלים בעובי  1.00 ס"מ 210 - 136

  

 

 יח אטימה מלאה בין שנייבט באמצעות שיכטות. החיבורקי התעלה יבוצע חל חיבור שני  

 .שקוף  RTV ו במרקמתעלה. דליפות אויר יאטחלקי ה

 

 . פחמידות מסומנות בתכניות הן המידות של התעלות, ה   

ור לפי נבת RAL" וצבועות בגוון 1מבודדות בבידוד אקוסטי יהיו "ספירקל"  ות עגולותלתע                     

 ריכל.החלטת אד

יניהם י התעלות יחברו ב". קטעהיהיו מטיפוס "לחץ גבו ור האשזעלות סילוק עשן בתוך את                   

ינות פשב. האוגן יהיה כחטיבה אחת עם התעלה כC°300אסבסט לטמפ' באגן עם אטם מ

מ. מ" 1.25עובי פח ר במורכבת זווית פלדה. חיבור האוגנים בברגים דגם האוגנים יוגש לאישו

 ץ בטיחות.יוע כל הנ"ל כפוף לאישור

 

צאה ות, יבוצע בהתאם להוהרכבה וחבור התעלבניה,  זוקים, תמיכות, תליות,פח, חיהעובי   .ג 

 .רדישנמוהמפרט הבי ASHRAE GUIDE ותקן  SMACNA האחרונה של

ת או הפסקת פעלהתעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת ה

 לבות. צס"מ תחוזקנה על ידי ה 35ל ח. תעלות שרוחבן עולה עהמפו

 

 

 

 

 

  X 35 35יתיים במידות "ל על ידי זוווסף לנס"מ תחוזקנה בנ 75לה על תעלות שרוחבן עו

לות תהיינה אטומות לחלוטין לדליפות אויר, התע מ"מ. פרטי החיזוקים לפי ההוראות.

  .מבפניםת האוויר חלקות וללא מכשולים לזרימ
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שור אורך צירן המרכזי שבמיהתעלה למרוחב  1.5ת רדיוס של בעלוקשתות הטיה תהיינה    

שת מלאה כמתואר יבוצעו הקשתות עם רדיוס מאפשר בצוע ק ה אינויוס. במידה והמבנהרד

ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת  בעלי דופן כפולה ואווירודינמית  15ל שמינימאלי פנימי 

 .ערךו שווה א מתוצרת "דורו דין" 8חב ". כנפי הכוון יהיו ברוSMACNA ות תאם לדרישבה

ת עץ או פח, גם שרוול ן בנוסף למסגר, יותקיר מחיצה או תקרהה דרך קבכל מעבר תעל    

 .אם לעובי הקיר כולל הטיח והתעלהתתושמחומר אקוסטי מאושר,  בין המסגרת 

  

, או רקב לנה אספקתן, טבילתן באלט זה תכלוה לפי מפרמסגרות עץ שתותקנה ותסופקנ  .ד 

 .יחלטו המסגרות עד לקו הטרכבה יבחומר מגן. בעת הה

                                   

             ס"מ לפחות  2.0 של םחבור התעלות למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם שוליי .ה 

 ימיות מתאימות. המפזריםמידות הפנס"מ וב 4.0ס"מ ועומק  2.0ו/או מסגרות עץ ברוחב 

 .ביקופלקס דואטמי גומי ספוגי ארמ רגיי עץברו למסגרות, על ידי ביחו

 

 ות  עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור היועץ. וארונים ומסגרבין צוהבחירה    

 

"ל. כמו יה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משני הדרכים הניה ןהקבל  

 או האדריכל.  המהנדס המדויק לכל מפזר לאשורקום כניות עבודה עם ציון המן יגיש תוכ

 

ס"מ לפחות. לא תאושר בליטת  10ל וארון באורך שבצע צויות גלויות, יש לות אופקבתעל  

 .הלהמפזר פנימה אל תוך התע

 

ת להבטיח א פי על מנתתעלות גמישות עגולות תהיינה מסוג משובח כולל בדוד ושריון היק     

 חוזק התעלה. 

 יל אלומיניום בלבד. וגן בפופנימי של התעלה יהיה מוד ההביד   

 .או שווה ערך M-KFרה"ב דגם א "Thermaflex"מתוצרת  התעלות  

 .755 -ו 1001התעלות יהיו מאושרות ת"י   

 

 .ככלל השימוש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב אישור בכתב של היועץ *  

ות גמישות קנו תעליוד קצה הדורש זאת יותאו צים כגון: תוואי מפותל, רים מיוחדבמק *  

 יים.מינימאלבאורכים    

 

 

 

  

 

י בועל ג 1מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי נדרש לפחות "צוני יהיה בידוד החיה *  

טר לם על פוליאסבידוד התרמי יהיה מחסום אדים אינטגראלי עמיד, בלתי דליק עשוי פיה   

 כית וציפוי אלסטומרי.זכו אלומיניום ע"ג רשת סיביו  

  2של " בי פנימי חיו רגל לדקה 2500אוויר של מת רות זרימישות, תתאמנה למהית גתעלו * 

 רנהייט.מעלות פ 40 – 180וטמפרטורה של 
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ציף חרושתי, עם רעלות עגולות תהיינה מתוצרת "כרמל בידוד", או "בלייברג" מיוצרות בהליך ת  

 ת.ומ כמפורט בכתב הכמוי”מ 9של  יהדבקה ובעובי מינימאלמי בוד פוליאתילן מוקצף פניבד

   

אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן, יש להתקין מדף  שות לחיבור בין תעלתשמכאשר התעלות מ  

י ההתחברות נרס". ביצוע וויסות כמות האוויר יעשה לפפ-אויר עגול כולל ידית של "מטל תויסוו

             דף, יחושב בנפרד.ר המת/קופסת אויר חוזר. מחיאל תעל

 

 יצות, התקרות והרצפות. כל סוגי הקירות, המחב את כל המעברים יר יסמןוקבלן מיזוג האו .ו 

כל המעקונים הבנויים ועבודות ההלבשה והאטום לאחר  ן אתעם סיום ההתקנה יבצע הקבל  

פרדה ובדוד ות הה. במידה והתעלות מחייביר או תקרה או רצפקהתקנת התעלות במעברי 

 רפים לתוכניות מיזוגצוץ האקוסטיקה המרטי יועפהקבלן הסגירות על פי ש יבצע עאקוסטי לר

 האוויר או האדריכלות.

        

כאשר אורך  1/4וטות הברגה  מגולוונים או במוטות פלב"ם, בקוטר "מצע בתלית התעלות תבו .ז 

תמיכת  .מ' 1.50 -ה גבוה מכגההברכאשר אורך מוט  5/16ר "מטר ובקוט 1.5 -לכ המוט עד

, Uלפרופיל      מכופף  מ"מ 2.0ון בעובי של לובפרופיל פח מגותבוצע  ,תעלה מעל לתקרת האולםה

מ"מ. במקומות שבהם התעלה מרוחקת  40X40X2.5במידות  ןולוואו פרופיל זוויתן חרושתי מג

מ"מ כולל מותחנים  4ר י פלדה מגולוונים, בקוטתלית התעלות בכבל רמנקודת התלייה תאוש

  פורט לעיל.כמהתליות מפלב"ם ינה כל יאשר התעלות מפלב"ם תהזרים. כיואב

 

 :לןק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלההמרח  

 

 .מ"ר 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  -מ'   2.40  

 

 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -לות בחתך זרימה מעלת -מ'   1.80  

 

 .מ"ר ומעלה 0.95 -ה מתך זרימחלתעלות ב -מ'   1.20   

 

תלים נוספים ליד קשתות, הסתעפויות, קצות תעלה דלעיל, יש להתקין מ יהף למרווחי התליבנוס  

 נחוץ לפי החלטת המפקח. מקוםובכל 

 

המרחק בין שני המתלים  בורי ניטים לתעלה.ילא תאושר תלית התעלות בסרטי פח מגולוון וח .ח 

 ר לעיל.אים, לא יעלה על  המתוסמוכ

 

 

פזרי יעד" או "טרוקס" המפזר וצרת "מטלפרס" או "מתויר חוזר יהיו מריסי אומפזרי אוויר ות .ט 

 מ"מ דורלסט. 20יר חוזר תקרתיים יותקן מסנן אוויר בעובי ואו יכלול ווסת כמות. בתריסי

 

  

טום את מים בכל התפרים. יש לאעבר פנימי תהיינה אטומות למצוניות עם בידוד חיתעלות  י. 

 סיל.בות של אלסטוכש 2 -לל צביעה בבשמש כוהתפרים בסיליקון עמיד 
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קיריים או קווים תכלולנה בידוד  ,תקרתייםקופסאות פלנום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים  .יא

 דמפר וויסות עגול.ול או אליפטי ועגמ"מ צווארון  25אקוסטי פנימי בעובי 

 (ול תעלהר מכלופוטנציאלים למגע  אזוריבתחום הבריכה ) יסופקוהתעלות ש לכל .יב

, 755 ,1001יק. כבה מאליו, מתאים לת"י שויות מחומר בלתי דללעבודות יהיו ע

היו י- .מעיד על כך יסופק לפני התחלת היצור בכל הזמנההמסמך מתאים  .921

 .קשיח PPS סולפיד עשויות פוליפנילן

 

 

 

 

 :ות זרי תעלאבי מפזרים, תריסים,  515.1

 

 ים ערב וכאשר הקדמיו -ימשוך עם עלים שת וםומיניים יהיו עשויים אלי אויר קירימפזר .א

 או מטלפרס. יעדתוצרת אנכיים. הם יהיו כדוגמת       

 ורג מהחזית.כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י ב   

 ד ומצויידיםפרס  או יעצרת מטלת תומאלומיניום משוך כדוגמי אויר טיפוס ג'ט יהיו רמפז .א

 בוסתים . 

א . תריסים אלה ל  45ועים בזוית של 'ום משוך עם להבים קבזר יהיו מאלומיניחואויר תריסי  .ב

 אם צוין אחרת. יצוידו במצערות אלא

 

 בגוון שיבחרמיקרון לפחות  25בעובי ו 325ון לפי ת"י כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלג .ג

מ ס" 2הוקצע בעובי מ רת עץורכבו בקיר על מסגר הקיריים ימחזירי אוימפזרי וכל. ע"י האדרי

ה עם דמנת בתכניות מסגרת פלהקבלן ועל חשבונו. במקרים בהם מסו שתסופק ותורכב ע"י

 הוראה מתאימה, יספק ויתקין הקבלן מסגרת כזו.

 12.5ובעובי  266צופים קדמיום לפי ת"י ים במדפי הויסות יהיו מילקי המתכת הברזלכל ח .ד

 המתאימה. ת תכניות הסטנדרדיולהנח דפים ייוצרו בהתאםן לפחות. הממיקרו

גרם למ"ר  800ברזנט  פוחים יהיו עשויים בדהגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומהחיבורים  .ה

מה. החיבורים  הגמיש יורכב רפוי במידה כמצוין. החיבור שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה

 ".DURODYNEת תוצרת "ים דוגמושתייהיו חר

 

 

 

 

 ל :חשמ דותעבו      .6115

כן ו 08המפרט הכללי של משהב"ט פרק  בוצעו בהתאם לדרישותכל העבודות י .א

 , ולכל דרישות חברת חשמל., בהתאם לחוק החשמל םלפי התקנים הישראליי
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 ועליו על חשבונווסמך, ן בדיקה של בודק חשמל מלמתקן, יבצע הקבבגמר ה .ב

זו, ועל הקבלן  הר בדיקישולם בנפרד עבו ם תהיינה. לאהערותיו א לתקן את כל

 ריו האחרים.קחת זאת בחשבון במחיל

מתח ותדר, והן יכללו  ן אירופאי הן מבחינתלוחות החשמל יתאימו לתק .ג

 .  1419יבוצעו לפי ת"י  ת התקן. הלוחותמתי"ם )לא נתיכים( וכל שאר דרישומא

                                                   מפרט ללוחות חשמל  :  .ד

מבחינת מתח ותדר, והן יכללו הן  61439ישראלי קן לתהחשמל יתאימו  תלוחו -

 ר דרישות התקן.א)לא נתיכים(, וכל ש מאמתי"ם

 

 מעלות .  45החשמל יתאים לטמ' סביבה עד  כל ציוד -

  הרץ . 50,  פאזות ואפס 3וולט ,  %10 + 400וד מיועד למתח יכל הצ -

במקומו . יש  ון ומורכב ומחוברמכל הסיוכן להפעלה כולל היה מושלם ומכל לוח י -

הפנימי לא  דזו אפילו אם כל הציוחשבון כי בתוך מחירי הלוחות השלמה כלקחת ב

 פורט .

כנו ל אלמנט המורכב בו , יוכיון התוצרת של ות מפורטות של לוחות החשמל עם צתוכני -

בלים כיים וליתאימו לציוד הק צוע . הלוחותתחילת הבי לאישור לפניע"י הקבלן ויוגשו 

 הקיימים .

 .1:20חות יהיה בקנ"מ וכניות ייצור של הלות

ן מוכר ומנוסה לפחות לוי בתנור , מתוצרת ייצרקמ"מ  2היה מפח צבוע מבנה הלוחות י -

ש לאישור אויר . שם הייצרן יוג ופיקוד של מתקני מיזוג ליצור לוחות חשמשנים בי 10

 קדם.מו

, , נורותםמית יורכבו כל המתגיהחלק . בדלת הפני החזיתיימית בנוסף לפנל יכלול דלת פנהלוח 

 . אמפרמטר , וולטמטר וכו'

 ורור נמוכים .והלוח יכלול חריצי א -

 מל כמבוצע . וחד בדופן הלוח יהיו תוכניות חשבכיס מי -

 כל הגידים ץ מוברגים .עם שלטים מלוחות סנדוימעגלים יהיו משולטים , הכל  -

 היו ממוספרים . ומהדקים י

התאמת הלוחות שהוא מייצר  כבת הלוח ע"מ להבטיחלבדוק את מקום הרלן הקב על -

ני ההזנות אל ומהלוח . מפסק ידות , השינוע , וכיוומלמקום ההרכבה מבחינת הלבנין ו

 גישה . לי יהיה בצד הנוח ראש

ל הפסקה , יכלול סלי ית בחזית ,וח פח עם ידו מסוג הרכבה מאחורי למפסיק ראשי יהי -

 מינלי . הנוזרם ומתאים ל

 .   LEGRANDאו ABB ,SCHNEIDER  ,MOELLERיהיו מתוצרת  המפסקים

 ש"ע . או AEGלוקנר מילר  או קמאמ"תים יהיו מתוצרת  -

 מו מגנטיות . לכל יחידה יהיו הגנות תר -

 .     KA 25של  ח יבנה לעמידה בזרם קצרוהל -

ע צבת פעולה ונורות וורוק לנמ"מ . צבע ירו 22ר י לד  בקוטמסוג מולט סימון יהיו נורות -

 ה .אדום לנורות תקל

 ר מילר או ש"ע .לחצנים בלוח יהיה דוגמת קלוקנ -
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 . מעלות בין מצב למצב  60וית וט בזבוררים יהיו מטיפוס פק םמתגי -

 קנר מילר או ש"ע .ממסרים יהיו מתוצרת קלווקונטקטורים  -

 עם נגד ריסון  .ו ש"ע ויהיו צרת אלקו אים יהיו מתוקבל -

החווט החשמלי עם סימון כל המגעים מת על כל אביזריה, ומערכת פיקוד מושל תכניות -

וח לבד מתוכניות שיצורפו לספר ך לוחות החשמל עבור כל לודרש במפרט, תסופק בתכנ

 תקן.מ

  –ור יזוג ואוורשל מתקני  מואי כבלי חשמל ופיקוד ל לוחות חשמל ופיקוד תושתוכניות   -

 בנה.של יועץ החשמל של המועץ מיזוג אויר וי דם שליוגשו אישור מוק       

 

 ציאלים בבניין. ניאורק לפס השוואת פוטו .    כל ציוד המתקן       

 מ"ר מ 10מוליך בחתך  לפחות  יבוצע באמצעות –הארקת תעלות מיזוג אויר              

 

 

 

  ושרותאחריות  .7115

 ם קבלה סופית מיו םשנתיישתהיה  חריות,ל תקופת הבדק והאשל המתקן, תחבלה סופית עם ק -א

 י המפורט בחוזה.ועפ" 

                                                                    עניק הקבלן שירות ותחזוקה מלא למתקן כולל החלפת כל חלק יפת הבדק והאחריות, במשך כל תקו        

 .לרבות מנועים פגום       

                                           שעות לציוד  6ת ושלא תעלה על לקריאת שירות מיידי בלן מתחייב לענותמתקן הקבגילוי תקלה ב -ב

 הקבלן או במכשיר      קריאת השירות במשרד בלתקוזאת ממועד  םשעות למכלול המתקני 24 -חיוני ו       

 הקבלן.י השירות מטעם של טכנאר  הקש       

ן כולו או חלק ממנו, תוארך תקופת בלתי תקינה של המתק פגם ו/או פעולה ,ל קלקולבמקרה ש -ג

 המתקן או על חלק ממנו. לוהאחריות, על כ  הבדק 

ולה מלאה ותקינה להחזרת כל המתקנים לפע דתקלה, עופן רצוף לתיקון ההקבלן מתחייב לטפל בא -ד

 ציוד.זקתו התקינה של הבטחת אחהשונים להצרני הציוד לסוגיהם ת יל הוראולמלא אחר כ וכן  

  ין חלק חדש ותקין קלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויספק ויתל חלק של הציוד שנתגהקבלן יחליף כ -ה

    ת ד אחרים, שיאפשרו הפעליוחלפו זמנית בחלקי ציו ניטלים לתיקון,לקי ציוד פגומים שבמקומן. ח        

 משך תקופת התיקון.תקן בהמ        

ואחזקתו אשר לאופן הפעלתו ק את מפעילי המתקן בן במשך תקופת הבדיך הקבלכמו כן ידר -ו

 התקינה. 

  ינוהל על רישום בספר מתקן שהקבלן את עבודות השירות וינהל לגביהן  עבמשך תקופת הבדק יבצ -ז

  מר בצמוד למתקן.ידו, ספר המתקן יש        
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 י.י תקופתוניקו האוויר לסוגיהם השונים ה של מסנניאספקה והחלפ .1

 דרש.רור כניוהוספת גז ושמן ק רוריה של כמות גז הקבדיק DXבמתקן  .2

 , הברגים, האומים וכו.םבדיקה וחיזוק של כל האטמי .3

 יקוד.החשמל ואביזרי הפ בדיקה וניקוי של לוחות .4

 י הנדרש.ל המנועים והמיסבים לפרוז ושימון של כייקה, גדב .5

 .ם כנדרשוליולה כללית וויסותים וכיפע יקת תקינותבד .6

 

  ת המתקן ופעולתו התקינה. ורות תקופתיות קבועות לבדיקמשך תקופת הבדק, ביקהקבלן יערוך ב -ח

 ה.מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר שש לשנ       

החלקים  ות על רכישתלעיל, רשאי המפקח להורנים או טיפולים כמפורט ולבצע תיקלא יבוא הקבלן  -ט

  בכל ההוצאות. לרבות ים ולחייב את הקבלן ים או קבלנים אחרות עובדת באמצעועל ביצוע העבודו       

 מימוש ערבות הבדק קיזוז מחשבונות הקבלן ו/או       

 

 

 

 

 חלקי חילוף   .8115

 עם שים מפעם לפוד, העשויים להיות דרולקי חילוף, מחומרים וציחיק ברשותו הקבלן מתחייב להחז -א

 ייב לתת למתקן.פת הבדק שהקבלן חגרת תקויות לרבות במסיקון תקלות אפשרתל    

 פקח להורות על רכישת החלקים מק חלקי חילוף וציוד כמפורט לעיל, רשאי הה והקבלן לא יספבמקר -ב

   אות, ייב את הקבלן בכל ההוצים או קבלנים אחרים ולחראמצעות עובדים אחועל ביצוע העבודות ב    

 הבדק.ערבות  הקבלן ו/או מימושוז מחשבונות לרבות קיז    

 

 

 

 

 ביצוע:אישור ציוד ותכניות  .9115

רים ל המפרטים של הציוד ושל החומכלפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח  א. 

 והאביזרים העומדים להיות מותקנים.

רה לא בכל מק  ובח ביותר.המש ן והטיבהיו מהמימגיש לאישור יהחומרים והציוד שהקבלן  ב. 

 כניות.פרט ובתומהדגמים המתוארים בממינות והביצועים טיב, האיפעלו מבחינת ה

ם יהיו בעלי אותה ד של יצרן אחר, אבל בתנאי שהוהקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וצי ג. 

 ת.רישות של המפרט והתכניודאיכות ושהם יתאימו לכל ה

וד שווה לאשר ציין שומר על זכותו לא על, המזמהציוד במפ ידותה על אחשל שמיר משיקולים  

 המפרט הטכני.ויות או נה מהמופיע בכתב הכמערך  בשו
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פרט ובתכניות, על ישור אינם תואמים את הנדרש כמאאם הציוד או החומרים המוגשים ל  

ור שלא אישלשה ההתאמה.  כל הג-את מהות החריגה או אי בהקבלן לציין במפורש בכת

או     של הציוד על התאמה מושלמת הקבלן, יחשב כהצהרה על ידי חריגה, ת ה בציון שללוומ

 רש במפרט ובתכניות.מרים ולנדהחו

נים מלאים שיש בהם בכדי הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתו לשם קבלת האישורים, על ד. 

עקומות  ים,ים קטלוגכגון דפהתאמתו לנדרש, מבנה ופעולת הציוד וכן הלהגדיר ולתאר את 

 כד'.מל ופיקוד, הספקים וכלליות, סכמות חשמידות  עולה, פרטים חומרים,טבלאות פ או

טי ם טרם קיבל אישור בכתב על מפריקבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומר ה. 

 הציוד והחומרים שהגיש לאישור.

     הציוד  ם יוציא אתבטרל היצרן ציוד אצמזמין לבדיקת הן יזמין את המפקח ואת הלהקב ו. 

 כך מהמפקח.אישור על רן בטרם קיבל הקבלן יר את הציוד מהיצין להעבאל אתר הבנייה, א

יוד והחומרים העומדים ח תוכניות ביצוע והרכבה של הצקכמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפ ז. 

 ת.כלהיות מותקנים במער

מצב תואם עם הלמעשה, ומ לכהשיסופק האושר, וסות על הציוד שהתכניות יהיו מבוס  

והרכבתו בבניין, ן העברתו הציוד ואופ מידותאת ן.  הקבלן יתאים ם בבנייוהתנאים האמיתיי

שה, טיפול ים לגיוזדורים הקיימים, והשארת מעבררלמידות של הפתחים, הדלתות והפ

 .ואחזקה של הציוד, וכד'

 

 

 ץ:ישור היועעותקים לא ושהלהלן בשלהמפורט הגיש את החומר על הקבלן להכין ול    

, יחידות וויר צחאיחידות  ברזים ואביזרים,ים, קירור ,משאבות מ מגדליל מפרט וקטלוג  .1 

י , אישוריחידות עיבוירעידות, למי ומפוחי יניקה, קפיצים, ב ,, מפוחי פינוי עשןמיזוג אוויר

 .הפקוד ובקר יוד, צ1001 ןקים בתד לתעלות וגמישת שרשוריות, חומר הבידוועמידות תעל

       י הזמנה יוצרים לפוד ומתקנים אחרים המוג אויר או כל צידות מיזוכניות ייצור של יחית  .2 

 או תכנון של הקבלן.

 ח או המהנדס.ית נוספת, בהתאם לדרישות המפקנכל תכ  .3 

ים חרראינם מש וחומריםו רשימות ציוד ס על תוכניות ביצוע ו/אדאישור המפקח ו/או המהנ  .4 

נה של הציוד, רים, לבחירה הנכום והמוצו המלאה לטיב החומרין מאחריותאת הקבל

  תכניות.הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה לדרישות המפרט ום לתנאי הלהתאמת

על טיב המוצר שיסופק  ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור אישור שניתן לקבלן  

י הם לא יתאימו לצרכי יסופקו אםל מוצרים שפסוהמפקח ל ות בידיותו מקור, והרשמא

 ה.העבוד
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 ימון ושילוט:ס .2015

 וטים.רשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חהקבלן לסמן ול על א. 

ות , יחידמזגני אוויר צח, םמפוחי רור, מחליפי חום, משאבות מים,מגדלי קיכל הציוד כגון:  ב. 

ם ם לסימנדל מתאים, בהתאיץ' חרוטים בגולטי סנדוש זוהו על ידיי אוויר וכד' מיזוג

 בתכניות.

 כאניים, כגון:  ברגיי פטנט או מסמרות.ציוד באמצעים מלטי הסימון יחוברו לש ג. 

 יכלול: םיאוויר ומפוח מיזוגשלט של יחידת  .1 

 סימון היחידה. - 

 ירור ט.ק.קתפוקת  - 

 .CFM -יר ספיקת אוו - 

 טש.אינ -וח מפי כולל של הטטלחץ ס -  

 ל"ד.דגם וסבס המנוע, כולל כוח סו -  

 ך רצועות ההנעה.דגם ואור - 

 נת ייצוריצרן היחידה וש - 

 :שלט גופי חימום חשמל, יכלול .2 

 הספק כולל בקוו"ט. -   

 נטים.משל כל אלמנט חימום, וסה"כ מספר האל הספק -   

 ל כל אלמנט.מתח עבודה ש -   

 יצרן.ה שם -   

יץ, בהתאם לתפקידם ל ידי שלטי סנדוויזוהו עמנתקים וכד',  החשמל, הפיקוד,אביזרי  כל  ד. 

 לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות.או השתייכותם /ו

חרוט, ועליהם המספר  ''סנדויץד וכד' יזוהו על ידי דסקיות כל הברזים מגופים, שסתומי פיקו  ה. 

טר עלות קוהדסקיות יהיו ביבוצעו בפועל. ת וכפי שיוניות הסכמאתתכידורי, כפי שמופיע בהס

 ברזים באמצעות שרשרת מתכתית., ויחוזקו על הע בהתאם לקוד המוסכםס"מ ובצב 4של 

הזורם  לוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג הנוזת יסומנו על ידי חצים המראים אל כיוהצינור  ו. 

 בתוכם.

 אות המפקח.ללי או לפי הורבמפרט הכץ צבעים המומלה צים יהיה בהתאם לקודצבע הח  

ת יסומנו ע"י שילוט לבן על תקרה אקוסטיי אש ומנועי מדפים מיסות ראשיים, מדפמדפי ו ז. 

 וערב של תקרה אקוסטית-תישמסגרת  שיודבק על
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 קוי בדיקה ויסות והרצה:ני .2115

וכן פעולות ת, ות הצנרל כל מערכש סודיים ושטיפה יסודייםלן יבצע ניקוי ושטיפה יבהק א. 

כוונתו לבצע פעולות לפחות שבוע מראש על  עית.  הקבלן יודהמערכו רצה של כלבדיקה וה

 צא לנכון.מהוא י אלה, בכדי המפקח יוכל להיות נוכח אם

 ודה.בהצנרת כלול במחיר הע קיוןיונחד להסרת אבנית וחומר מי הקבלן יוסיף לצנרת                          

 נדרש.ה מושלמת בהתאם לם לפעולאות ערכת המתקן ויווסתכל מ אתבלן יפעיל הק .ב 

הפעולה בפני  ן את המתקן בשלמותו וידגים אתיסותים יפעיל הקבלוקות והועם גמר הבדי  

 המפקח ונציג המזמין.

במשך תקופה של לא של המפקח, יופעל המתקן  ה וההדגמה לשביעות רצונולאחר ההפעל  

קח וצוות ההפעלה את המפ בלןקופה זו ידריך וינחה הקך ת. במשצופיםם רמשבועיי פחות

  אחזקה של מתקן.בכל הקשור בטיפול, הפעלה ווהאחזקה של המזמין, 

 פעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח.העם גמר ה .ג 

יות יגום וההסתיגמר כל עבודות התיקוניקח מותנית, בין היתר, בפקבלת המתקן על ידי המ  

 עץ.היובלן על ידי המפקח ו/או לק שנמסרו

אותם יגיש לאישור היועץ. ויכין דפי דיווח  ת אוויר צע הקבלן ויסות זרימבבתקופת ההרצה י .ד 

 אלו  יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות: םבדפי

 עי המשאבות.ו,מנ זרם חשמל במנועי המפוחים -   

 .ת מיםספיקו -   

 ל מחליפי חום.שוביציאה  בכניסה מים טמפרטורות -   

 ספקה לבניין.אי בוימי עפרטורת טמ -   

 במים., מערכת טיפול VSDערכת הפעלה וויסות מ -   

 נים כפי שיורה המפקח.וכל שאר הבדיקות והכיו -   

והביטחון של  בקרה, וכן מכשירי ההגנההויסות וכיול של כל מכשירי  כמו כן, יבצע הקבלן  

 המערכת.

י שהמפקח הבדיקות הנ"ל בכדבצע את ונתו לשבעה ימים מראש, על כו ודיע למפקחקבלן יה .ה 

 נוכח. יוכל להיות

ללא כל תקלות  שבועיים ימיםו ברציפות ללות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעעם גמר ההפע .ו 

 היועץ לקבלת המתקנים. יוזמן

 

 

 

 ן:מסירת העבודה למזמי 22.51

קן שביצע ירת המתד מסין ולמפקח מטעמו על מועזמוע מראש למושב ה ובכתבהקבלן יודיע בעל פ 

ע הקבלן/קבלני המשנה בנוכחות בקורת של כל העבודות שביצ. בעת המסירה תיערך בשלמותו

 בלן, המזמין והמפקח.קה
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נבדקו כל מרכיבי  ן במשך שבועיים רצופים,לשהמתקן הופעל על ידי הקבקבלת המתקן מותנית בכך  

המתקן ו תוצאות בדיקות , ונמסרתקןקלות שנבעו בעת הרצת המוהתהליקויים  כל ן, תוקנוהמתק

 וים בנתונים שנאספו.בכתב כשהם מלו

אחר זמין, מותנים בפעולתם התקינה של כל המערכות ולמר קבלת המתקן על ידי היועץ והכאמו 

 ן הקבלן.תקין של המערכות שהתקיהמזמין על תפקוד נאות ו שהתקבלו אישור נציגי

כשהוא כרוך ומסודר , בשלושה עותקים ק מושלםתי מתקן יגיש הקבלן למזמיןת החד עם מסירי 

  היועץ ותאריך. של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם אוגדן נאות עם כותרת ברורהב

 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

 ו.יאור המתקן ומערכותית א. 

  מת הבקרה.קרה כולל סכשיטת ההפעלה והב ב. 

  אות הפעלה.י הרדפ ג. 

  דפי איתור תקלות. ד. 

והטיפול לכל תיות. ופירוט סוג העבודה ודשיות תקופתיות ושנאחזקה שבועיות, חהוראות  ה. 

ים, ביפר, ינים סלולרהקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים, טלפו שלב. רשימת כתובות

  ראי מחלקת השרות.חשם א

ציוד. כיבנים כולל חוצצים לכל מריצרנליים של היגיוגים אוררשימת ציוד מלווה בקטל ו. 

  

 .DWGט לרבות דיסקט תוכניות בפורמ, AS-MADEשל המתקן  תכניות עדות ז. 

 אוויר במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן. טבלת מדידת כמויות ח. 

תקינות מהנדס בודק המאשר את  ח"כולל דו, AS MADEקוד פתוכניות לוחות החשמל וה ט. 

 ת מיזוג האוויר.מערכהחשמל של  קןמת

 לבקר. ם גיבויי .י

 . יה רק לאחר תיק מסירה מסודרלת תקופת האחריות תהמסירה סופית ותחי .יא

 שר בא להשלים תיק התיעוד.אכל פרט אינפורמטיבי  יב. 

חל תקופת האחריות. ץ לקבלן תעודת מסירה ותעהפרטים דלעיל יעביר היורק לאחר שהושלמו כל  

בלן וטוקול הקבלה והקשמו בפרירמעכבים שימוש במבנה, י אינםעת המהנדס ד ונים שלפיתיק

 יתקנם 
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 תכנון ביצוע מערכת הסקה - 16פרק 
 

 .או ש"ע  ERGASMIMשל קונדנס'  גז'ים מבוססת ממערכת הסקה למים ח
 

  של  היטכנולוגמבוססת  –ל גז מערכת חימום מים ע לשע ותכנון ביצ לספקעל הקבלן
 ת מקסימליתליעילות אנרגטי הארובומההבערה מרבי של חום שיורי מול ' לניצונדסק'גז 

ליטר  1000ירה של גא התפשטות מיכל כולל מיכל ,במקביל הסקה על גז תנורי 3ל קומפלט ש
 רחוק.קרה שליטה בטמפ' כולל מבצריכה פיקוד ו סחרור מימשאבות ל 2חום ו  מחליפי 2עם 

ב מה שנכתמערכת חימום מים. וכלל כל של נה מושלמת והכל להתקם כולל ברזים רגשי
 א תוספת מחיר.חיר הציוד קומפלט ללבמפרט הטכני במ

 
  ה לא כל מה שנדרש למנוע כניס אחראי לגדר ולשלט את המערכת ולבצעהקבלן

לקטור מכניות רכת וצנרת גז ומערכות אעביזרי חשמל / ממאושרת לאזור הטכני הכולל א
 ים.יוחד לילדבממסוכנות 

 

 שתתוכנן מצובר הגז  על ידי מערכת הגזדרש לנ הקבלן לבצע צינור גז בהתאםות באחרי
 ..םועד לנק' הזנה של מערכת חימום המי הקיים של קאנטרי שוהם

 
a.  ס דגם קונדנ יתנורשלושהKW 120VICTRIX  גז בטכנולוגית "תנור תלייהondensingc תוצרת "

 calK/ 300,000וללת הכשר התפוקה כא – KW 201בתפוקה של  "IMMERGAS"חברת 
b. יצויד במבער עם תפוקה פ"מ( , התנור ג)ב 99%-)בגז טבעי( ו 107%ילות של עד בעל נצ כל תנור

יף חום מרבית( , התנור יכלול בתוכו מחל מתפוקה 10%המערכת )עד  משתנה בהתאם לדרישת
כת שליטה ערר מצויד במיבוי. התנועודת ניקוז להוצאת מי הם תא עיבוי נירוסטה ונקענירוסטה 
 . יה על נתוני המערכת עם קבלת אינפורמצתכנות  המאפשרת תדיגיטאלי

c. 2לגובה של ו בהתאם לנתונים בשטח תממ תותקן בצורה אופקית/אנכי80או  80/125 ארובה כפולה 
 ר יבוצע מחלקו הקדמי .ופול תחזוקתי בתנטי מטר מעל מעבר אדם.

d. משחרר  בר , 4 רור , ברז גז ,שסתום ביטחוןסחי : משאבת לק אינטגרלחכל תנור יכלול בתוכו כ
 אוויר . 

e. בכל מערכת  תנורים י( ורכב מחלק ראשיHBTאשר יתוכנן בהתאם לתפוקת המערכת ה )דרשת נ
 )במידת הצורך(.

f. ג."ק 70קל התנור : מ"מ .מש 525/600/950ידות התנור: מ 
 

g. : תיאור המערכת 
 דנס דגםיחידות תנורי קונ 3-ורכבת מהמקקל"ש  300,000קה של וכת חימום מי צריכה בתפמער

VICTRIX PRO120   קקל"ש כ"א עם מערכת בקרה מקורית של היצרן  100,000בתפוקה של
מערכת תכלול : ופיקוד להפעלת משאבות סחרור , ה ,למדידת טמפרטורת מים םלהפעלת התנורי

רים , שסתומים וזדדת , אל ח" מבו4וטר קב'מניפולד' פקה וחזרה אס מדים לתנורים , צנרתעמ
 איטליה. IMMERGAS הכל קומפלט תוצרת" . 3ר וארובות בקוט

 
h.  דגם  למים חמיםמיכל אגירהAL: 

 ליטר כדוגמת  1000 חמיכל אגירה למי צריכה בנפAL1000  תוצרתREFLEX או ש"ע גרמניה 

 בר. 10וללחץ עבודה  95C לטמפרטורה של עד

 דת איכות למיוצר מפ ליטר 1000ל ש בנפח מיכל מים אנכיS235JRG2  (ST-37.2)  . 

 95ולטמפרטורה של עד  הבר למי צריכ 10ץ של לחל כל יהיה עמידהמיC. 

 למניעת קורוזיה יהמיכל יכלול ציפוי זכוכית פנימ  (GLASS-LINED )פי תק ן גרמני ל

DIN4753-2. 

 2קוטר חמים במיכל יהיו ב מים תכניסה/יציא." 

 גמיש . מ עם ציפוימ 100בעובי  בידוד המיכל 

 ה פנימית.הגנה מפני קורוזינזיום לבמיכל תתוקן אנודת מג 

 

 



160 

 

 

  ל שגוף חימום חשמלי בתפוקה כולל ממ( 225" )10יגיע עם אוגן המיכלKW25   הכולל

 עצמי להפעלה.תרמוסטט 

  2המיכל יגיע עם X  טורת מיכל.רטמפמדידת רגשי 

 

i. 2 X  23-10דגם  חום פלטותמחליףF צרת תוNIFIORI  ש"ע או איטליה: 
 2 70/50קקל"ש ) 200,000לתפוקה של  "2הלוחות בקוטר  ה בשיטתחום נירוסט פימחלי-

 .  EPDMהכולל אטמי כל אחד, ( 20/55

 בפלטות מבחוץ מחליף החם יבודד  חיר מחליף החם.מעברים לקוטר הצנרת במ קיש לספ

 ינלי.נומ 3/4רמפקלס" בעובי "א"

 

j. נית לישום.וסכמת חימום עקר 
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k. ת להסקהשמל ובקרה ואינסטלציה חשמליח לוחות 

 

  זין את דוד ההסקה, משאבות ההסקה, משאבות מים שי מוגן מים וח חשמלהקבלן יתקין ל

  רלסחרו חמים

שתיבחר במחיר  מערכת בקרת מבנהבקרה מרחוק לטלפונים ניידים או לכולל  וציוד הפקוד. 

 א תוספת מחיר.הציוד ולל

  ן ימון מטיפוס ליבונורות סים, מתנעים, מפסקי פיקוד, מטיחצי אוטומ לול מבטחיםכהלוח י

 עם נגד 

מקרה של תקלה לינה ולתקלה וכן סידור התראה ע"י מנורת סמון בחדר בלנית לפעולה תק

 ערכות במ

  ההסקה. 

 ותקנו בעלי אפשרות של י לה שעתי /יומי/ שבועיעטיימר הפקלה( / עוקף בקר ) למקרה של ת

 ורה הבאה :בצ פעלושבועית, אשר יו ה עם רזרבה שעקות של כל פעלות והפסה

  תג בורר כל אחד מהמרכיבים הבאים :שבת אחד יפעיל דרך משעון 

  רזרבית ושתי משאבות הסחרור למים משאבה ור למחליפי חם, רדוד ההסקה ומשאבת סח

 החמים 

    הפיקוד שלהן.ולמאגר 

  שמש כגיבוישני ישעון שבת  

 ם החצי אוטומטייםהמבטחי מילר" או ש.ע. מאושר, כנ"ל נרוצרת "קלוקים יהיו מתעהמתנ ,

 למנועים 

 זרמי קצר של המתנעים  –ונון של מגן זרם יתר. יינתן כוKA10פוס ליבון יהיו מטי ת.מנורו

 בון עם נגדים.לי

  צריכת המים חמים במחיקספיקה דיגיטאלי לבדיקת  ומד פעולה לדוד יש לתת מונה שעות 

 הלוח.

 ינתן מד זרם.יוע ולכל מנבורר פאזות ומד זרם ראשי,  עםתת מד מתח יש ל 

 

l. וץלתנאי ח מבנה הלוח 
 

 ובצבע סופי המרטון.ו בשתי שכבות צבע יסוד עמ"מ עובי לפחות, ייצב 1.5הלוחות יעשו מפח דקופירט  
 היה עלוממסרות תם הגישה לנתיכים, מתנעי סימון, שעונים ומפסקים.הכיל את מנורות חזית הלוח ת 
 ות בתוך הלוח.יש להתקין תא לתכני עלו בעזרת מנעול.לתות ינתיחת דלתות בחזית הלוח. הדי פיד 

 
m. אינסטלציה חשמלית 

 
 המים  רושה להפעלת מערכות ההסקה ואספקתהאינסטלציה החשמלית הד תהקבלן יספק וירכיב א 
 הלוחות אל  בורהציוד וחי קווים אל קתכנן. העבודה כוללת אספמההזנה לחדר ההסקה המתו החמים, 
החשמל יותקנו מעל רות המגן לחוטי ת מגן והתקנתם. צינוקת חיווט וצינורוות, אספמכשירי הוויס 
  ררים ייעשו מהחומסטיים בהתאם לתקן. קופסאות החיבוצינורות מים או פל ים.נמשורייהקירות  ויהיו  
 צינור.שממנו ייוצר ה       
 צעים בצורה ות ומבום בעזרת שלות מתאימים המחוזקינורות גמישציור תעשה מההתחברות לצינ 
 יים יש לתת חיזוק וו על שלות מתאימות, לצינורות הגליים בחדרי מכונות יותקנהגלו תועית. הצינורומקצ 
 פלסטיק. אשר יותקנו בתוך תעלות לום הנ"הקבלן רשאי לספק כבלים במק נפרד.צינור בלכל  
 -החוטים לא יקטן מטח חתך יירשם בתכניות. ש וצבע החוטיםאם לתפקוד תצבועים בה החוטים יהיו 
 בעו בצבע יסוד ובצבע סופי.חומרים העלולים להחליד ייצכל ה  ממ"ר. 1.5  

 ש לקבל אשור לקבלן האינסטלציה.י  
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 וף לכתברויקט כמחיר מושלם, כפודות האינסטלציה לכל הפבעמחיר האינסטלציה יש לכלול את כל ב 
 ת.מויוהכ 

 
n. ניות חשמלתכ 

 
 הלוחותהפיקוד למבנה ולחיווט לוחות החשמל ומערכת בודה מפורטות של כניות עמסור למפקח תיש ל 
יש לכלול את תכנית פקוד בתוך  -בארבעה עותקים לאשור לפני ההזנה.  דוכן תכניות קווי כח ופיקו 
ות בתא אחד יוכנס ללוח תכניות סט -מעודכנות  העבודה יש לספק תכניותהחשמל ולשלבם. בסוף ות יתכנ 
כניות ייכלל במחיר מחיר הת -ועבר למתכנן די המפקח וסט נוסף יסט נוסף יופקד ביד לכך, המיוע 
 הלוחות. 

 
o. מחברת החשמל ראישו 

 
 ותו, הקבלןנו ולספק אישור על תקינוהמתקן על ידי חברת החשמל על חשב על הקבלן להזמין בדיקת 
 החשמל.חברת ידי  לת המתקן עלאחראי לקב 

 
p. י לדוד הסקהפיקוד ראש 

 
מפרטורת המים והשני לגבול עליון, שיסופק במחיר טטים, האחד לשמירת טתרמוס 2ספק לדוד יש ל 
 ורט במפרט הכללי.פכמהדוד  

 
q. צלעות נירוסטה פיקוד למחליפי חם 

 
  ק פעולתינתרמוסטט אשר ם ואחרי המאגר יותקן תת מים מחוממים ממחליף חאציעל קו אספקה בי 
   מע' צלסיוס  60ל מים היוצאים יעלו מעמורטורת המים המחאשר טמפקה המחממים, כמשאבת מי ההס 
 בלוח הבקרה. –ה ליף החם צג דיגיטלי המראה את טמפ' המים ביציאחיש לספק למ לכוונון(.)ניתן         

 
r.  חרורסמשאבות 

 
 יההשנוהאחת סחרור,  -חות לפקוב שעה  7בות וסחרור משא 2ן, יפעיל ויווסת הקבלן יספק, יתקי

  ר.ובגיבוי בהגדרות הבקעובדות לסירוגין  זרבית,ר
חלק אינטגרלי של המשאבה, או משאבה  המשאבות הסחרור תהיינה מטיפוס על הקו, עם מנוע המהוו

 מטיפוס סגור מברונזה. , המאיץמכנייפוס אטם מטהתקנת ישירות על קו המים. המו פתוחה
 בות.המשאד המשאבות לנשיאת עומס ליכות בצנרת יש לתת תמי

"גרנדפוס",  WILO רת חוץ של בית חרושת מוכר כגוןמים חמים תהיינה תוצשאבות למי הסקה והמ
 נג",ו"ארמסטר

 או שווה ערך.
 
 צנרת  מים .2

 
 .ישל המפרט הכלל 15041סעיף בנוסף לנאמר ב

 
 .גמת "שגיב"ת כדורי כדווגת נחושסגסיהיו מ - 2ים עד לקוטר של "ברז

 ה המתאימות.ת העבודטורויש להזמין הברזים לטמפר
חיר הברז או מסופקו עם רקורד קוני לפרוק שייכלל בי -עם חיבורי הברגה ם ואביזרים שיסופקו ברזי

 האביזר.
 

 זר.לו במחיר הברז או האבינים נגדיים שייכלעם אוגויסופקו עם אוגנים  -קוטר  2ברזים ואביזרים מעל "
 ערך."שגיב" או שווה  וצרתמת רייםיהיו כדו -ר אויר ידני רוניקוז ולשחברזים ל

 יו מתוצרת "ניומן מיליקן" או ש.ע. מאושר.ברזי וויסות יה
זי את בר ם, או שווה ערך. הקבלן ימקגר פנימי"בראוקמן" עם סיהיו מתוצרת  -טומטים ומשחררי אויר א
צורכי ות לצה כל קו ובנקודות נמוכבקזי הניקוז והים ואת ברלפי הנדרש במקומות הגבשחרור האוויר 

 ורקה.ה
 

 יש לאשר. - יהיו מטיפוס קפיצי. חוזרים-אל
 שגיב"כדורי " 1ם ברז הורקה "יסופק כל מסנן ע 3טר "ומק -מש.  40יסופקו עם רשת "פלבם"  -מסננים 

ד שר הוספת מין מופה לאפר ועל כל קו ראשי להתקדידה במחיר הצינושירי מכיש להתקין מופות למ
 ספיקה

 ברז וויסות אוטומטי.שון, לפני ואחרי כל לפני ואחרי כל נחמופות  תקנובעתיד, כמו כן יו
 החלפת ברז בעתיד.טומטי עם הברגה לאפשר ויש לתת קטע צינור לפני ואחרי ברז א
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 יד שכללי. יש להקפא כפי שנאמר במפרט הכלחיבורי ריתוך ול תחובר -צנרת השחורה, בכל הקטרים כל ה
 .סטנדרטייםמאביזרים צנרת יהיו לא תפר. מעברים בל 40ול סקדיואביזריה יתאימו לתקן  רתהצנ

 
 וז.נת תסופק רק לניקוומגול תללא תפר. צנר 40נת תהיה סקדיול ווצנרת מגול

 
כולל  –"אברות"  ת שלשכבתי-תית תלתטיפה חרושענת, תסופק עם וורת מגולכל הצנרת, כולל צנ

 סופי. ובשתי שכבות צבע –יסוד  עו, יצבעו בשתי שכבות צביבודדיזרים שלא אב –ביזרים א
 

 בשתי שכבות. –דוד תצבע בצבע יסוד יבצנרת מתחת ל
 

ת משיירי לכלוך המתקן ולשטוף היטב את המערכמשאבות הסחרור בהרצת  תעל הקבלן להפעיל א
 ננים.וניקוי מס ךוריתו

 
 
 קהצנרת המים החמים וההס בדוד .3

 במפרט הכללי. 15062ף לנאמר בסעיבנוסף   
 

 נומינלי. 3/4מסטרונג" או ש.ע. בעובי ""ארפלקס" מתוצרת "ארם יבודדו בבידוד ת גלוייצינורו
 מ"מ. 6בעובי מינימלי של ות תבודד באותו בידוד רצנרת במילוי ובקי

 
 ד.צינור פלסטי, ללא בידווך שרוולים מם תעבור בתינרת ממחלקים לרדיאטורצ
 

  על הבידוד בסרטמה, יש לתת הגנה או באד מתחת לרצוף חשוף לגשם, הצנרת שבה עוברת במקומות
 בוץ בארות יצחק.יעבה מיוחד, כמסופק ע"י "אברות" מק ודביד

 זים לא יבודדו.רב
 .רמאושבוצע ע"י מבודד מקצועי העבודה ת

 
 טיפול במים .4

 
בתוך מחליפי משקעים  מים למניעתרכת טיפול ביש להתקין מע –סתימות ם רגישים לר ומחליפי החחמא

ארה"ב לספיקה  PULSAFEEDERלפוליפוספט מתוצרת לול משאבת מינון כת תכערהמ –החם 
קוד תן פיהמערכת תכלול מונה מים עם פולסר חשמלי שי –בר  5.6הנדרשת עבור המקווה בלחץ של 

בטיפול  חברה מתמחהותותקן ע"י הצורך. המערכת תסופק  פולס לפי פוליפוספט בכלהלמשאבה להזנת 
כ"א  ANCOOL 3413יפוספט תכשיר פול מכלי 2פק " או אחרים יש לסיטלר"טימים כדוגמא "ארגד", ב

 ספת מחירוהכל במחיר הציוד וללא ת ק"ג. 28
 

ת כניסנית בפול במניעת אבילט ם החמים לצריכהלריכוך המי VULCAN S-10מערכת בנוסף תותקן 
 80וך אורך ליפ  - S50 הרכבה בקופסא מרוחקתכולל קיט קוב שעה(  15עד  " )2 המים למבנה על צינור

 לשנה  כולל התקנה של נק' חשמל ליד המערכת.י מים מ, איטום ליפוף מפנ"ס
 

 ל במחיר מערכת חימום המים וללא תוספת מחיר."כל הנ
 

 שטותמיכל התפ .5
 

. רן" או ש.עמתוצרת "אואטמוספרות  8ברנה לעמידה בלחץ של טיפוס ממהתפשטות יהיה מ מיכליותקן 
 ליטר. 300כל נפח המי –צד הגז ן בבטחוויסופק עם שסתום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ת חרשעבודות מסגרו - 19פרק 
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 כללי 19.01

 : תכנון .1

כננים מוסמכים מתמהנדסים והקבלן יבצע תכנון הנדסי ואדריכלי לקירוי הבריכה באמצעות  .א

 .דינת ישראלכדין במ ובעלי רישיונות מתאימים

ועד  אלמנט ה יסוסמב ת כלל השלבים א חשבוןבלקחת נדרשים  כי שלבי התכנון  ,בהריו  .ב

 . shop drawingשוני ועד מתכנון ראקרי  - מפורטים  ביצועפרטי 

של הפרויקט  כלל היועצים כל שלב ולקבל את אישור ב כנון תציג את הההקבלן יידרש ל .ג

 לתכנון.

הכנת תכנון הגג וולוודא  השונים ון עם מתכנני התשתיותהקבלן יידרש לתאם את התכנ .ד

 .למערכות השונות  תליות

 שובים הנדסיים לאישור של מתכנן השלד של הפרויקט ולקבל אישורוהקבלן יידרש להציג חי .ה

 והפיקוח. כנןמתפה כמקובל בת"י לאישור מול ההקבלן יידרש להציג תוכנית הנ .ו

 ופרטי קצה ולקבל את אישור האדריכל לכך. הקבלן יידרש לתכנן סגירות פלאשונגים .ז

כלולה במחירי והתיאום   אספקת החומרים הנדרשים ההנפה, ההרכבה , ,כל עבודות התכנון .ח

 .19שונים של פרק היח' ה

 שונים.יח' ה ירל במחכלו  -בהגנה נגד אש   נת וצבועהווולגהפלדה מ כל .2

 ר.לול במחיכ, תחויהבטת יועץ הנחיוע"פ  י אשצבע בצבע הגנה בפנה תכל הפלד .3

 

 פלדה 19.02

 ניות,כפי הנדרש בתכ FE 510-ו ,FE ,430 FE 360 תהיה פלדה מסוג הקבלן ל ידיה שתסופק עהפלד 

חדשה,  ו'. הפלדה תהיהם וכהמיניר לזורגלים, פחים, חומרי ע, פרופילים מעS.H.Rלי כולל פרופי

 לת.פה מתקפא קליולל החלודאו מוחדרת על ידי ו/ בלתי פגועה

מתאימה  המיועדת לשימוש, שהפלדהיינת הפלדה המצ תעודה מטעם יצרן ימציא למפקח קבלןה 

 .לתקניםו רטלמפ

פני לחים והפ י הדפנות של הפרופיליםאת מידות החלקים ועוב המפקח לבדוקן את על הקבלן להזמי 

 שלמה.הרכבתם ליחידה 

 

 ריתוךרי חיבו 19.03

 כללי א.

 ט המרותך.מעובי דופן האלמנקרה לא פחות כל מוב מ"מ 5מלי: המיניתוך יבי רעו 

אות ו/או בהתאם להורת התכניו םניסומרטים המפואורכו יתאימו ל הריתוךסוג  

להכין את  יש .ואורככל לעולה, יהיה מלא ועובי ך יעשה באופן מקצועי ממפקח. הריתוה

 תדוועב י ביצועם לפנללטשוודה טב מלכלוך ו/או חלהי החיבורים ולנקותם שטחי

לו,  תך בכל שיטה הנראיות הרתמומחיב הריתוך ורשאי לבדוק את טייתוך. המפקח הר

 ה.וכן בזמן ביצוע דהת העבולהתחני לפ

שני של ע המגשטח  ים כאורך המלא של היקףאחרת יהיה אורך הריתוכם לא צויין א 

 יםפשרומקומות רים ו, חותפסקושווה ונקי, ללא ה היהמחוברים. הריתוך יהאלמנטים ה

עובי מה, אבל דק במקצת ה ושוואחיד פינה יהיה תקן. עובי ריתוכיאים למפרט ולוית

 . חובריםמם הלקיהח
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 בריתוכי מגע יש ליצור )קמור( ולא שקערוריות בצורת "בטן"יהיה שיפוע הריתוך  

או  ,ימוםמעלות מינ 45ת של ויושל אזור החלקים בזדי השחזת השפה ל יע נג""גרו

 פסול.ונג" ריתוך ל"גרמעלות מינימום.  60הזוית היא שר אכ ,פותשתי הש השחזת

ם הפלדה השוניכיבי ולוונים ובשאר רמגילים הפפרור בצעו באתוכל הריתוכים שיב 

 השונות. , כלול במחירי היחידותיצבעו בצבע עשיר אבץ

 

 האלקטרודות ב.

 קןתב AWS 7018(  z - 4)-נת בפלדה רכה" המצויי דותקטרויינה מסוג "אלתה 

עצות ימסוג שייקבע בהתיטרודה האלק יה. תהוניםר פלדות מסוגים שריקאי. בחיבוהאמ

 .E - 7018ינה מסוג ימצולעת תה זיון דות לריתוך פלדתרוהאלקט .צרןהי עם

 
 

 קה"(לניקוי סיגים )"ש ג.
[ 

ח המפק יגים.סט מריתוך, באופן מוחלה מקום ם יש לנקות אתתקררות הריתוכיאחר הל 

יקוי עבודת ניותחל בלא  סיגים.ניקוי מוחלט מ בנה, רק לאחריקת המלבד יוזמן

 יגים. סי היקולאחר נ אלהחלודה, א

 

 פסולים מיםפרופילים עקו ד.

 מו בעקבותיתעק ם אשרקציה אחריונורות וחלקי קונסטרילים, מוטות עגולים, ציפרופ 

 .חליפםיש להווש חרות, פסולים לשימא סיבותהריתוך, או מ

 

 והרכבה רכיביםאום ת ה.

ין, יהבנקי לבין חל םין עצמם וביניהבינם ובהפלדה  קציתונסטרולן יתאם חלקי קהקב 

 ה.יאת הקונסטרוקציב מעליו צריך להרכר אש

 

 וזוביתהגנה אנטי קור ו.

גמרות מות וכיחידות מושלמו ר שיצורם הושלםק לאחנו רווגוליהאלמנטים  .1

 .כבהומוכנות להר

 ם לנ"ל.בתוספת התיקוניו 918לי מס' הישרא התקןן עפ"י ווגילה .2

ת יוחדות ובמוגבלוהמרישות דן בקבליתחשב ה ,וןוהמיועד לגילהמוצר  בתכנון .3

דות, , ערוב פלהתכולת הסיליקון בפלדין בתקן כגון: , כמצויל מפעלי הציפוש

צעי ת, אמחפיפו ות,ים, הברגלנטים חלולמז בארור אויר וניקוניקוי, פתחי שח

 '.ילה וכומבט לטבהאה, גודל יר, כוון הטבילויר, כיסי אוכיסי אוע, שינ

 רש.הנדעט צביעה במידת למון וילגר האח ל טיפולכ לא יבוצע .4

המפקח ע"י  וצר שיפסלמן או שינוי באלמנט ויפוי לא יותר כל תיקוצלאחר ה .5

 ר.וזן חוואלו ישלח לגילמסיבות כ

 קן.דר בתכמוג -ון ובדיקת הגיל .6

 ה.צביע .7

 

  הפלדי העל רכיב שרך הגנה בפני אחות לצוהבטי עץשות ע"פ יול העבודות הנדרבנוסף, כ 19.04

 ולם בעדן תוספת כלשהי.חידות, ולא תשהי במחירי ותם כלולניהשו 
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 מיוחדים אופני מדידה 419.0

ה, הגזירברי מחת, רם כולל את הפלטקוומחימפלט קו / ימדדו לפי משקל  סטרוקציהוני הקלמנטא 

ויות משבכתב הכ . כל הסעיפיםושלםר מרוש עד לגמהצביעה, וכל הדוע, ים, הקיבהריתוכים, הברג

ואין בו בכדאי להפחית מפירוט  סעיף זה בא בנוסף  .פרט מיוחד זהבמ ורכל האמאת  ליםכול

ירי היח' אשר כלולות במח כללי  – 19.01ביצוע  בסעיף התכנון התכנון והתיאום שנרשמו ל  ותמטלה

 .השונים

 

 
 

 תכנון פירטי חיבורים 519.0

אימים לפי אורכים מת כניות,ובים לפי התכורלים מופיפר רך יצירתופלדה לצכל חיבורי אלמנטי ה 

נדס ע"י מה נו ויפורטולמנטי הבטון יתוכנל אשני ואד אל הם מפלדה אחירי אלמנטיבוח כניות,ותה

של כל צור מפורטות ייניות כות יש למתכנןהגלן לעל הקב .בונוחשלן ועל קבהחה שיועסק ע"י מומ

   וע.ביצהי ו לפנרבל את אישוטי החיבורים ולקפיר

 מתחם הבריכה לפרופילי קירויהבהרה  19.06

ובהעדר הגדרה לשעתיים  הבטיחותבפני אש ע"פ הנחיות יועץ  כל רכיבי הפלדה יצבעו בצבע עמיד.1

 תשולם בעדה תוספת.     ק זה ולאהסעיפים השונים בפרעבודה זו כלולה במחירי. ות לפח

ם הנדרשים )הן בהיבט את כלל התיאומי רוי הבריכה יכלול. סעיף היחידה להתקנת קי2 

ות  הקונסטרוקציה והן בהיבט תיאום ההעמדה הסופית( עבור הצבת אלמנטים ע"י הקירוי הקל  לרב

 כניות.ובתהאלמנטים הנדרשים אשר יסומנו לל תעלות, גופי תאורה וכ

 

ייצור ניות הכבין ת ירהתקרה של סבמ הקבלן. ותיהיו באחרי ם וגודלםאורכי הפרופילי, רהכל מקב 

 ניות המתכנן.ודה ע"פ תכתכניות המתכנן, תבוצע העבשהכין הקבלן ל
 

סמכת ע"י מעבדה מו הגבהים הנדרשים יבדקושים ו/או רבלת האורכים הנדיתוך לקר ריויבח 19.07

 ."ח הקבלןקות עבדי. המי רנטגןצילומצעות אב



167 

 

 

  

 



168 

 

 BHהוראות התקנה ללוחות סנטף 
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 בניןם במתועשימנטים אל - 22ק פר

 

 תקרות אקוסטיות ודקורטיביות -עשים מתו למנטיםא 2.012

 כללי א.

ע לן לבצעבודה שעל קבוה ומריםורמת החטיב ת לגבי חוהמפרט בא להנ .1

ספקת התקרות הקבלן את ייצור ואעבודת לת במקום. בכל מקרה כול

בודות יזרים והעים, האבהחומר כל מושלם, כולל ם באופןקורכבתן במוה

פית ע"י האדריכל והמפקח מצד הסו העבודהוקבלת השלמתן ם להדרושי

 המזמין.

בפרק בהתאם לכתוב דו וימד יבוצעו טיותת האקוסרוכל עבודות התקנת התק .2

תב במפרט זה או בכלא אם צויין אחרת כללי ארט של המפ 2204, תת פרק 22

 ת.כמויו

 .4ות ליקדרגת דל 755 מדו בת.י.ביות יעדקורטית האביזרי התקרוכל  .3

אבק או כתמים, יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך וודה מר העבעם ג .4

 פו.יוחלפגומים ם אלמנטי

החומרים את כל ים הכמויות ייחשבו ככולל ם בכתבחידה המפורטיהי מחירי .5

 רבות:תקרות לה מושלם שלדרושים לביצוע והעבודה ה

יזוקים הח ולל כלרות, כוקציה לתקוקונסטרתליות כת מער א.

 ם.הדרושי

לפי המפורט  , אריחי פח גבס ועץ, הכלשונים יםת מסוגתקרו ב.

 ט זה.במפרו פרטיםובבתכניות 

ורך יום לאמינואומגה מאלו Z ,L -נה ר והשעופרופילי גמ תניזוי .ג

 וכו'.ם, גופי תאורה הקירות, הפתחי

 , פתחיות התאורהתחי תעלסביב פות תאמה של התקריתוך והח ד.

לים, גלאי עשן, תעלות מ"א רמקודדים, ורה בוגופי תאר, אוורו

 וכו'.

 ים.לובר, כולל ותות תאורה שקועות בתקרתעל ה.

 .מכונות, פיגומים וכו' שירים,לי עבודה, מכבכ שימוש ו.

 ה, כוללכבמקום ההרודה הגמורה אל ת כל החומרים והעבהובל .ז

 .מנוכבה ומום ההרדים אל מקבלת עובולל הוה כהעמסה ופריק

מה יפנה הקבלן את כל הפסולת מעבודתו בסיובודה והלך העבמ ח.

 ק.חוקום מורשה לכך עפ"י הלמ

אור בתיינו נזכר באופן מפורש ף אם אכל דבר אש א ריםהמחי כוללים כן, כמו 

 העבודה.ל מעולה ש אך דרוש לביצועכני ו/או בתכניות הט

 עבודותים או בשונריטים כבה בפבשעת ההר א לפגועקפיד ללה על המבצע .6

 עלקים יהיה עליו לתקנם ו ע"י אחרים, באם ייגרמו עקב עבודתו נזבוצעשכבר 

 ן.ם בגין התיקושלויו התיחול עלאו  חשבונו

נאים קרות וזאת בתייים באופן ביצוע התשינוי יכלהקבלן רשאי להציע לאדר .7

 :יםהבא

 פיזור.תעלה/ה/התקרה של א יפגע המראהשל א.

 ריכל.האד תב ע"יאש ובכאושר מרע יי המוצהשינו ב.
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 לביצוע העבודה.שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים  ג.

מראש אושרו י -ידה וישנו במ -פית פת הכסהתוסחתה או הפהש ד.

 ל.האדריכו ובכתב ע"י המזמין
 

 ה ותליותקונסטרוקצי .8

טי לתקרה, פרגינלים י, אורידיםנים בלתי מחלם וזויתימפרופיל תיבנה 

את אישור המפקח לפני התחלת  בלולן ויקהקב H"יוצעו עיה נסטרוקצקו

 ת לטיבמאחריובלן ר את הקטופבאישור המפקח כדי ל העבודה. אין

 ה.יציבותקונסטרוקציה וה

 גמר .9

תנור, בבע שרוף הסינורים יהיה צם ופרופילי הגמר וזויתני, גמר התקרות 

גוונים ת בת צבועווגמאוצע יכין דכל. המביהאדר חירתגוונים לפי בב

אומגה ייצבעו  Z, Lהאדריכל לפני צביעת כל חומר. זויתני  שורים לאיהמבוקש

 רת.יין אחור, אלא אם צויזאותו אתקרה בון הזהה לגון ובגו

 הרכבה .10

ים. נבכל הכוות ומפולסת בפלס יעשה בצורה מדוייקקרות תהתהרכבת  

בצורה  עשההפסים יבין  בור לאורךכים וחישים נמיוונכבה תיעשה בכההר

 תב.ע"י תונסתרת 

נות לס. בפיבפסו כל הכיוונים ויפולים נמשכים בו, יורכבו בקוZ-, וLויתני וז 

 .45בחיתוך החיבור  יהיה

 מה.בעו בגוון בתקרות בהתאטים יצהני 

 ם.ים הנחוצההתאמות והחיתוכי עבודה כוללת את כלה 

 תשילוב מערכו .11

ות לון: תענות כגרכות שומע משתלבות, צמןובתקרות עבתקרות לל ך חבתו 

ורת, קשות צנרת למערכות חשמלומפזרי מיזוג אויר, יחידת מיזוג אויר, 

 וצנרת ניקוז. וכריזהאש תאורה שקועה וי עשן וגיל רכותמע

ל , את כרספת מחייות כוללת, ללא תושל התקרות האקוסט המבצע עבודות 

ר, זוג אוימי בור מפזרים עבוד הפתחיצים ועינחום החיתוכיההתאמות וה

עבודתו עם מבצעים לאי עשן, תאורה שקועה וכו'. עליו לתאם את גולים, רמק

 מחיר עבור כך. י לתופסתזכא יהיהמבלי ש יםאחר

 מידות .12

מבצע י תחילת העבודה. הלפנת המידות בשטח בדוק אל על קבלן החברות 

קח נות למפיש לפאו ספקות דולה ה גהתאמ ל איבמקרה ש דות.ראי למיחא

 הנחיות למשך הביצוע.לן ם קביכל לשאו לאדרו/

 

 קטעי דוגמא .0222

כל סוג של תקרה מא מאדריכל קטעי דוגהמפקח והאישור ל העבודה,ילת חקבלן יכין, לפני תה 

 מ"ר. 2של  ל דוגמא תהיה בשטחעיל. כל במפורט

 

 מדידה אופני 322.0

, אורההת עלותשטחי תבהורדת קרה, שטח הת , לפיתהיה נטו תשלוםרך ת לצותקרומדידת שטחי ה 

 מפזרים וכו'.
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 תותב-תקרותהמערכת לתליית  .0422

חרים. א אומגה או פרופילי מתכתילי כת נושאת, מפרופצעות מערשה באמיעתקרות תשל ה התליה 

רות )תק ןיבנישל הסטרוקטיביים ים הקונטלאלמנ קרה התותבת ותתחברהמערכת תישא את הת

המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה י פרט צב"א(.כת וכיות ממתציה נושאטרוקטון, קונסב

 ובאישורם. יכל מהנדס ו/או האדרהניות של ם לתכתאיהיו בהין, ניונסטרוקציה של הבלק

וזקה התותבת, ח-רהטיב התקקבלן לחריות הבלעדית של הכזה משום הסרת הא באישור אולם, אין 

ן יהיו במרחקים שלא יעלו על טוב לבת התותי התקרוחיבורכל מקרה ב ה.כל מרכיבי, על בותהויצי

 ות יהיה עלינורצאות תעלות או צמ"מ עקב הס 80 כליבורים צע חלבון. באם לא ניתן ס"מ לכל כיו 80

 מחיר התקרות.לולים בליות כפרופילי הפלדה והת פילי פלדה לגישור.ש בפרומהקבלן להשת

התותב לקונסטרוקציה -ותתקר שאת אתרכת הנור המעלן לחיבוהקב תינתן ע"יוחדת ב מימת לתשו 

 רים שבין המערכתווכן החיבתותב ה ת תקרותאת אושור בין המערכת הנשל הבניין. אמצעי החיב

, באורך ל עוגןשמבנה חייבים להיות בעלי  יןיטרוקטיביים בבנהקונס םשאת עצמה לבין האלמנטיהנו

 רתם. ם למטימירה מתאובצו
 

מ"מ לתוך מיתד )"דיבל"( אשר יוחדר  25ות לפח ורדיוח ותב אשרהת-לתקרתנשיאה כושר  בעל 

כל "דיבל"( בהברגה בלבד. )רו לתוך המיתד דוחברגים י מ"מ. 40לפחות בלוק(  יה קשה )בטון אולבנ

 .תרבא הבנייה-הנדס או מפקחעשה עפ"י אישור המהנ"ל י

כגמר כים ויום משאלומינ פרופילי כבה שלקה והרלו גם אספכלהן, ילמיני רותות התקנת התקעבוד 

 תחים וכד'.קפי לאורך הקירות או מחיצות, מסביב לפיה

ובין כניות בתן שהם נראים ומסומנים יביצוע העבודה. בם לם הדרושיופילירשכל הפגש בזה דמו 

 ת למיניהןרונת התקל התקות שכלולים בעבוד, יהיו תודוושים לצורך ביצוע העבשלא. אולם דר

 היא.ל שכתשלום תוספת  דות, ללאירי יחיובמח
 

וכניות בת כמצויין פיליםוכל הפרלול את כמחיצות וכו'( יפרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות,  

תמש שלה " )איןZירוף פרופיל "" בצLזויתן מסוג "ל הפט לובהעדר פרטים כאלה, יכ ;ובמפרטים

ית וחיבורי זוכל  שנהו(.)אחד למרופילים ם של הפנכוניחיבורים  עלהקפיד בלן לל הקיתן בלבד(. עבזו

 זוקוי פינתי לחיעיבהיה בהם כן יורווחים ללא מים גרונג"( מדוייקית )"ויהיו חתוכים ומחוברים בזו

 פרופיל.ה

ר לתקרות שיאש י מומחהישוא אישור בכתב ממהנדס רהיה על הקבלן להביקרות יתבגמר עבודת ה 

 קנים.יחות והתשות הבטל כל דריות עתליתן עונרת ות וצוהתקרכי 

 

 שיטת המדידה 05.22

בל למעט תעלות , ארי תאורהאביזלהחורים לל כל כו)מ"ר( ברוטו,  המדידה תהיה במטרים מרובעים 

 מ"ר. 0.2לה על כן פתחים ששטחם עונמדד והרה ששטחן ינוכה מהשטח אות

 ."א(ורך )מטר אלפי מדדו וישולמו אורה ימהת תעלות 

 מ"ר. 0.2פתחים מעל  ויכסה בנימ"ר בפריימדד ב וסינוריםרות שטח תק 

ד פרופילי גמר לי בותהתקרה לריאת שילים לנ, פרופיהרה, הקונסטרוקצמחיר יחידה כולל את התק 

את התקנת היחידה יר ם בכך. כמוכן, כולל מחוחמרי העזר הכרוכיבודות עהקירות או פתחים וכל ה

 כיוצב"א.ו ןלאי עשאויר, ג י מיזוגשמל, פתחרי חם של אביזקנתים להתדרושרים ההחו

ות וצאר וכל ההבאת ההבניי-ח"י מפקע דגימות שיידרשומחיר היחידה כולל את כל הבדיקות וה 

 ות כל תיקון לכל ליקויסטיות ואחרות ולרבות אקוקנובעות מהן, לרבות בדיוההכרוכות בהן 

 .נייה באתרהב-י מפקחש ע"שיידרן וכל שינוי תגלה בהשי
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 ות ביסוסכלונסא – 23פרק 

 

  מיקרופיילביסוס כלונסאות בודות ע 23.01

 

 כללי 23.01.01

 וע החציבות.גון תוך כדי ביצעידיפון ו ידוח כלונסאותוללות קעבודות התמיכה כ 

  י ידת הצורך לפו/או במס"מ  45ו/או בקוטר ס"מ  35בקוטר יפון יהיו הדו וסהביסכלונסאות

  ניות.פורט בתוכמובאורכים כקרקע .ועץ הדרשית י

  ה כל בליטלסתת על חשבונו לנקות את פני הכלונסאות לאחר החציבה והקבלן מצוין בזה כי על

 ס"מ. 15 -הגדולה מ

 טייה מעבר למפורט קרה של סיבל, כל מות שקילתקן על חשבונו ועל פי תוכנו כן, על הקבלן מכ

 מיוחד.במפרט ה

 

 נות החפירהת דפצוב ושמיריי 23.01.02

 ל עבודות החפירה וכן עבודות עפר אחרות. עלהבטיחות שלעדי לנושא ראי באופן בחן אהקבל 

רישות יועץ דבתאום עם  נוע מפולות וזאתמנת למ-לים של החפירות עע מתאהקבלן לוודא שיפו

 ללית.הצעה הכפירה הקיימת כלול במחיר הדפנות הח ח. שמירתוהמפק הקרקע

 ה של ה גם במקרעבודה תקינ אפשרות המשך יחודים מתאימים שיבטבצעלן לנקוט על הקב

יובטח  אחרת. כך שאומנםבדרך טח ו/או כל ניקוז גשמים בצורה שתאפשר ניקוז טבעי של הש

 חורף.בעונת ה ך הבוץואי שקיעה של ציוד הנדסי בתומשך עבודה רצוף ה

  בלן הק תוספת על כך ועל כל לא תשולם יבצע בעצמו. שהקבלן האמור לעיל מתייחס לחפירהכל

 ה שלו.ירי היחידבחשבון במח לקחת זאת

 

 לכלונסאות  בטון ה 23.02

 להלן:  כמפורט ן יבוצעו העבודותבני מפרט הכללי לעבודותבנוסף לאמור ב 

 

 עבודות בטון יצוק  .0123.02

  לאהבבקרה ממיוצר בא מו 40-ו/או ב 30 -בבטון ב יעשינה בטון תהיציקת. 

 בריטוט.ו קות יבוצעכל היצי 

 ימים. 7לפחות ה מלאה בצורטון אשפרת הב 

 זמין את ש להר המהנדס המתכנן. יאישור המפקח לכל יציקה. כן יש לקבל אישו יש לקבל

 ה.ט ליציקהאלמנ לני שהמפקח בדק ואישר בדיקה ששעות לפ 48חות פמתכנן להמהנדס ה

 רך הכנת האלמנט צול הדרוש לת, הקידוח וכת הסיתוי היחידה כוללים את עבודוכל מחיר

 ראות המהנדס המתכנן אות המפקח והויות, הורה לפי התוכניציקל

  חיר נפרד תוספתמתשולם בקידוחים. לא ו יםיתותיציקת קורות ראש, סמחירי הבטון כוללים 

 .ר לעילמכלשהי בגין העבודות כפי שנא

 

 ( יליםים ויצוקים באתר )מיקרופיסאות קדוחכלונ  23.02.02
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 כללי: .א

  א הרחבה , ללהביסוס המבנדיפון ול"מ ס 60-וס"מ  45ל כלונסאות בקוטר של זה מתייחסמפרט

ת ות באמצעהוצאת החומר נעשיאשר וב של ראש קידוח, כהמבוצעים בשיטת ההקשה והסיב

 לחץ אויר.

 ר.ר ומאושלן מוכבלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קהכ 

 יחה הנדרשת, בצועקדד לשיטת ההציו התאמת, ר הסופיהיה אחראי בלעדית על המוצהקבלן י 

היציקה אמת דרישות הפלדה לתקן, טיב הבטון, שיטת , התנחיות דו"ח הביסוסדוחים לפי ההקי

 ו'.וכ

 לקבלן אחר. המהעבוד זכות להעביר חלק קבלןאין ל 

 יהיה בשטח בידי הקבלן בכלות הביסוס ם והנחיהעומסי נית יסודות מעודכנת עם סימוןתכ 

 .ביצועמהלך ה

 ול"()ב"ספר הכח 23רט  חד להלן ומפהמיוף לדרישות המפרט פוה תעשה בכהעבוד   

 ע העבודה.הקבלן ינהל רישום מדוייק של מהלך ביצו 

 קכב מקרקע וסלע, לא יאושר עומפיל הקרקע המורוס את פרבכל כלונס וכלונ כלולהרישום י 

 ינוהל רישום מסודר. לונס אם לאח של הכהקידו

 יציקת הבטון וכל יחה, זיון, ל קדהוא קומפלט וכול נסאורך כלו למטר שייקבע היחידה מחיר

 ות הנדרשות לביצוע הכלונס.עבודה

  ד.בנפרלמלוי מערות ימדדו כמויות הבטון 

 :מוקדמותהכנה ודרישות  .ב

 וי וחפירה בעזרת עבודת מיל א תורשהל ופי.סצעו לאחר יישור השטח למפלס ההכלונסאות יבו

 .א באישור המהנדסאללונסאות, קת הכאחר יציבשטח ל כלי מכני

 סות לוי, יש להכין תכנית עבודות עפר עם התייחבודה קיים או מבוצע מידה ובשטח העבמי

מילוי בכל כלונס יהיו בידי עובי ה  ם לגבייי. נתונהסופי לאחר המילועי ולמפלס קרקע הטב

 .ת העבודהני תחילבלן לפקה

 המהנדסוחד של המילוי יבוצע לפי מפרט מי. 

 חר מכן דרך ן למלא בטון ולקדוח לאליידרש הקב אותםחללים גדולים  צאהמעשויים ל באתר

 הבטון הנ"ל.

 ה בצמוד לקירותחר, לקדיבתנאי הסלע שבאת סאותמתאים לביצוע כלונ ציוד הקדיחה יהיה 

 לפחות. מ' 20 קלעומחצובים ומבנים קיימים ו

 הזיון: .ג

 4466ת"י  לפימתאים  ה רתוכ עתון הכלונס יהיה פלדה מצולזי. 

 ין במפורש אחרת בהנחיות ית הקידוח אלא אם יצותמטר מעל תח חצי הזיון יהיה לעומק

 .ובתכניות הביסוס

  מ ביתרת הזיון.ס 15 -כלונס" ו"ים של המטר העליונ 2 -ב ס"מ 10יהיה בפסיעה של" 

  יותר בקוטר גדול  נסאותלוס"מ, בכ 5ס"מ יהיה  60טר ובקו 45טר אות בקובכלונס הזיוןכיסוי

 .לפי התכנית זיוןהגדיל את כיסוי הל ניתן

 

  ם, כנדרש בתוכניותויעלו מעל פני הקידוח ויחדרו לקורה שמעליהמוטות הזיון ימשכו. 
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 יחהקד .ד

  קדחהמ  ותד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיייצוב הציוד כנגרק לאחר הקדיחה תחל. 

 בתנאי השטח  רושלעומק הד מכונה לקדיחההתאמת הלוודא קידוחים, על הקבלן י תחילת הלפנ

 .מיםהקיי

 דות קודמות שבוצעו באתריעשו בלא שיפגעו בעבוהקידוחים י. 

 וטר ראש המקדח ממתכת בקשבלונה מתאימה  בעזרתקום המדויק שיקבע הקידוח יבוצע במי

 .תמורכז על הסימון הנעוץ בשטחש

 וך ת  הקדוח אל ולת של החומרמנוע מפ. יש לולק מאזור הקידוחיםיורחק ויסר הנקדח החומ

 .כלונסאותהבטון המובא ליציקת הא יתערבב עם של הקידוחים  כדי

 הביסוס כניותו בבירור על גבי תנתונים לגבי העומק המתוכנן ירשמ. 

 רך הכלונס בסלע רציף ושלם. דרש בסלע הוא אוכלונס הנעומק ה 

  אם חות )אלא ל חצי מטר לפבאורך שבלבד  בו קטעי קידוח בסלעדירה ייחשסיכום החלצורך

 ס(.הנחיות הביסוש בצויין אחרת במפור

  מק ם לעויש להוסיף את אורככיסי חרסית, סלע בלוי, או כל הפרעה אחרת, יתגלו חללים, אם

ה בהתאם ש העמקתדריתכן ו בסלע לפי ההנחיות.ירה הדרושה נטו תקבל החדהכלונס כך שת

 .ארך בהתאםלוב הזיון יובאתר. כהצמוד נדס הביסוס והמפקח להנחית מה

 סלע. הנחיות מפורטות ימסרו דרש העמקה החדירה בלהעשויה מהודק לא קדיחה דרך מילוי ב

 .סלעי, עוביו וסוג ההמילוביסוס בהתאם לסוג על ידי מהנדס ה

 מפלס פני )מהקירות ורות או תית הקכנית ימדד מפני הקרקע או מתחמק הנדרש לפי התהעו

ומר, על, כלנס בפוכלוחס לאורך יס" מתילונח "אורך ככל מקרה המונ. בותר(מוך ביהקידוח הנ

 .האורך היצוק

 ר מספר ימים.ה לאחון ולחדש את הקדיחקרה של מפולת, על הקבלן למלא את הקדוח בבטבמ 

 ויציקת הבטון חת הזיוןהנ .ה

 מתאימים להבטחת סרים"( חק )"ספיישומרי מרימוש בזיון יתלה באופן מרכזי תוך שה

 .ידוח באמצעות קשירהנחתו בבור הקהזיון יובטח לאחר ה לוב. מיקום כוכיסוי הזיוןרכזיות המ

 במשך הלילהיצוק להשאיר כלונס לא  יציקת בטון הכלונס תבוצע ביום הקידוח. אין. 

 מ מ 19יהיה מקסימלי הגרגט אה, קוטר  6" -קונוס הדרושה , שקיעת ה 30 -בון יהיה הבט"

 ."משאבה יתאים ל"בטוןבבטון  (. דרוג האגרגטים3/4)"

 לוודא ו וצרו כתוצאה מהקידוחמערמות חומר שפיך שיות אזור החור י היציקה יש לנקות אלפנ

 .ות אחרותהפרע , רציפותו והעדרוחן הקידאת נקיו

 המפקח  לדרישת  בהתאם .יציקה באישור מהנדס הביסוס דרך משפך וצינורה תבוצע היציק

יציקה באמצעות צע התבולא יציב( סלע \תך קרקעוי או חעבר דרך שכבות מילמשל: במ)ל

 מ' מתחתית היציקה. 3ך הקידוח עד לעומק גומי ארוך היורד בתו עם צנור שאבהמ

 כלל היציקה תבוצע  די המהנדס. בדרךיקה על יח תקבע שיטת היצבקידוקרה של הופעת מים במ

מעלה. מלמטה כלפי  מתבצעת בטון, כאשר היציקהמשאבת  , או צנורנור טרמייקה בצעל ידי יצ

 .ת בתוך הבטוןמ' לפחו 2יה לך היציקה הצינור יהמה בכל

 

 

 ע  דרך תקב וקפביסוס. על פי הימערה יש להודיע למהנדס החלל או המצאות  ה שלבמקר

 .היציקה
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  ון ירוטט לה. הבטכלפי מע וחהקיד תט )ויברטור( שיופעל מהתחתיופף באמצעות מרטיצהבטון

 .ר המתוכנןמהצי ציר הזיוןמניעת תזוזת יבטיחו מצעים שופן ואבא

 לס פני הקרקע שבסביבה או מתחתית ס"מ ממפ 4ד ע 2 -כלונס יוגבה בגמר של יציקת המפלס ה

 .יסוד והעמודיםי יציקת קורות הפנהכלונס לשר ניקוי ראש מנת לאפהקורה, וזאת על 

 שמעותיתמ העשויה להיות כמותבון, לים בבטמילוי חלל ארגןהתעל הקבלן ל. 

 

 דתיעוו שוםריפיקוח,  .ו

 תידרוך של המפקח והקבלן המבצע יצוע העבודה הכולל קוח עליון על בדס הביסוס יבצע פימהנ

 .הביצוע בתחילת

 מכלונס לכלונס. יש צורך ם מאזור לאזור וניאלא משת ינם הומוגנים,באתר א תנאי תת הקרקע

 ת. ביצוע  הכלונסאובכל מהלך י צמוד נדסי מקצועוח היקבפ

  הכלונסאות כדלקמןיצוע של מהלך בלערוך רישום יש: 

 של מכונת הקידוח פרטים  טכניים. 

 המתווהקאורדינטות על פי  מספר הקידוח או זיהוי לפי. 

 סיום קדיחת הכלונס ריך ושעהלת הקדיחה ותאשעה תחיתאריך ו. 

 סתאריך ושעה יציקת הכלונ. 

 דוחצא מהקיהחומר שהו סוג. 

 היצוק(. האורךס בפועל )ואורך הכלונ י הקרקעבור הקידוח מפנ עומק 

 ם בבור הקידוחהופעת מי. 

 וכיו"ב החספוס של הדופןלות ומערות, מידת דופן בור הקידוח כגון מפו תאור חזותי של טיב . 

 

 רותסטיות מות .ז

 יפסל.להלן ישות " שלא יעמוד בדרנס"כלו

 ס"מ 3 -גדל מנן לא תמרכז המתוכרת מותהסטייה המ. 

 משופע % עבור כלונס4 -בכלונס אנכי ו 2% -ל מנס לא תגדפוע ציר הכלותרת בשיהסטייה המו. 

  1%הדיפון הסטייה המותרת מהאנך לא תעלה על בכלונסאות . 

 מ"מ 20 -לא תגדל מת טר בתכניר המקדח  מהקוית בקוטהסטייה המקסימל. 

 

 דגימות ובדיקות  .ח

 ןבטו ותבדיק (1

ן מוסמך. דגימות בטובטון "י  בקר  ני היציקה, עאתר, לפשקיעה(, תבוצע בן )בדיקת מך הבטובדיקת סו

יילקחו הן מן  קת מאותה אצוות יציקה, בעת יציקתה.  הבדיקותבוצת כלונסאות הנוציילקחו מכל ק

הבדיקות ת כמו א.ציקה ונחשב לבטון טוב ובריהקידוח בתוך הי פיהנשפך מ הן מתוך הבטוןמערבל וה

 מפקח. י דרישת התהיה לפ

 

 

 

  י גלעיןקידוח (2

אם יוכח כי קה ו/או החוזק.  דיקת רציפות היציקידוחי גלעין לבל בצוע להחליט ע המפקח רשאי
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התשלומים  חולוי -נדרש פה והחוזק כמלאה ורצויינו, היציקה הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דה

 זמין. על המ

זק אינו לאה ו/או החוצופה ומהיציקה אינה רת, דהיינו, דרישונות על הן עוינות אאם יוכח כי הבדיק

הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל  דיחה והבדיקות עלהתשלומים בגין הקהדרישות, יחולו ונה על ע

וחים, הוצאת רוכות בבצועה קדת הכוהעקיפו אות הישירותת כל ההוצעל הבדיקות, איכללו התשלומים 

 "י. פי תל יקתםהמדגמים ובד

 

 קוי צוע לבי (3

וג חשבונו, ס-רוש עלצע את התיקון הדקבלן לב, יידרש הונס היה לקויבצוע כלרה שיתברר כי בכל מק

ס ו/או ראש כלונ או חיזוק קורתכלונסאות, ו/ ע"י המפקח והוא עשוי לכלול תוספתהתיקון ייקבע 

י החלטת כל לפה -או כיו"ב , צמנטיקות, הזרקות אפוקסי או ום עצמו, ע"י יצהפג ן הכלונסתיקו

 קח. המפ

 . התיקוןלקוי ומהי שיטת  יקבע מתי הבצוע קח והואיהיה המפ בי טיב הבצועלעדי לגהפוסק הב

הכלונס טון, בזיון רציפות הבמו, בחוזקו, בכלונס, במיקול כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הליקוי ש

 בכל הנ"ל ו/או במקצתו.  -ציות, בסדקים סגרגב

 

 לתשלום י מדידהאופנ –אות לונסכ .ט

 חיר יהיה זהה ות עפ"י קטריהם. המונסאנה בין כלמ"א, תוך הבחיה לפי המדידה לתשלום תה

ת יות, )תחתית כותרך הנמדד יהיה ממפלס פני הכלונס המצוין בתכנלכל עומק שהוא. האור

ת הנחיו בכפיפות לאמור בתכניות ולפיצע הקבלן בפועל בהתחתית שנס( ועד למפלס הכלו

 המפקח. 

 ם. נסאות משופעיים לכלוין כלונסאות אנכיאבחנה ב לא תהיה 

 יפות לכל האמור במפרט ים בבצוע העבודה בכפהמלאכות הכרוכול את כל החומרים ויכל המחיר

 להלן: המיוחד וכן את האמור 

 לע והקרקע שבאתרסל סוגי הקוטר הנדרש. בכסאות בקדוח כלונ . 

 והמפקח. יות היועץי הנחפעל  ביצוע הכלונס בשלבים  

  ת הקדוח. לשמירת יציבות דפנורוש ם, וכל הדיצובם ושליפתנסתם, יבצינורות מגן, הכשימוש 

 הנמצא במרחק תוך הקידוחים אל אתר המיועד לשפיכת פסולת, וק כל החומר המוצא מסיל

 ות המוסמכות. יע"י הרשור, ומאושר לכך ו מהאתכלשה

 דוח.ורת והקילתוך המחפזיון ההכנסת כלוב  כולל יון הבטוןז 

 לייצוב  ואלכסוניים המשמשיםיים יון ספירל"מ, ומוטות זמ 14טר וקים מרותכים בקוחיז

 הזיון.כלוב 

 כלוב הזיון.שומרי מרחק ל 

 פרט.ליציקה כנדרש במ כולל שימוש בצינור יציקת הבטון 

 י ולל חידושת, וכולפני ואחרי ביצוע   הכלונסאוהמבנים השונים  ת הביסוסימונים של מערכס

  ים באתר.הסימונ

 

 

 ראש הכלונס, ת המפלסים לקורת ך התאמציקה לצורת או השלמת יכלונסאוחיצוב ראשי ה

 יכלול המחיר אתהמיועד לכך והנמצא במרחק כלשהו מהאתר.  וכן  לוק הפסולת אל אתרוסי

 והמפרט המיוחד. לי מפרט הכלר בתכניות ובכל האמו
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 טון מלוי ב רקע יידרש לבצעולות של הקעקב מפים מסוימים מקרי בעל הקבלן להביא בחשבון כ

ו )ראה ן ביצוע עבודות אלתוספת מחיר בגי . לא תשולם לקבלןה מחדשטון ויציקקידוח בב

 הנחיות עבודות המלוי(.

 
 

 לתשלום אופני מדידה –מילוי חללים  .י

 בטון דרשם ניון,קידוח ,קידוח חוזר באכולל ברזל ז"ק, י מתהיה לפ מדידה לתשלוםה,

 המפקח.דרישת בטון ע"פ סוג ה וכו'  ה חוזרתדיה,סימון,מדידחללים ,מדימציאת עודף,
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 מתח נמוךמתקני  – 43פרק 

 .34וע העבודות בכפוף להנחיות המפרט הכללי פרק צב בבין מחוילהקב
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 השטחפיתוח  – 40פרק 

 י ל ל כ .1

 

 :כנהעבודות ה
 

 הת השקיאספקה והתקנת שרוולים למעבר צנר

שרוולים מנה של האספקה והט, יסית סופמ ממפלס תכ"ס 60-100עומק חפירה ל: דה כוללתהעבו

רכו ד מ מכל צד של אלמנט"ס  20טו יבל יםהשרוול. עם חוט משיכה מסוג ובקוטר כנדרש בתכנית

 .והחזרת המצב לקדמותו, דוק הכיסויהי, וליםכיסוי השרו'(, יר וכדק, אבן שפה)הם עוברים 

 :דהן המדיאופ

 .הכמויותסווג בכתב כמ

 

 מצעים ותשתיות

 מצעים

 או לפי תכנון 'המצעים יהיו מחומר מחצבה בלבד ומסוג א –המיוחד  האמור במפרט נוסף עלב

 .עקרקועץ קונסטרוקציה ויועץ נחיות יוה
 

 הבאות:לדרישות וצפים והסלולים יענה המרחומר המצע באזורים 

 3לה על "גודל מכסימלי של האבנים לא יע .א
 בולות הבאים:יהיה בג ג החומריםדירו .ב

 ובראחוז ע  נפח
"3  100% 
"3/4  60%-100% 
"4  35%-60% 

 20%-0%  200מס' 
  
 6%יעלה על  לא ואינדקס הפלסטיות 25%ל יעלה ע לא גבול הנזילות של החומר .ג
 ס"מ 30בעובי  מדרכות תונח שכבת מצעף ובשטחי ריצו .ד
 

 צפיפות

תכנון או לפי  "מודיפייד אשו" 100%תהיה ומדרכות  כבישיםמצעים לדרגת הצפיפות הנדרשת ב

 .קונסטרוקציה ויועץ קרקעהנחיות יועץ ו

 

 אופן המדידה

 ק"מ

  

 תסרגלי פילוס ופינו

חת טיח מישורי בעובי הבטמים לקביעת עובי הטיח ומתאי על הקבלן ישתמש בסרגלים    .1

 .כל השטח אחיד של 

 .גרמנית או שווה ערךמוי פינה ד, סטיק נות פליו עם פיפינות לטיח פנים יה    .2

 .פתח/כגובה הקיר הפינות יהיה גובה       
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 דוגמאות

, טמבורטקס, קני טקס)כולל ציפויים אקריליים וץ ופנים חעל הקבלן להכין דוגמאות של טיח  

ישור חות לאר לפ"מ 2.0 –בשטח של כ ( ויי שליכט דקורטיביאו ציפ/ואטמים , פריימרים, ילרקרסופ

 .בודהוס עד גמר העאו להר אין לסלק  הדוגמא המאושרתאת , להאדריכ

  

  

 רשימת עבודות והספקת חומרים

 השחורים ול וכל החומריםח, מלט, טיט, מסמרים, ותכולל רשת רהספקת כל החומר השחו   .1 

 .של הפרויקט בשלמות העבודה  דרשים לביצוע כל סוגיהנ

 .משטחים קיימים לחדשיםבין  שאו מפג ימיםחים קית משטביטון להשלמ    .2

 .מאושר ע"פ המפקחיום העבודות ריכוז הפסולת במקום יון המגרש בסניק    .3

 

 קירות

 כללי

 של באורך מהדוג תבוצע( החיפוי רכיב/מרבחו רק הוא השוני אם גם) רקי סוג מכל .1
 רמט 2.0 -מ יפחת שלא קטעב קטע ייבחר הדוגמה לביצוע. הנדרש בההגו ולכל מטר 2.0
 הכרכוב בניית את גם ולתכל הדוגמה. חוזה/רזהמכ במסגרת הגבוה הקיר בהבגו או

 נימיכ בודעי לרבות הקיר פני גימור, ועיבודו גוס מכל אחד תפר ביצוע, פנים-דו(, קופינג)
 .הנילוות ותהעבוד כלו ,וצביעה איטום ערכתמ, טיח, ידני או
 
 כרכוב תכלול גמהוהדו וצעתב החוזה/המכרז במסמכי יןשצו קיר קצה כל תדוגמ .2

  .פנים-וד וחיפוי
 
 טמנאל או גדר, יד-מאחז, בטיחות מעקה עיגון( בחלקו או) בו שמיועד ירק כל לגבי .3

 ששנדר כפי אחר עיגון/דוחבקי עיגון/פלטה) העיגון תהכנ את גם הדוגמה תכלול - אחר
 (.בפרט

 
ט לפי פרם גקיר ו שלוגובה ה ם לסוגיה תואנה לפי פרט מהנדס קונסטרוקצכל קיר יב .4

 .פיתוחט מסקיר  ופרישת אדריכלי
 

 

  העבודה אורת

  כללי

  .פרטים של יועץ קונסטרוקציהות ונילפי תכ תומכים קירות  יבוצעו זו עבודה במסגרת

 בתוואי, משופעים, מדורגים ובחלקם' מ 13 עד של שונים היםבגבו שונים באורכים הקירות

  .בתוכניות כמסומן הכל, יםים וקשתיישר רוכיםוא ריםקצ טעיםבק, קושתמ

 

 . בתוכניות כמסומן בצורה  יהיה הקיר יתווא

 .חיפוי אבן טבעי יהיה הקירות גמר

 שיידרש כל וכן ריםותפ נקזים איטום ברזל, יםבטונ, עפר עבודות העבודה תכלול כן כמו

 . בתוכניות וכמתואר המפרט יבמסמכ

 

 אתרב יצוק ויןמז טוןביבה מקיר ישו תומך ירק

 י כלל .1
 לדרישות בכפיפות תבוצענה אשר, באתר יצוק בטון של ודותהעב כל על חלות זה פרק הוראות

 . הכללי במפרט 02 פרק

 . תונטיווהרל בתוכניות ומןכמס יהיה השונים באלמנטים הבטון גסו
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 . טובים הבקר תנאיב יוכנו הבטונים כל

 , המתאימים םהגורמי כל עם מפקחה צעותבאמ ועבודותי כל את לתאם הקבלן על

 . המיוחד טובמפר וקדמותהמ בפרק כמתואר הכל

. המתוכנן י"עפ יסודר הברזל אשרכ ,'מ 4.0 מקסימום יהיה הביצוע בקטע הקירות יציקת גובה

 עם יהיה הפרט מקרה בכל. המתכנן עם המפקח באמצעות אםיתו האופקי היציקה הפסקת טפר

 . הקיר של היחידה במחירי כלול יהיה ל"והנ הבטון יפנ חספוס תבאמצעו בשן לוטיפו וןבבט שן

 

 פסנותט .2
 עשויים ותפסהט יהיו, המתאימים בסעיפים אחרת נדרש שלא מקום בכל הטפסות

 לקבלת התבניות פרטי תא חלמפק להגיש הקבלן על. הלדפ מתבניות או מלבידים

 . אישור

 ובכל מפקחה ידי לע אושרו שרא שירהק יזריאב מצעותבא ורק אך תעשה הטפסות קשירת

 םא גם, קשירה חוטי באמצעות הטפסות קשירת שהתור לא – ורשבמפ זאתב מודגש – מקרה

 . מגולוונים הם

 או מתאים עובי ותבעל בטון טבעות עשויים היוי במקומם הזיון מוטות לקביעת מרחק ישומר

 במוטות שימוש. ותבתוכני ומניםהמס וחיםלמרו בהתאם הכל – פלסטיק וייםעש יזריםמאב

 . שהיור לא –' וכו מרצפות שברי, פלדה

 צויין אם אלא, מ"ס X 1.5 1.5 במידות משולשים סרגלים י"ע קטומות תהיינה הבטון תפינו כל

 . אחרת

 מפני שיבלטו ועד מ"מ 7 קלעומ הפנים את לחספס יש הבטון ביציקות עבודה קתפסה תפרי בכל

 נוממ ורידולה המישק פני את היטב ותלנק יש היציקה דושחי פניל. ניםהקט החצץ גרגרי הבטון

 לפני,  ברטו לא אך, לח במצב שיהיה כך ולהרטיבו,  שהצטבר זר חומר או, לשהח שכבה כל

 . היציקה המשך

, מרחק שומרי תבאמצעו שהדרו הכיסוי הבטחת,  רתםקשי אמצעי כולל, הטפסות בעיצו מחיר

 יויה – ובליטות שקעים הכנת ,פינות קיטומי, כןדר ציםקו לטתוהב ציקהי הפסקות עיבוד

 . הבטון עבודות של חידההי במחירי יםכלול

 

 יועל החלות תכנון עבודות בגין הקבלן אחריות

  הקבלן על תחלו החוזה במסמכי הנאמר פי לע אשר בנושאים התכנון עבודות

 או/ו ייםהזמנ ריהםחיבו, לסוגיהם תמיכה יומתקנ עזר תמיכות, חלקיהן כל על פסותט: כגון)

 כל של ובצוע(,וכדומה והרכבה שינוע מתקני ,אחרות יבותיצ ודותנק אל אלה כל של הקבועים

 . הקבלן לש הבלעדית באחריות הם – פיהן על ושהוכנ התוכניות לפי אלה

 טיםמפר, בחישובים תלווה עבודתם. הקבלן עםמט מומחים מהנדסים דיי לע ייעשה התכנון

 נההמב לביצוע יהאחרא סהמהנד ידי ועל ל"הנ נדסיםהמה ידי על חתומים כולם , ניותותוכ

 . הקבלן מטעם

 

 העומסים בכל הביצוע ובעת תכנוןה בזמן להתחשב מטעמו הפועלים והמהנדסים הקבלן על

 :כגון' , ווכ מנייםהז החיבורים, התמיכות, םהמתקני להעמסת יםינטוולהר

 מסיעו,  המבנה ומשיפועי קרקע פועימשי הנובעים ופקייםא ותכוח, ושישימ עומס, עצמי עומס

 . ועוד הרכבה שלבי, נגיפה, אדמה רעידת ,רוח

 

 . לידיעה ל"הנ המסמכים תא למתכנן ובאמצעותו למפקח יגיש הקבלן
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 . עתהקוב היא המפקח של ודעתו קבלןה ילמסמכ ולהעיר לדחות ישאר המפקח

 

 או/ו חישובים או/ו םרטיפ כי זה חוזה/זמכר כיסמבמ נאמר בו מקום בכל כי, בזאת מודגש

 אלה אישורים  -המתכנן או/ו מפקחה לאישור פיםכפו יותתוכנ

 מטעם חהומהמ של התכנון לנכונות כאישור רשתפלה כדי בהם ואין בלבד עקרוניים הם

 הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו גרועל כדי או, במקום לבוא כדי בהם יהיה ולא,הקבלן

 תקופת כל מדך אחזקתם כולל, ללעי הנושאים של לביצוע הןו ןלתכנו הן,  עמומט נדסמהוה

 . הביצוע

 

 אשפרת הבטון  .3
 

 כללי 
 פלסטיים סדקים ותהופע למנוע כדי  וזאת נמשכת הטבהר באמצעות תהיה הבטון אשפרת

  יציקה מסדרי וא( חום, רוח) מהירה מהתייבשות יםשנובע

 ' . וכו לקויים

 שיקומו או הפגוע טהאלמנ הריסת על להורות, חמפקה רשאי ל"כנ יםסדק עתופה של קרהבמ

 . הקבלן חשבון עלו

 

 אשפרה עם הרטבה נמשכת  
 . לפחות ימים 7 לגיל טוןבה הגיע עד יהיה האשפרה משך

 ללא – לח במצב יקוולהחז טבהי הבטון פני את רטיבלה יש ל"הנ האשפרה תקופת לכ משך

 או יוטה שקי יריעות באמצעות בוצעת ההאשפר. האשפרה תקופת מרלג עד – חלקית התייבשות

 , C  - ASTM – 171 האמריקאי התקן בדרישות העומדים מתאימים יאוטכניג בד יריעות

 . האשפרה תקופת כל במשך לח במצב ולהחזיקם עליהם םמי והתזת הנוצק האלמנט על פרשויש

 אורכם כלל לח במצב יהיו ריעותהי שטחי כל דהיינו רצופה תהיה שהאשפרה בזאת מודגש

 בודדות בנקודות הרטבה באמצעות אשפרה שהתור לא,  פרההאש ופתתק כל ובמשך וגובהם

 . רטוב יההי היריעה שטח כל אלא ובכתמים

 

    וםתיא אחר ורק המאוחרות רבהע בשעות יבוצעו  רותקיב הבטונים יציקות  

 . אישורו וקבלת המפקח  

  הבטון לאספקת הבטון עלמפ עם היציקה ועדימ את םלתא הקבלן על כן כמו  

 שאושרו.  בשעות היציקההנדרש   

 

 מכלול קירות תומכים מבטון מזויין  .4
 

 התומך הקיר של היסוד בפלטת 30 – ב בטון 
 תבניות כנגד הרז בטון גבי על תוצקנה היסוד טותפל, שונים בעוביים הינן היסוד פלטות

 יןשב בטוןה פני את לחספס יש. קירותה לעיגון זיון טותמו ציאלהו יש היסודות תוךמ . דדיםבצ

 . הרופפים הבטון חלקי כל וכן העליוניים הצמנט מי את ולהסיר לפחות מ"מ 7 ומקלע הקוצים

 כים בקירות תומ 30 –בטון ב  
 לגובה בהתאם יםמשתנ בעוביים הם הקירות. העוברים היסודות ג"ע צקויו התומכים הקירות

  .םכנניהמתו הקירות

 

  היציקה מהלך
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 ובצורה במקומות בתבניות פתחים להשאיר הקבלן על – ןתקי יציקה מהלך להבטיח דיכ

 יוצקו ירותהק. הבטון נפח כל של מבוקר ריטוט לאפשר מנת על, המפקח ידי על שתאושר

 ' . מ 2.0 על יעלה לא הבטון נפילת שגובה כך, םמשפכי בעזרת

 יהיה ,אחרות הנחיות בהעדר. יותבתוכנ המופיעות וןזיה ויכיס לדרישות לב שיםל הקבלן על

 קיר כן כמו. קחהמפ ידי על המאושרים מבטון מרחק בשומרי להשתמש יש.  מ"ס 5 כיסויה

 .יהחיפו לאבן הבטון ושבותות הבטון שיני את גם יכלול הבטון

 יםובישח תרהא למפקח הקבלן גישי – ומיםהפיג או התבניות את יקים שהקבלן לפני סביר זמן

 השיטה את לבדוק למפקח יאפשרו אשר פיגומיםוה התבניות של מפרטות יותותוכנ סטטיים

 ליציבות בלעדיתה מאחריותו הקבלן תא פוטר לא פקחמה אישור. הקבלן ידי על המוצעת

 . הפיגומים ובטיחות

 תרש ורחיב לצורך הבטון קיר נימפ ווניםמגול קוצים הוציאול לעגן הקבלן על האבן עיגון ורךלצ

 . האבן זיון

 .היציקה לפני הפיקוח י"ע ויאושרו מוסמך מודד י"ע דוימד כיםהתומ הקירות יסודות תחתית

 

 הקרקע עם עבמג הבאים בקירות ןבטו חלקי איטום    4.3   

 שתי: ) ההבא האיטום מערכת ידי על ייעשה קרקע עם במגע םבאיה בקירות בטון  חלקי וםאיט

 ( . שכבות

  בטונים ותיקוני חצץ וקני חורים תסתימ השאר בין ללתכוה טחהש הכנת .1
 . היציקה הפסקת בקווי בטון ותרולק ביצוע .2
 ( . צרןהי בהוראת ייןהמצו בשיעור) במים תמדולל מניתוביט באמולסיה יסוד מריחת .3
 .  ר"מ/ג"ק 1.50 בשיעור 25/27 כגון טספלא ביטומן מריחת .4
 .5, פרק הכללי טהמפר הוראות לפי,  חפיותב,  ל"הנ לע זכוכית ארג שכבת    . 5
 לעיל. 4ו סעיף ומן אספלט כמיחת ביט.    מר6
 

 תפרי ההתפשטות בקירות וביסודות  4.4
   כללי    א.      

  קירות, ותסודבי התפשטות תפרי לבצע ןהקבל על זו עבודה במסגרת      

 . בתוכניות מןכמסו קותומע      

  המילוי כאשר, שבתוכנית יםהפרט י"עפ יבוצע מ"ס 2 ברוחב פרהת      

 : באיםה החומרים את ויכלול בתפר      

 . מ"מ 20 בעובי מוקצף רןיפוליסט .1
 .  מ"ס 19.5 ברוחב מאושר ערך השוו או לריא טיפוס מים עצר .2
 יהיה הגילוון. גריזב מולאיםמ מגולוונים שרוולים תוךב מגולוונים מיתדים טותמו .3

 . קרוןמי 80 ביבעו  
 . המפקח י"ע יאושרש ערך שווה אלסטומרי חומר או מ"ס X2 2 וקולבתי מהסתי .4
 " . תקע שקע" בצורת הבטון שיני יצובע .5
 

  כיםומהת בקירות נקזים   4.5

      בכיס פיםעטו 4" בקוטר P.V.C ינורותמצ זיםנק יבוצעו התומכים בקירות 

    לא, תמנקז טכניתגיאו יעהיר עם מ"ס X  25 X 25 25 של מידותב חצץ 

 . ר"למ גרם 250 במשקל רוגהא 
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  העפר עבודות  4.6

  או בקרקע החציבה/החפירה ביצוע את יכללו התומכים הקירות ותעבוד  

  וושרשיא המפלסים י"ועפ באתר צאשימ כפי הכל ,הקיימים המילוי תלוולבס

 . אתרב הקרקע יועץ י"ע 

  .ו.ה.ש.א.א פיידמודי 98% צפיפותל תהודק ליסודות החפירה חתיתת 

  הניקוז מערכת תא גם יכלול ךהתומ ירהק מאחורי המילוי עבודות מכלול 

  ביצוע שטח כי יחבטהל הקבלן על. ולעיל בתוכניות וכמתואר המתוכננת 

     וניתן יציב, יבש, פסולת כלמ יוחופש נקי יהיה והידוקו ויהמיל עבודות 

  . הביצוע שלבי בכל להידוק 

 חנפ עובר,  יםדק 10% עד המכיל פלסטי לא מחומר יהיה רותהקי בחזיתו בגב החוזר יהמילו 

 מ"ס 20 על יעלה לא בהשכ עובי מתאים בכלי הידוק תוך אופקיות בשכבות יונח המילוי.  200

 . המפקח י"ע יאושר המילוי. ו.ה.ש.א.א דפיימודי 97% לצפיפות תהיה דוקההי דרגת

  .הקיר בחזית םהמשלי ויהמיל יבוצע כן כמו

 X 2.0 של ובמרחקים 02.05.5 בסעיף יללע פורטוכמ בתוכניות כמסומן קזיםנ יותקנו בקירות

 . בתוכניות וכמסומן' מ 2.0

 

  התומכים רותבקי 4466 י"ת לפי מצולעת מפלדה וןזי מוטות  4.7

 כללי

 .4466 י"ת לפי משופר הדבקות כושר לתבע צולעתמ מפלדה הינם הזיון תוטומ כל

 על ידותהמע מאושרת הומעבד ןהיצר מאת בתעודות מלווים יהיו הזיון פלדת לש וחיםהמשל כל

 . לתקן התאמתם

 לדההפ אמתהת על המעידות תעודות ללא וא דקהבנ שלא זיון פלדת לאתר יכניס לא הקבלן

 .בתקן לנדרש

 הרכבת חריוא לפני ,העבודה שלבי בכל נוספות בדיקות ןהקבל חשבון על לבצע ירשא המפקח

 את יחייבו דיקותהב תוצאות .םהבטוני יציקת ולאחר הטפסות סגירת ואחרי לפני, זיוןה פלדת

 . הקבלן

 את מפקחל להגיש החובה מוטלת הקבלן על. בויחוי אלו מהאתר יורחקו שנפסלו פלדה מוטות

 במידה בטון הריסת לדרוש רשאי יהיה נדסהמה. בפלדה השימוש נילפ הבדיקות תוצאות

 התיקון, יסהההר גיןב ההוצאות ולכל לתקן אימהמת לא או גומהפ בו הזיון שפלדת יתבררו

 המתאימה חדשה זיון פלדת תפקהס בגין ההוצאות לרבות, הקבלן על יחול, מחדש היציקה או/ו

 . התקנים ותלדריש

 

 זיון לדתפ מוטות בין מגע יהיה לא,  ירהקש חוטי על גם חל יוןז תפלד על הבטון כיסוי

 . והטפסות

 רומייםט במרווחים ןהקבל משישת, והטפסות הזיון פלדת מוטות בין מרחקה תשמיר םלש

 .הנדרשות למידות המתאימים סטנדרטיים חרושתיים

 הברזל וטרילק בהתאם ליישום ויתאימו יסיב בטון או פלסטי מחומר עשויים ויהי יםווחהמר

. המפקח של ראשמ ישורא יקבלו ווחיםהמר סוגי. הנדרשים השונים יסויהכ רווחיומ השונים

 יצוקות בטון קוביות י"ע דרטייםהסטנ מרווחיםל תחליףב שימוש יאושר לא, מקרה םבשו

  .הפלסה וןבט על היצוקים בטון משטח או קורות בתחתית ורק אך אלא, באתר
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, לפחות מ"ס 4/4 של אחידות בועיותרי מידותב יהיו באתר ותיצוק ןבטו מקוביות המרווחים

 .40-ב יהיה בקוביות וןהבט סוג. רשהנד ויהכיס ילעוב בהתאם

 ורםשעב הבטון ובמשטח בקירות הבטון תערובת להרכב תאיםי ביותבקו הבטון בתתערו כבהר

 . הטפסות סגירת לפני קחהמפ אישור טעונה הזיון פלדת. עדיםמיו הם

 מןבז הזיון כלוב של תזוזה למנוע תמנ על המיתדים למוטות ותחוזק תקשר הזיון פלדת כן וכמ

 .  היציקה

 

 המוטות וכיפוף יתוךח

 וךיתלח מתאים ציוד יהיה הקבלן ברשות.  4466 י"ות 2,1/466 י"ת הבטון חוקתל בהתאם יהיה

 בין היא ל"הנ שמעותמ. 4466 – ו 2,1/466 אלייםהישר תקניםב המפורט פי על מוטות ףוכיפו

 שבונוח על להכין הקבלן על. ותהמוט לכיפוף וחדומי נפרד סרן יהיה קוטר כל רשעבו יתרה

 . למפקח יוגשו שיוזמנו הברזל רשימות, רויקטהפ לכל ברזל רשימות

 . בנפרד תימדד ולא הקירות של םהבטוני חירמב תכלל הזיון שפלדת בזאת מודגש

 

 לתשלום מדידהה

 כמסומן בחתכים( ק"מ) רהקי של הבטון נפח פיל יהיה ןהבטו קיר מכלול לכל םשלולת המדידה

, ההידוק, החפירה, החציבה, פרהע ודותעב לרבות הקיר מרכיבי כל את יכלול והמחיר תתוכניוב

 כולל ניםשו בקטרים הברזל, ניותהתב, הניקוז מערכת מכלול הקיר בגב הגרנולי המילוי

 הוצאת כולל הקיר בחזית האבן לחיפוי ההכנות ,והיסוד הקיר פני על האיטום מערכת, פיותהח

 גוןלעי החורים ,רבתפ יםהמיתד הברזלים, התפרים, םהנקזי,  30 – ב וןהבט,  מגולוונים וציםק

  הבטון שן,  30 – ב בבטון החורים דיוס,  המעקה

 רושיםהד והכלים הציוד והמלאכות החומרים לכ וכן הנדרש י"עפ רווליםש, האבן ילחיפו

 וכמסומן רטבמפ רטכמפו העבודות כל וכן לברז כולל מרכיביו כל לע הקיר לש מושלם לביצוע

 ' . וכו שונים אורכים, מקושת ופקיא בתוואי, יםשונ היםבגב קירות ביצוע לרבות ותבתוכני

 מרכיבי כל ועלביצ ושותהדר העבודות מכלול כל את יכללו לןהקב שמחירי בזאת מודגש

 . הקירות ליסודות תמתח מ"ס 5 בעובי הרזה הבטון תרבול, הקירות

.  תומכיםה לקירות שונים פריטים ורעב תשלום תוספת יןבג בלןהק של טענה וםש תתקבל לא

 וכן ויקטהפר של יםשונ באזורים בקטעים העבודה את גם היחידה במחירי הקבלן וליכל כן כמו

 .   המפקח הנחיות י"עפ הכל שונים בשטחים קירות קטעי על רציפה לא עבודה

 

  טבעית בןא חיפוי

 אבןהזמנת הא. 
 .יות החיתוךפעל בהתאם לתוכנבמך ורק ך אבנים יעשה אחיתו

ורק לאחר , לאישור האדריכל, להכין דוגמאות מאבני גן על הקבלן, תרחומר לאבטרם אספקת ה

 .ספקה לאתרההזמנה והאיוכל הקבלן לבצע את , תור הדוגמאואיש

 

 ןבאבעבודות  .ב

 ותיומבנה החומר ותכונ.1

יים ואשר ום גידים  חרסיתימבמינ, אחיד לא שכבתי עלת מבנהי המפקח ב"ן שתאושר עהאב

זק חו, 1.0%רמת ספיגה לא מעל , סיבובים 440-מ ל"מ  2.0-בר לה לא מעתעמוד ברמת שחיק

 .ק"מ/ג"ק 2.600-ומשקל מרחבי כ, 5( ס"מגפ)ה חוזק מזערי לכפיפ 60( ס"מגפ)חיצה מזערי לל

 

 ועמידות וביצ.2
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, מקסימום מ"מ 1ות מותרות טיס. תוךא כל סטייה בחיויקות בלחומר הציפוי יהיו מד מידות

על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב " גרדים"בלא כל , אם לדרישותיקת בהתבעלי זווית מדו

 .דותהיחי

עת הרכבת אבני גן ם בריכל והמפקח ובהתאם יישהנחיות האדימיין את האבן בהתאם ל הקבלן

 .עיתהאבן הטבשל 

 

 סיבולות.3

 :על המפורט להלן לולא יע דות אריחי האבןולות במיהסיב

 מ"מ 0.2אורך ורוחב 

 מ"מ 0.5י עוב

פרומיל  0.25ת מישוריוחריגה מ. פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 0.3בות ה מניצאופ

 .ל האריחכה ביותר שמהמידה הארו

 

 ליטושים.4

 .יצוףומר לוואי על הרטוש או חלי, כל סימני חיתוך א יורגשול, הסופיים בעלי רמה מריםהג

 .ה בהתאם להנחיות האדריכלילוי המשיקים יהימ

 

 לוי מישקיםמי .ג

י "עודף החומר ינוקה ע, אקרילית פסולת ולכלוך וימולאו ברובה, מישקים ינוקו משאריות טיטה

 סוג. ל מקטלוג החברהת האדריכהגוון לפי בחיר, סופישו הלפני ייבו, דמות העבודהעם התק, יםמ

 .קתאים לרוחב המישהרובה י

 

 תפרי התפשטות .ד

 570" נובה פיל"תפשטות יהיו בחומר גמיש ילוי תפרי ההמ.  מצעי התפשטות יחתכו עד טיט התפר

 .ע"או שו

 

 ות האבןלר על לוחיס .ה

 נגד קטמים וכן לאיטוםגנה הסילר ישמש לה.  י האבןל כל משטחהסילר יושם ע .1
 .בןהא     

 .הנחתהים לאחר ספר ימאבן של מייבשות היישום הסילר לאחר הת .2
 .המפקחהאבן ואישור ת יצרן בהתאם להנחי, סוג הסילר    
רוך על לד יןא, ר בהתאם למפרטי היצרנים"יישום הסילר וכמות החומר למ .3

 .מיםי 3במשך , ל בסילרטיפו לאחר, אבןאריחי      
  יות יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנח ,ום הסילרחצי שנה לאחר ייש. 4

 .יםנהיצר    
 

 המפרט לדרישות ובהתאם התקנים מכון באישור האבן יבט  מ"ס 4 בעובי קשה, מאבן הקיר חיפוי 

 בשחיקה עמידה, ותהקשי ברמת ביותר בוהיםגה סטנדרטיםב לעמוד האבן על. 41011 סעיף הכללי

 . המוקדם ובאישורו, נוףה אדריכל בחירת לפי  זאת וכל בירהש ואי

 האבן עיבוד.  ניותלתכ בהתאם אלא זמלה התהי לא, אחרת אושר אם אאל, יידנ יהיה האבן סיתות

 .  הפסקות ללא האבן כל פני על היהי

 רק באתר תעבור האבן.  השורות רוחב/לגובה םובהתא פניהב מעובדת כשהיא לאתר תובא האבן

 .מותהתא
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 או הובלה/דההעבו תשעב שניזוקה אבן כל, פגומות ובלתי שלמות ינהתהי לקיר שיורכבו האבנים כל

 .חדשה באבן ףתוחל אחסנה

 מיון יעברו האבנים .אחר חומר או/ו סטוק במלט חורים סתימת או/ו אבנים תהדבק שהתור לא

 .פרויקטה הלומנ הנוף כלאדרי י"ע שרשתאו ובגוון באיכות ותהאחיד לרמת וסינון

 ועל החברה דיי על וכנשיו דוגמאות מתוך והמפקח האדריכל י"ע יבחרש בגוון ייעשה הכיחול

 .נהחשבו

 אישור לקבלת אלו מאבנים דוגמא להציג החברה על –( פינה אבני ,קופינג אבני) מיוחדות בניםא

 תחל ותוגמאהד אישור חרלא רק, ניותבתכ כמפורט האבן יבודעו הסיתות וגס, גוון על המפקח

 מ"ס 50 אורך, מ"ס 8 מעובי יפחת לא הקיר ראש. העבודה ובביצוע ןהאב יתרת בהזמנת החברה

 מ"ס 25 רוחב: לחיפוי בןהא גודלצדדים.  4-מעובדת ב היהת ריאבן בקצה הק. צדדים 3-מ דומעוב

 .יכלהאדר רישותד לפי עיבוד, מ"ס 50 ואורך

 או/ו הליקויים כלו שוריותלמי לחיפוי המיועדים טחיםהש יבדקו, בןבא החיפוי עבודות תחילת לפני

 םאלמנטי/הבניין מישור/מקו רגושח םבטוני סיתות כגון ,המפקח ותהורא לפי יתוקנו הסטיות

 .וכדומה מ"ס ½ -מ ביותר

 סולקוי שמנוניים חומרים או/ו זפת כתמי ,ויירטב לכלכוך מכל היטב ינוקה, לחיפוי המיועד השטח

 .האלמנטים בשלמות לפגוע ימבל, אחרת או/ו מכנית ורהבצ, האלמנט/רמהקי

 יםחלק שנימ המורכב, צמנט מלט תהתז י"ע יחוספס לחיפוי מיועדה טהאלמנ או/ו הקיר שטח כל

 שהיעי והוא, מ"מ 2-3 יהיה מותר המלט עובי, צמנט אחר וחלק מדורג חול חלק, נקיה שומשומית

 ותוחזק יפויהח לפני ימים 3 לפחות תיעשה הההתז.  לחיפוי עדהמיו השטח כל על הומוגני באופן

 .תפחול ימים 3 ההתזה מיום לח במצב

 האדריכלות ותבתכני לפרטים בהתאם יבוצעו המזוין הבטון ירותק אל האבן עיגון יטפר

 .אותו שיחליף י"ת או 378 כ"ובמפמ והקונסטרוקציה

 ולווניםמג יהיו, והפינים יוןהז תרשתו, הבטון מקיר ולטיםהב הפלדה זיזי כולל, וןהעיג פריטי כל

-אל מפלדת היושי הדריש תהיה לגביהם ראש, ןיגוהע אביזרי אותם למעט, חם באבן עבר גילוון

 .חלד

 .לשימוש פסולים האבן לקשירת שזורים חוטים או קשירה חוטי, רגיל זלבר

 .מ"מ חצי היהי הבניה דיוק.  בתכניות לפרטים בהתאם יבוצעו, והאנכיים םהאופקיי המישקים כל

 .אנכיותו כולל בחזית התפר של המדוייקת הצורה לע להקפיד יש

 לשם התאמה שתהדור אבן כל . קירותה חיפוי התקדמות עם תלבנו יש פינה ואבני ותדמיוח ניםאב

 עהונקב לקיר שהוכנסה באבן תיקונים עלבצ אין.  בנייתה בזמן ההתאמה את תעבור, בקיר הכנסה

שיטת הדבקה/חיבור החיפוי לקר . קטוניארכיט רטפ לפי, בפינה עיבוי ויקבל פינה אבני  .במקומה

 טרוקציה.נסץ קויוע לפי

 

 מדרגותו ריצופים

 :כללי

בודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים במפרט לולות בפרק עלהלן הכהעבודות ש

בלתי נפרד  חלק ל מהוות"רקים הנחיות הפהנ. חיות המפורטות בפרק זהוסף להנהמיוחד בנ

 .רק זהמהנחיות פ

ומלצים על ידי מל שימוש בחומרים הכול יםהאריח ישום האריחים יבוצע בהתאם להנחיות ספקי

בכל מקרה שיטת היישום תהיה על '. שיטת הביצוע וכו, תאם לסוג השתיחים בהתספקי הארי

 .הקבלןדית של אחריותו הבלע

 

 עבודות ריצוף
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 .לת עבודות הריצוףלהתחבל אישור המפקח קבלן לקעל ה

 .יימת בשטחת הקניהעירו יהיו מנוקזים ומועברים למערכת הניקוז המשטחים כל

 בסיסי בטון לעמודי תאורה, רמפות, מדרגות: דות כדלקמןוע העבובעבודות ריצוף לפני ביצ ללא יוח

 '.ההשקיה וכד ,ובהבי, המים, הניקוז, ודות החשמלעב כל', וכוולריהוט הרחוב  

ים ימועים הקיהמרוצפים יהיה בהתאם לגבהים ושיפ ן בשטחיםהגימור העליו, ן אחרתצוי אם לא

 .קרה ללא פגמיםפרטים ובכל מניות ובלכתוב בתכ(, מצב קיים)ית גרפפעים במפה טופוהמו

קווים להתחלת /המפקח ביחס לקו אותבפרטים על הקבלן לקבל הור/במידה שלא צוין בתכניות

 כמו כן על הקבלן לקבל. כנית פיתוחיצוף ובתדוגמה מסומנים בפרט רנחת כיווני ה. מת הריצוףדוג

ת ערוגו, רותנטים כגון קיוף לאלממ בין הריצ"ס 3-וח הקטן ממרובי אופן סגירת פקח לגהמהנחיות 

בטון הכולל פיגמנט זהה לצבע ה בהמפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהי'. ספסלים וכו, מוגבהות

 .מרצפות מנוסרותאו ב, וףפרד מסעיף עבודת הריצום נות ולא יהיה לכך תשלרצפהמ

 

 וףדוגמאות הריצ. 1

וגמא יצוף ויבצע דסוגי הרלן דוגמאות של כל חומרי והקביספק , העבודה התחלת נילפ .1

 .ר לפחות"מ 4מורכבת בשטח של 

כל חומרי . הבודמפקח והאדריכל עד לאחר קבלת העי ההדגמים המאושרים יישארו ביד .2

נמרץ לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק י הקבלן פוי אשר יסופקו על ידוהחיהריצוף 

 .אושרות כאמוראות המגמלדו

ות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה האדריכל לרב י"שרו עחומרי הריצוף והחיפוי יאו .3

 .ייצורת הוהמיון של החומר מתוך אותה סדר

 .םם מתאימיית באמצעות כלים מכניומטרמידה ולכל צורה גיא לכלחיתוך וניסור ייעשה  .4

 .הביצוע של עבודות ריצוףיך המעודכן לתאר  2279. י.דרישות תכל אריחי הריצוף יעמדו גם ב .5

 .ל"נו אישורים ממכון מוסמך על עמידות הריצוף בתקן הניגיש על חשבוהקבלן  

 

 דהעבוארגון ה. 2

ום                    ר לי"מ 150 -דה  מנוסה הוא  כעבו ההספק של קבוצת. שיםאנ 3-4קבוצת עבודה רגילה מונה  .א

 (.ליוםר "מ 400-600  של ן להגיע להספקנית" הנחמכונות ה"באמצעות )

אבנים תבוצע אך ורק אספקת . ף תהיה לכיוון מצע החול המיושרעבודת הריצו התקדמות.  ב

יש לספק אבנים להישג . דיבוצע אך ורק מכיוון הנגאספקת החול   ת, השטח שכבר רוצף  מכיוון

 .דה רצופהלו עבוכדי לאפשר  , רצף באופן שוטףידו של ה

 .8' לתקן ישראלי מס יהיה בהתאם -האבן טיב  

 .ת האדריכלאבן לפי בחירוגמר ה גוון

 

 פיזור החול ויישורו. 3

מפזרים  חול נקי ( ם"גואו א, חומר מחצבה, ע מהודק מכורכרמצ) לאחר קבלת תשתית מוכנה. א

 .לפחותמ "ס 5בי מפקח בעוהחול באישור ה .ק"מ 1-נט לג צמ"ק 200ב בצמנט  בכמות של מיוצ

 .קומיושרת ללא הידו אחידה  פוזר בשכבההחול י

 "(. שבלונות)"י סרגלים "בין אבני השפה או התיחום עיישור ייעשה ה. ב

 

 

 

 : הנדרשים פייםצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסולי האת סרג
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לתוך קעות האבנים כסנטימטר אחד הידוק שוש לקחת בחשבון שבעת הים יבקביעת הגבה

 .ת החולשכב

רצוי לישר . ת האבניםלוס לפני הנחור והפיהשכבה המיושרת לאחר הפיז א לנוע עללהקפיד ליש  . ג

 ולהח יים בלבד כדי למנוע קלקול משטחשעת-מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 .מיושר בעת העבודהה

 

 הנחת הריצוף. 4

" אבני קצה" –שלמות אבנים תיחום ביצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או ההנחת הר ביצוע. א

יש להתחיל לרצף מהפלס . אבן השפה הנגדית לעבר, הנדרשתהדוגמה הכל לפי ", חצאים"או /ו

 .(זחילה של האבניםלמניעת ) לס הגבוה הנמוך לעבר המפ

בירת פינות בחול אשר מונע שך מילוי לצור, מ"מ 2ווחים של ר מרין אבני הריצוף יש להשאבי .ב

 .לשנייה נים אחתויוצר חיכוך הנועל את האב, חת עומסים כבדיםאו תק ההידוהאבנים בעת 

 .אלא לצורך חיתוכים והשלמותאין להשתמש באבנים פגומות או שבורות . ג

 

 שלמת שולי המשטחה. 5

    ש צורך י. ם שלמותיה באבנילכך שהגמר יה( מידות יאוםידי ת-על)במידת האפשר  יש לשאוף. א

לקו יקת עד ח מרוצף בצורה נקייה ומדועל מנת להשלים משט, וכותצוף חתלהשתמש באבני רי

 .יתים במרכז המשטחהנמצאים לע', מכסי הביוב וכו, הערוגות ,האבני השפ

    היא מכשיר קל ופשוט ש ,תחדמיו" גיליוטינה"צעות י ניסור או באמ"ם נעשה עתוך האבניחי. ב

 .ניצבת וישרהופן עם ד, יםן החתוכה תישאר ללא פגמשהאביש להקפיד   .הלהפעל

   ם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין רק במקרים בהשה אך וג. השלמה ביציקת בטון תיע

ול ט וחצמנלהכין תערובת בטון מלצורך יציקה משלימה יש . מ"ס 3על עולה השפה אינו  אבני 

של  ה טובההתאמ .ט מתאיםיש לקבל במפעל פיגמנ ,א צבעוניהמשטח הואם . 1:4ביחס של  

במשטח . את יציבותוומבטיחה שטח את המ תאל השוליים התוחמים נועל המשטח המרוצף 

זו מזו שתגרום להתרחקותן , החול והאבנים של" זחילה"בשוליים עלולה להיווצר שאינו תחום  

 .טחולהתפוררות המש 

 

 הידוק הריצוף . 6

 צעות ההידוק יבוצע  באמ.   צףאשוני של השטח המרוהעבודה יש לבצע הידוק רם בגמר יו א.

, ה מעברים לפחותשלוש  ההידוק יבוצע על ידי. ר"מ   0.5-0.3של  עלת שטחבפלטה ויברציונית  

יותר  קטן ן להתקרב למרחק ידוק איבעת  הה. האבנים לתוך  שכבת החול קיעתעד השלמת ש

ך שכבת אל תו וק   משקע את האבניםההיד. דיין אינם חסומיםעהמשטח ש ממטר אחד מקצות

 ת המרווחים בין האבנים נועלהחול הממלא א. השטח מ אחד ומיישר את  פני"י סהחול עד כד

 .יבאותן במקומן ויוצר משטח אחיד ויצ

תוך הקפדה על , מטאטאזרת נקי על המשטח בעזר חול לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפ .ב

לטה בהידוק באמצעות הפהמשיך אחר פיזור החול יש לל. המרווחים בין האבנים מילוי כל

 .בשלושה מעברים נוספים

שטח ל המטאטוא עודפי החול מע. מולאו בחול דא שכל המרווחים בין האבניםש לבדוק ולווי    

 .העבודהיתבצע רק מספר ימים לאחר גמר 

 

 

 צועסטיות בבי. 7

 .מ"מ 10ה המתוכנן לא תעלה על ובמלית מהגהסטייה המקסי.  א    
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 .י סרגל סטנדרטי מפרופיל"המדידה ע)ישוריות ייה במהסט.  ב    

 (.מ"מ 7לא תעלה על ' מ 5.0של  אלומיניום         

 .מ"מ 2כות לא יעלה על סמוהפרש הגובה בין אבנים .  ג    

 

 כלליות הוראות. 8

 .פההש מ מעל גובה אבן"מ 5-10 -ביה גבוה המשטח לאחר ההידוק יהובה יש לדאוג שג. 1

  ל המרווחים בחומילוי  ללא הידוק וללא, ום עבודהבגמר י, השאיר שטחאין ל בכל מקרה. 2

 .כנדרש    

 .ומילוי החולק רכב על המשטח לפני גמר ההידו-ליאין לעלות עם כ. 3

 ודה וזאת כדי למנוע העב מקצה גבול' מ 1מרחק של ההידוק ייעשה עד ל

 .ריחת החולהאבנים בקצה כתוצאה מב ומית שלשקיעה מק

 י  חיתוכים"את עוז ,בקו ישר העבודה בריצוף יש לסגור את גבול צורך בשינוי כיווןשר יש כא

 "(.חצאים"אבני קצה  )"מות באבנים שלולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת  ,וניסורים

 

 י ביצוע הריצוףבלש. 9

 .הידוק המצעוס ופיל. 1

 .י שבלונה"לוסו על ופיחו פיזור. 2

 .י חיתוכים"מות עכולל השל, התקנת הריצוף. 3

 .וק בעזרת פלטה ויברציוניתהיד. 4

 .עליונה כבת חולזור שפי. 5

 .וזר בעזרת פלטה ויברציוניתהידוק ח. 6

 .י תערובת בטון"עלמות ריצוף הש. 7

 .שקיםטאטוא ומילוי מי, ל חולש פיזור סופי. 8

 

 :צופיםבי הריג מריחת סילר על. 10

ם ע: השימוש בסילר. ים יותראחזקה וניקיון קל וכן,  עד למניעת ספיגת לכלוך באבןהסילר מיו

  .המשטחוף והניקיון של הריצעבודות  סיום 

 .שכבות 2-ביסוס או מריחה יש ליישם את הסילר בעזרת ר

 .בהנחיות היצרן,שוםייהנחיות נוספות ל

דאוג לקבל את אחריות יצרן הסילר ל יש. אחריםקריט או כמו ,סיקא, תרמוקיר :סילריצרני ה

 .ייעודוהסילר ועל  על טיב

 

 ניקוי  ריצופים. 11

יפה וניקוי משאריות בעזרת מכונת שט, ם של כל הריצופיםללי ומושללבצע ניקוי כהקבלן  על

 .םומריקבלת הברק הטבעי של הח עד, זר אחרר צבע וכל חומ, רובה, טטי

 

 

 

 

 

 

 וללר כהמחי. 12
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, מ"ס 4בעובי  8%-צמנט ב מיוצב הספקה ופיזור שכבת חול, י הריצוףה והנחת אבנאספק

שטחי ריצוף בשלמות כמפורט בפרק רשות לביצוע מהעבודות  הנדכל יתר חיתוכים והשלמות ו

 . של המפרט הכללי 4004

 .ר"מ: המדידה

 

 וגןה אבני שפ

 לליכ 

וללת גם והעבודה כ 200-מסד בטון בו על גבי יונח, יןג שצוון טרומי מכל סומבט אבני גן ואבני מעבר

 .רדללא מדידה ותשלום נפ, שפהבטון בגב אבני ה, ת המסדא
 

רוחב גב . םחות מתחתית האלמנטימ לפ"ס 10אבני שפה ואבני גן הינו עליו נשענות בה גב הבטון גו

, בפרט פי החתך הא עלתית מסד הבטון יב תחרוח. ת במקום הצר ביותרמ לפחו"ס 10הבטון יהא 

מ לאבן גן "ס 30-חות משפה טרומית ולא פ לאבן, מ"ס 40-מאם לא צוין אחרת לא פחות  אך

 .מיתטרו

, ליכהאדר י"בגוון שיבחר ע, וין בתכניות ובפרטיםוגן לסוגיהן יהיו בהתאם למצהשפה  ל אבניכ 

 .נקיות לפי תכניתות תוקשעם פניות או קשתים  מונחים לפי קווים ישרים

נתי שלם ם לא קיים אלמנט פאבן. אמאלמנט פנה טרומי שלם מאותו דגם הויות יהיו השפה בז ןאב

 .מעלות( 45רונג ג -מעלות  90קי במפעל )לפינה נ "ונגגר"ור ידי ניסעל הפינה תבוצעה 

 (.ודקתית המהתשתהשיוצק על גבי ) 200-ן בתהיה על גבי יסוד וגב בטו הןלסוגיהנחת אבני שפה וגן 

 .1:3היסוד בעזרת טיט צמנט ביחס של  ן על גביבהנחת א

 .מ"מ 2בדיוק של ם למפלס התכניות ון בהתארום האב

קוי והשקעת המישק לאחר החדרת יש להקפיד על ני.  1:3בסיס יה על קים יהין המשיהחיבור ב

 .הטיט

 .ה בצידי האבןאדמ כולל מילוי והידוק, מיםי 7ר גמר ביצוע תהיה במשך אחקיה להש

 

 

 ת, גדרותקומע

 כללי –עבודות ומתכת 

 :תקנים ומפרטים    .1

במפרט  20, 19בפרקים פורט ניים כמות התקנים הישראליים העדכצרים יתאימו לדרישכל המו

 .הבין משרדי

המקור של  נים הבריטיים או בתקני ארץתקרים ביעמדו החומרים והמוצ ,בהעדר תקן ישראלי

 .רצהחומר או המו

 :צרים מתועשיםגרות ומונ.  מוצרי מסגרות ו2 

 בה שימת מסגרות על כל המפורטר. כניות ולמפרטיםימו לתכל מוצרי המסגרות והנגרות יתא

ה ינם מבחיהיו אלה חיבורים נכוני, רים בתוכניותבהעדר פרטי החיבו. ת ופרטיםתכניו כדין הדינ

 .ת התקניםמקצועית ומתאימים לדרישו
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יהיה על הקבלן להגיש , בהתאם לפרט הנדרש מוצריםק לספ, ן מכל סיבה שהיאנית במידה ולא

נוכחות ב, תכנן בלבדו של המנוי המוצע ולקבל את אישורנית מפורטת של השילה תוכתחי

 .המפקח

ם מתועשים  ומוגמרים רימוצ. רותרופילים שונים מהמתוכנן במוצרי מסגהוא הדין לגבי פ

ויקבלו את  ,אחרת בתוכניות ם צויןא אם להוראות היצרן אלאבהת י הקבלן יותקנו"סופקו עשי

 .אישור המפקח באתר

 מידות המוצרים .  3

ם כמו כן ידאג למדידה ולסימון במקו .כל המידות קבלן אתיבדוק ה ,ני התחלת העבודהלפ

על אי התאמה שגילה בין ן חייב להודיע למפקח בלהק  .שוויםוחלוקת המרכיבים השונים לשדות 

של  ויקבל הוראותיו, או ברשימות או בכתב הכמויותיות תוכנהפריטים המסומנים בת מידו

פני שהחל בכל לפנה למפקח  ל רק אםהודעת הקבלן תתקב. קבועותפקח לגבי המידות ההמ

עליו כל תחול  ,ן על אי התאמותלא הודיע הקבל  .צור הפריטיםילי עבודות שהן הקשורות

ל פריטים מתאימים והרכבה שואספקה  ,לתי מתאימיםים בסילוק פריט לרבות, ריותהאח

 .במקומם

 כהת המלאבדיקות בבי.     4

קי המסגרות והנגרות וצרים חלם מילאכה בהמבעוד מועד על בתי המ פקחהקבלן יודיע למ

כן את ם הפריטים ושאר החלקים מהם מיוצריהפחים הלוחות ו, ק הפרופיליםדווהמפקח יוכל לב

 .וטיב הביצועצורת 

 

 גלוון  . ב

 ,בילה באבץ חםוצע בטהגלוון יב. לק מסגרות מבית המלאכה ללא גלווןתר שום חלא יובא לא

 .שרדיבמפרט הבין מ 19בפרק גדר כמו

 ר בריתוך לאחר הגלוון.שה חיבוא יורל

 ור מוצרי מסגרותיצי.         ג

ינה מדויקות  תהי כל הזוויותו, ורה נקייהוחיבור בצ רות יוכנו על ידי חיתוךמוצרי המסג

  .אמצעות מילוייםינות בבפריטים עשויים פרופילים חלולים יחוזקו הפ .לתוכנית מותאמות

  ידהברגים יהיו מחומר לא חל. מ לפחות"מ 2בנים ח למלעובי הפר דרישות אחרות יהיה בהעד

ו בוצעהברגים שי תאימים לקטריו נקיים ומהחורים יהי. ים ודסקיותבמידות תקניות ויכללו אומ

די כ פיק רגה יסאורך הבורג וההב, ים סביב החוריםיוותים ופגמהיו כל עלא י  .לפני הגלוון

שטחי המגע של . מדויק ונקי ייקדחו באורךהחורים כל  . ום על הבורג במלואוהלבשת הא

 .ביצוע החיבור יסוד לפנייימרחו בצבע , ים לחיבורהחלקים המיועד

 

 

 

 

 

 ריתוך.       ד   

 .י האתר יהיו בברגיםכל חיבוריורשו ריתוכים באתר ו לא בעיקרון
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 מומחיםרתכים  מלי ויבוצע אך ורק על ידיתוך יהיה ריתוך חשהרי, רבמידה ויבוצע ריתוך באת

או חלודה לפני /קו היטב מגלוון והשטחים המיועדים לחיבור ינו . אישור המפקח בשטחורק ב

, חורים, ותללא הפסק, ה הריתוך שווה ונקיהיי מבחינת המראה החיצוני. יצוע עבודת הריתוךב

 .הבריטי יתאים למפרט התקניאחרות ומבחינות , ומות שרופיםשקעים ומק

 .רשה ריתוך רצוף של הפרופילים לאורך מקצועותיהםלא יו, קטעיםינות ובהריתוך יבוצע בפ

ך יפצרו תוריבליטות ה. ת כלפי המרכזגים ויתקדם מהקצווצעו בקטעים מסורהריתוך לאורך יבו

 .בץעתיר אתוך ימשחו החלקים בצבע ח אחיד וחלק לאחר הרייתקבל שטויושחזו עד ש

 דוגמאות    .ה

רק לאחר דוגמה מאושרת . ר המפקח והמתכנןג מוצר לאישומכל סו הקבלן יכין דוגמה מושלמת

 .ודהגמר העב עדר באתר מה המאושרת תישאהדוג. תחיל בייצורניתן לה

 צביעה    .ו

 כללי .1
בודות הצביעה תבוצענה כל ע .ל במחיר הפריטיםחירה כלועה לא תשולם בנפרד ומביהצ

                                                                                              .פרט הכללי לעבודות צביעהבמ 11לדרישות פרק התאם ב

ו המפקח א ר צביעה באתר על ידישוותאבמידה   .צע בבית מלאכהיקרון הצביעה תבובע 

ר חלקי המבנה הגנה על ניקיון שארה ומיצבע יבוצעו תוך כדי שעבודות ה ,תיקוני צבע

על חלקי הקבלן תגרום לכתמי צבע בלתי ניתנים להסרה  במידה ועבודת    .יםוהריצוף הקי

א כל לל, דשולהחליפם בחלק זהה ח ן יהיה לפרק חלקים אלועל הקבל ,וףאו ריצ/נה ומב

פרט לפי מ עבודת הצביעה תכלול את כל העבודות הנדרשות ,בכל מקרה    .תוספת מחיר

ושכבות , קשר הנדרשותהיוד או ה ותשכב, יםובכלל זה הכנת המשטח, צבעהוראות יצרן ה

 צבע תימסר לקבלן סמוךגדרת גווני הה, הצביעה תעשה בגוונים שונים  .בע העליוןהצ

 .ביצועל

 רותמסג צביעת.      2

תבוצע , תנורנים וצבועים בצבע פוליאסטר קלוי בוכם לשטח מים מובאיבמידה ואין המוצר

 :ם לדרישות להלןה בהתאהצביע

 :םקיהכנת החל .א

ופגמים אחרים " סיגים"של שאריות  מםוונים ייבדקו חזותית לקיוי השטח המגולפנ

                                                                                                               .ותפינ, ופפים ליד קדחיםחלקיקי אבץ רכמו 

 .מכאנייםתובבת וכלים ת מסרשבבמ, ם יוסרו בהשחזה עדינההפגמי

 מתכת על כל חלקיהה מערכת צבע לצביעת .ב

 .וצרת טמבורמת" צביעה אחת ודי"

 .הנחיות יצרן הצבע ל פיפן ביצוע כל שכבה עאו

 .ביצוע כל שכבה מכת בגמרלקבל אישור מעבדה מוסיש 

 

 

 

 עובי שכבהע "מערכת שור או טמב הפעולה או סוג השכבה
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ביקורת 

 תהליך

לוח 

הביקורת 

פח  יהיה

ברזל 

 70במידות 

מנוקה 

בחול 

 2.5דרגה ל

שישמש 

גם כד

 .ביעהך הצהעוברת את תהלי החלקים מלווה לקבוצת

 .1514עקב מעבדתי בהתאם לדרישות תקן יקורת ומדגם זה ישמש לב

 .בה מיושמתרכי שכבדיקת ע

ה עובי השכבה תהי .המיושמת בריסוס י שכבת הצבעביבדק עות ,לאחר יישום שכבת הצבע תשעו 4

 -+/20ולרנס ע תהיה בטכ למערכת הצב"סה. ישות הנומינליותמיקרון ביחס לדר 10בטולרנס של 

 .2808ן בהתאם לדרישות תקן יקרומ

 .קוהזיה/הזיהדיקת אבד

 .בדהחר שבוע ימים על ידי המעאלפי הגדרת היצרן ללחוזק שכבת הצבע הכוללת תיבדק 

 שינוע   -

 (.רכות" )רטובות"בע הצהימנע משינוע החלקים כאשר שכבות יש ל

 .פגמים בצבעיעת או התקנים למנת רצועות ראות אלא בעזרחלקי מתכת בעזרת שרשאין לשקע 

 ק באישור יועץ קורוזיה מוסמךר –צבע  תיקוני -

 .ולהחליקו םגאזור הפיש להסיר צבע ולשייף את  .קורם בשינוע לוקהמים שמתיקוני צבע לפג

 .דר פעולות המפרטבסליישם את עובי השכבות הנדרש ו

 .יהיה בהברשהצבע לתיקון מקומי אמצעים ליישום 

 לחספס את שכבת   יש, מפרטזמן המכסימלי המותר באת הזמן לתיקון עבר ם משך הבא

 .הצבע לפני יישום השכבות

 

 

 

 

 מאושרת

קס או דטרגנס ממיס ארדרו חפני השטאקטיבציה ל. ג

70- 

 

  "כמיתעש" 175' משחה מס אבץת הסרת תחמוצ

בה שכ –יסוד ועליון  צבע

 ראשונה

 ןמיקרו 60 -462י אחת וד צביעה

 1-32: להתזה מדלל. ד

 18: הברשהל

 

זמן המתנה ליישום שכבה 

 שנייה

  נימוםדקות מי 15

שכבה  – ןצבע יסוד ועליו

 שניה

 מיקרון 60 -462די צביעה אחת ו
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 רחובוט ריה

 יות להוראות כל (1
 

 וברחוט חוץ/עיגון מתקנים וריה .א
 

 ראש היצרן הנחיות פיל או, חוזה/המכרז במסמכי יןמצוכ בטון ביסודות עיגון ות/כוללת ות/העבודה .1
 .מתקן/לפריט ייחודיות נחיותה דרבהע - המפקח דיבי וביחד מראש יאושרו

 
 ולא היחידות מחיריב כלול ליסודות רשהנד וןהזי ברזל .אחרת יןצו אם אלא, 30-ב יהא הבטון .2

 . רדפבנ שולםי/ימדד
 

 גננית קרקע לפני תמתח או/ו, מ"ס 10 לפחות( אספלט ותלרב) לריצוף מתחת יהא הבטון סודי ראש .3
 .מ"ס 6 לפחות( סופית)
 

, הנדרשות המידות לפי – עגולה או יקתמדו יתריבוע יתתבנ עותבאמצ תבוצע וןהבט יסוד ראש יציקת .4
 .יוחלקו טוןהב פניו
 

 ,חיצונית לפלטה( "עמודים" להלן – כלשהו מסוג  'וכו יד-אחזימ, גדר ,למעקה) עמודים לעגן יסורא חל .5
 '.וכו סלע, דופן, קיר צד או לראש", יליפסיםפ, "בברגים מעוגנת

 
, ןיצו לא ובאם,  מחייב והינו ם של כתב כמויותיף מתאיסעו/או ב בפרט יןמצו רשהנד העיגון אופן .6

 כל לרבות, היחידה במחיר ולותכל העיגון תועלוי כל .לעיל 1 לפסקה ובכפוף קחפהמ הנחיות לפי צעיבו
 . יןוכמצ סודותבי וזיון( ושימתו ואספקת) בטון, חציבה/  החפירה ותודעב

 
 יעהוצב וןות כלליות לגלהוראו .ב

 
 ניםווומגול המפלד ויהי לביצועה שישמשו החומרים וכל היד ומאחזי המעקים, הגדרות רכיבי כל .1

 ביצועו ,לפחות מיקרון 80 האבץ ציפוי ביעו, חם באבץ בטבילה והעיבוד הייצור כל השלמת לאחר
 .918 י"ת לפי יהא וןולהג

 
 חלקי בהכנת אחרת פעולה כלו וףהשי, הקידוח, תוךהרי ותפעול כל ביצוע חרלא יבוצע וןולהג .2

 .המעקה/דורהגי
 

 ותאחרי תעודת וכן וןולהג ממפעל העקהמ/הגדר חלקי כלל ריותאח תעודת המפקח בידי ייתן הקבלן .3
 רישותוד(, 918 י"ת) הישראלי התקן דרישותל להתאמתה העבודה לאיכות מטעמו תלויה-בלתי
 .זה חוזה/מכרז

 
 פויצי יאושר לא". דיפוזיונית-טרמו" הבשיט נווויגול'( וכו בעותט, אומים, ברגים) קטנים פלדה רכיבי .4

 ".פאסיבציה"
 

 םזרי וחומרים רכיבים כל הסרת, יסודי יניקו לכול עליונה לצביעה לווניםגוהמ הפלדה רכיבי כל כנתה .5
  ,"וןוגל קושר" רחומ שכבת ויישום חול התזת באמצעות נתווהמגול הפלדה פני וחספוס פלדהה מפני
 .וןהעלי הצבע יצרן נחיותה פיל הכל

 
 יסודי ניקוי, גענפ ונםולשג  שטחיםה כל וינוק ,באתר ריתוכים לבצע ומראש בכתב המפקח רהתי .6

 . ע"ש או" הנגזי" מסוג קר וןוגל בצבע ויצבעו הריתוך יפויצ  חלקי כל להסרת
 

 תא להכין או/ו ןעליוה לצבע לווןהג בין קושר חומר שכבת שםליי הקבלן על, עליוןה הצבע יישום לפני .7
 יצרן ותחיהנ לפי נתווהמגול הפלדה הכנת או/ו, העליון הצבע יצרן הנחיות לפי נתווהמגול ההפלד
 .הצבע

 
 .המתכנן שיקבע כפי", RAL" מסדרת בגוון" בתנור לקטרוסטאטיתא אבקה" תשיטב תבוצע הצביעה .8

 
 פרדבנ לתשלום ואינן חידההי יבמחיר כלולות הנדרשים םרכיבי/חומריםוה ל"הנ הפעולות ויותעל כל .9

 .נוסף או/ו
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 יד-, מאחזיותגדרות, מעק (2
 

 או/ו פינה  כל של מדויק וםמיק וללכ אורכם לכל יד-מאחז/מעקה/הגדר תוואי את מןיס בלןהק .1
 ואילתו המפקח אישור את לקבל הקבלן על. צבעוני סימון  בסרט תמסומנ ברזל ביתד בגדר שבירה

 .ועביצ תחילת לפני
 

 .אתרב ריתוכים ידרשו שלא באופן וברגים אביזרים, התקנים תבאמצעו תבוצע הגדר בתהרכ .2

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיהגינון והשות עבוד – 41פרק 

 .41ט הכללי פרק ף להנחיות המפרדות בכפוהקבלן מחויב בביצוע עבו
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 גידורעבודות  – 44פרק 

 
 .19פרק ט הכללי להנחיות המפרף דות בכפוהקבלן מחויב בביצוע עבו
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 וב ותיעולבי ,מיםקווי  – 57פרק 
 

 עפר עבודות - 57.01
 

 למפורט  ותת יהיו כפופת קרקעיוב תמים וצנרת ביצנרת  תהעפר הנדרשות לצורך התקנ עבודות     

  ת ועומק החפירה לצנר ס"מ 100עומק החפירה לצנרת מים  – תהצינורוויכללו במחיר  57.01בפרק      

 נפרד לנ"ל.סעיף  ןלא יינת –תכניות ורט בהתאם למפבביוב           
 

 מאושרת. הנים או מעבדשל מכון תקה ץ ובדיקבדיקת היוע, שור המפקחיא לכסות התעלות לפניאין     

 יקה, כדוגמת מוצר של חברת "פומס".ש בפקקי טסט מתפרקים לצורך הבדש להשתמי    

 רצפה.מים לפני יציקות ה אלפלסטית באדמה תמוצנרת     

 

 
 םתת קרקעיי – תווי צינורוק -  7.025

 
לעבודות ת' ת 'אברוכדוגמ פנימי מצופה בטון  5/32ונת תקן מפלדה מגולובאדמה מים  תצינורו

מתחת לבטון אלא באדמה או במילוי  אין לבצע צנרת מים .ידי המפקח ת או ש"ע שיאושר עלתשתי

 של הריצוף.

 

  פלס דוגמת "10, "8",6בקטרים של   SN –8-10גם "מריביב" י קשיח דמפי.וי.סביוב יהיו  תצינורו        
 או ש.ע. כולל ספחים

 
 :ותיעוללביוב  שוחות בקורת    

ינג שעובד 'ון מזויין, ובנצעם רצפה מבט 658מיות לפי ת.י. היו מחוליות טרולביוב יוחות בקורת ש   
 מהודק ומפולס.ס"מ על מצע  20מזויין על בסיס בטון  רומולדחופית או  או שוחות פלסיות, טרומי

 
  מכסים ,(וניכבד ובינ) 104.2.2מין  489ב.ב. לפי תקן  היו טרומיים טיפוסכסים יות והמהתקר    

   .40 ולכן מכסים לתקןרכב )חניה, אספלט וכו'( תנועת ל כל המתחם מיועדD. 400 ממינים                  
    

   ומני  בסיס ביט וליה העליונה באמצעות אטם אלסטי עלתקרה והחה בין החוליות ובין ההאטימ    
 מתוצרת וולפמן. ט" טופלסאי"           

 
 יספק מכסהתוח יקרקע, ומתכנן הפל הי נמוך ממפלס סופי שמכסה סניטר השוחות יקבלוכל    

פלדה תיעול על מכסי יצקת  שוחות דקורטיבי על בסיס מכסה "כרמל" ממולא בחומר סינטטי קל.
 יר השוחה.במח

 של המכסים. צוע סופיימא לאשור לפני בוגלספק דיש  ,תוחייש לתאם מפלסים עם הפ   
 

 ני ורק המכסה יהיה בגובה פ ס"מ מתחת האספלט 20קרה ט יהיו עם תת במשטח אספלשוחו     
 שטח, יצוק בתוך הפקק.וחות במשטח גרנוליט יהיו כנ"ל אך עם חומר זהה למש האספלט.     

 
 ו כדלקמן:בתוכניות( יהי חרתצוין אנחיות לקוטר התאים כפונקציה של עומק )אם לא ה     

 
 ס"מ 50 קפק ס"מ, 80 קעומ עד 60 קוטר      
 ס"מ 50 פקק  ס"מ, 125 עד עומק 80 קוטר     
 ס"מ 60 פקק ס"מ, 250 עד עומק 100 קוטר     
 ס"מ. 60 פקק ס"מ, 250 מעל עומק 125 קוטר      
      

 מופת  ולפמן" אווביב" תוצרת "ואיטוגמת "יבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדח   
 ליה קונית עליונה.וס"מ יהיו עם ח 100קוטר .סי. תאים בעשויה פי.וי מיוחדת חדירה   

 
 יעשו לפי ההנחיות הבאות:מפלים    
 התא(.הקרקעית )כלול במחיר על ידי עיבוד  -ס"מ   30עד הפרש    
 ולם בנפרד(.)משתכנית ב כמצויןמפל חיצוני  -"      40מעל           
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תאי ם, י שפה, תאי בקרה מלבניים אובלי אבנרשתות פלדה עקליטה, ת לתיעול תאי תאי בקור  
בהה עגולות, מכסי שוחות וכו' יעמדו בדרישות התקנים המפורטים ת הגהגבהה תקרות, חוליו

, ולפמן"של "ו מוגמריםמתועשים וראות היצרנים ויהיו מוצרים בהתאם להיבוצעו  ,במפרט הכללי
 או ש.ע. /נשה ברוך'מ" "אקרשטיין

 
על  -" להכנת תכנית "כפי שבוצעסיס מערכת הביוב והתיעול כבע מדידה של עבודה יש לבצבגמר ה  

 . AS MADE  הקבלן לספק תכנית "כפי שבוצע"
ות, תקרות בהתאם לעומס הדרוש, מכסים, יס, חוליתאי הביקורת כולל בס מחיר -מדידה   

 לט.הביצוע קומפ דה בגמרהתא, מדי עול לתוךביוב/תית צנרת הדים לכניסם מיוחאביזרי
 20בתחתית יש להתקין מצע חצץ רומי, ללא תחתית בטון. בטון ט יעשו מטבעות -ת לברזים שוחו   

כעומק תחתית החצץ. לשוחות  חת לברז. עומק הטבעותמת ס"מ 10להשאיר מרווח של  ,ס"מ
 ס.טון עומ 12.5מכסה השוחות 

 
תאמה לנתונים דד ולוודא החברות ע"י מושוחת התת מפלס לפני מדיד ת הביובעבודו אין להתחיל   

 ם למתכנן לקבלת הנחיות.ונייש להעביר נת  הסטיי במקרה של –בתכניות 
 

  סניקהמשאבות /  שאיבה מתקני .4
 המתקנים יסופקו עם כל 

 בה למתקני שירותים ומקלחות בחצר ורות שאיב .א
 

ת עם אפשרות לקרקעי קובעותמשאבת סניקה מ 2של סט ל הכולשאיבה  ןמתקק  הקבלן יספ
סולם מובנה עם שרת נירוסטה לשליפה ובילים ושרנירוסטה מ תה עם צינורולשליפה מהיר

סט וי כולל להפעלה לסירוגין וגיב מוגן מים עם לוח חשמל תקני, בתוך שוחת השאיבה
 SHOPהעמדה ו  וכניתאישור כולל תמפלט ליוגש קוו יםכדורי יםברזים אל חוזרמצופים 

.DRAWING 
 

 כונותלחדרי מ איבהש ותבור .ב
 

 וין כמפורט בתוכניתן מזמבטו וז חדר מכונותניקל קרקעי תת בחדר מכונותשאיבה  ןיותק
ס"מ כולל סולמות  80בקוטר  מכסים סניטריים 2עם  ס"מ 20בטון בעובי ולפי פרט עקרוני / 

 מנירוסטה.
דה סניטרי לעמי כסהומ םידוריכ יםאל חוזר 2 ו ים ברז 3 נויותק ניקהל קו סביציאה מהבור ע

 טון. 12בלחץ 
ראשי בחדרי בודות שלד של קבלן רת עבתוכנית יבנה במסג ן לפי מידותבורות השאיבה מבטו

זוג משאבות סניקה  ,לוח חשמלאת כל המערכות כולל  וקבלן הזוכה יספק, המכונות
ה רוסטטה מובילים ושרשרת נירוסני תעם צינורו מהירה מחוברות לקרקעית ולשליפה

 חת השאיבה.בנה בתוך שוה עם סולם מולשליפ
  

 יובמשאבות הב .ג
 
במבנה  LOWARAכדוגמת תוצרת חברת  יקה לביוב וניקוזנסת ולספק ולהתקין משאבש י

ה מהטיפוס ינתהי ותווה ערך ואיכות. המשאבמ"מ או ש 65בר חופשי למוצקים עם מעכבד 
 ים: ת פאזיתל יםמימי עם מנועול תת הטב
  מטר 15מ"ק/ש נגד עומד של  20 ס לספיקה שלכ" 3  :כונותמ בחדר שאיבה לבורות.  

 
 ותיציאה וצינור סניקה ומוט יורגל יםמהיר יםסניקה, מחבר תוצינורעם  נהתסופק ותשאבהמ

 יציקת רשרת להרמה כולל התחברות לצינור שיותקן בתוךהבור וש לרצפת מוהרמה שירת
 ,530תקן  ויהיה לפי - 3ר היציאה "ר צינוטקו ההתחברות בריתוך -בור ה הבטון של המכסה

יש להשלים  –לומינה" נימי "צמנט רב אפציפוי  עם APC – 3צוני עם ציפוי חי 5/32עובי דופן 
חסרים וכן אביזרים ליציקה בחדירת במידה ו ון ביציקת המכסה לבוראביזרי צנרת לבט

 לבור.צנרת חדשה 
 

 מל חש ותלוח .ד
 

 להפעלה לסירוגין של שתיעמיד לגשם( לוח חשמל )ד ור בנפרב משאבות ולכלהזוג ללספק  יש
וי יותקן לפי התכנית כולל מפסק יד, לחצן ניס ואשר ותתראות זמזם ונורכולל ה משאבות

ון מבטחים אוטומטיים עם כוונ ,ן לתקלות, מגעניםרות סימוחצן ביטול אזעקה, מנול ,אזעקה
" צומת"מכון  בת מאושר ע"יפיקוד שמטית תקינה. הלוח יכלול והנדרש לפעולה אוט וכל

לית בין הלוח לבין החשמ לציהאת כל האינסט בקרה. הקבלן יספקומגע לחיבור למערכת ה
 בורי. לאזור צי ןח ראשי של הבנייולמההזנה תהיה  –המשאבה וציוד פקוד 
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תתופעלנה אבה המש .ריש לשלוח לאשו –" שריג םר-הציוד יהיה כדוגמת מוצר של "בן
סקה ברמה הנמוכה של ף אחד להפעלה והשני להפמצו ,ום חולמצופים בי 3 ע"יטית אוטומ

וע ואלקטרודה קה. כן יינתן מפסק טרמי "קליקסון" לליפופי המנלאזע צוף שלישיופכין ומהש
הבניין וצופר רה של יש להוציא סיגנל ללוח בק רטיבות באגן השמן. לתקלה שלפנימית 

 ה.ה לתקלאזהר
 

 שסתום אל חוזר .ה
 

י להתקנה או כדור( VALVE CHECK WINGנופל ) מטיפוס מדף החוזר יהי-אלם שסתו
לביקורת ממדף אוטם, ציר המדף, בית המדף ומכסה פתח  וייה בנשסתום יה ,כית בלבדאנ

 – 040" דגם "א.ר.יכדוגמת תוצרת  הלעבודה עם ביוב גולמי, ויהי ום יתאיםוניקוי. השסת
NR ום והמדף האוטם ח. גוף השסתושר ע"י המפקאחרת שתשווה ערך מתוצרת אופר או מש

ת השסתום. המדף יותקן על ציר היה תושבת להשענהגוף ת ויים יצקת ברזל. בתחתיתיהיו עש
 בולט.

 לה שימנע כל נזילה. הציר יהיה ימני או שמאלייכות מעוט יותקן תותב אוטם מאבציר הבול
ו'. מידת ביל, קפיץ וכגפסיק מזרוע עם משקולת, מלהרכבת ים ן בתכניות ומתאכמסומ

יגנל פקוד חשמלי להעברת ס סק גבול. יש להוסיף משקולת ומפס"מ 15ליטה תהיה לפחות הב
להכנת המדף בצורה ע מתאים יצקת ברזל ובתוכו שק בית המדף יהיה עשוי על תקלת סתימה.

יותקן ראלי מגוף השסתום ק אינטגחל ביקורת המהווה פתח ה.שלא תיווצר כל הפרעה לזרימ
סגור  מתוך השסתום. הפתח יהיהם להוצאת המדף בשלמותו ל הפתח יתאיעל השקע. גודמ
 רזל המחובר בברגים לגוף השסתום."י מכסה מיצקת בע
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 כמויותהכתב  –ד' מך סמ

 (וזה זהחממכרז/המהווה חלק בלתי נפרד )
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 התכניותמערכת  –' ה סמךמ

 (וזה זהרז/חממכבלתי נפרד הווה חלק מה)
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 אדריכלות

S0398A_P00  מכונות חדר –ף תכנית מרת 

S0398A_P01  תכנית קומת קרקע 

S0398A_P02  'תכנית קומה א 

S0398A_P03  תכנית גגות 

S0398A_S01  חתכים 

S0398A_E01  חזיתות 

S0398A_C01  קעקרקומת  –ות נית תקרתכ 

S0398A_F01  קרקעמת קו –כנית תגמירים ת 

S0398A_PR01  פריסות 

S0398A_L01  ונגרותשימות אלומיניום, מסגרות ר 

S0398A_D01  י בנייןפרט 

S0398A_SW01  ריכותגליון ב 

S0398A_ST01   1מס' גליון מדרגות פלדה 

S0398A_ST01  2פלדה מס'  גותגליון מדר 

S0398A_ST01  לחדר מכונות ירידהבטון  – 3' ון מדרגות מסגלי 

S0398A_MMM  ממ"מ 

 

 כלות נוףאדרי

1812-PIT  פיתוח כלליתת יתכנ 

1812-KIR  פריסת קירות 

1812-PR  רטי פיתוחפ 

1812-GIN  נוןתכנית גי 

1812-HASH  תכנית השקיה 

 

 קונסטרוקציה

 ית כלונסאותתכנ  1-ק

 וחנית חפירה, דיפון ופיתתכ  1a-ק

 םעמודי כנית ופרטית  2-ק

 -4.50ית רצפה במפלס תכנ  3-ק

 -0.15במפלס  תכנית רצפה  4-ק

 -0.15רצפה עליון במפלס  ןזיו  4a-ק

 -0.15במפלס זיון רצפה תחתון   4b-ק

 -0.15רצפה במפלס  ון קורותזי  4c-ק
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 +3.38 תכנית תקרה במפלס  5-ק

 +3.38ון במפלס עליזיון תקרה   5a-ק

 +3.38לס תון במפחרה תזיון תק  5b-ק

 +3.38ן קורות במפלס זיו  5c-ק

 +7.48 רה במפלסית תקתכנ  6-ק

 ממ"מ ניתתכ  7-ק

 

 אינסטלציה

 

 

 

 

 בריכה מערכות

 שחייה בבריכתת מערכו – מפלס בריכה  130818-3-2

 כה בחדר מערכותבברית מערכו –מפלס חדר מכונות   130818-3-3

 

 ותקשורת שמלח

 רקערצפת קס מפל –יסודות הארקת  תכנית  770-1

 רתחשמל ותקשו מתקן –ס ח' מכונות קומת קרקע ומפל  770-2

 חשמל ותקשורתמתקן  –מעטפת  –א'  ומהק  770-3

 חשמל מתקן  – גגקומת   770-4

 נישמל ראשי חדש, לוח חשמל בריכה, לוח חלוקה משלוח ח  770-5

 חד קוויתסכמות  –ות שרות לח' מכונ לוחו  

 ום בשטח מבטים דש, מיקל חחשמיבור ח –ית פיתוח תכנ  770-11

 וחזיתות  

 

 וירמיזוג א

 מכונותחדר  –ויר ג אמערכת מיזו  1480-0

 רקעקקומת  –מערכת מיזוג אויר   1480-1

 א'קומה  –ג אויר רכת מיזומע  1480-2

  גג קומת –מערכת מיזוג אויר   1480-3
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 יטוםא

WP-3823-01-01  קומת קרקעו חדר מכונות י איטום רצפתון ופרטתכנית סימ 

WP-3823-01-02  רקערצפת קומת קפרטי איטום תכנית סימון ו 

WP-3823-01-02  פלס פיתוחפרטי איטום רצפת קומת קרקע ומ 

WP-3823-03-01  י איטום חדרים רטוביםפרט 

WP-3823-05-01   ם גגותוופרטי איטסימון תכנית 

WP-3823-10-01  טייםם סטנדרפרטי איטו 
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 מיםפיצויים מוסכ - 'ו מסמך

 

מוערכים  צוייםיהא המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, כפי ,זהביצע הקבלן הפרה של החו .1

רים אחרוע מכל זכות ו/או סעד לג נה, וזאת מבליממאו חלק  ת ערבות הביצועלחלט א, ומוסכמים מראש

 .  יןדכל  על פיי מסמכי החוזה ו/או תונים למזמין על פהנ

לן את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים, בהקיל, ומבלי לגרוע הימנו, הפר לע 1האמור בסעיף נוסף על  .2

גבי ן לאות החוזה, ביורבהתאם להוככל שנקבעה,  תב, אםבכשנקבעה על ידי המזמין  ארכה כפוף לכל

מיד עם בלן למזמין, הק ישלםצוע, אבן דרך שנקבעה לבי כל חלק ממנו ו/או ן לגביביהפרויקט בשלמותו, ו

דרי )קלנ בגין כל יום איחור₪  5,000מראש, סכום של  םמיונה, כפיצויים מוערכים ומוסכדרישה ראש

יין, או כל שלב הענו העבודה לפי א/עבודות ושנקבע להשלמת ההסופי ד ולל שבתות וחגים( מהמועכ

ך בהוכחת ת ללא כל צורזאושה, ( למעו השלמת כל שלב ממנהד למועד השלמתה )אודה ועעבמשלבי ה

₪  15,000-יום, יגדל הפיצוי ל 30באם האיחור יעלה על  .ניםמהזגרם למזמין בגין הדחיה בלוח הנזק שנ

  .30 -ם האיחור החל מהיול יום לכ₪( )חמש עשרה אלף 

 חדליםהמ יזה מהמעשים ו/אוו/או מי מטעמו, א הקבלן צעאמור לעיל, במקרה בו בין המבלי לגרוע מ  .3

הפיצויים המוסכמים,  את סכום ד,בגין כל מעשה ו/או מחדל בנפרם הקבלן למזמין, ים להלן, ישלרטוהמפ

 או מחדל, כמפורט להלן:/עשה והמופיע בסמוך לכל מ

 500 -                       ו הוראות ההסכם        ו/אן ו/או נציגם מיו/או המזי הוראת המפקח י מילוא 3.1

  לכל מקרה;₪ 

 –לא קוימה  אהבגין כל יום בו ההור – התראהלאחר קבלת  3.1ף בסעי כאמור  אהרהו ימילו אי 3.2

1,000 ;₪ 

 ל מקרה;לכ₪  500 -אי קיום כללי בטיחות  3.3

 ;לכל מקרה₪  1,000 – יקוןלת לאחר דרישה טיחותיב אי תיקון ליקוי 3.4

 ל יום;לכ₪  500 –י שימוש ביומן עבודה א 3.5

 איחור; לכל יום₪  500 –צוע לב בירת העבודות המהוות שאיחור במסי 3.6

 לכל מקרה;₪  500 -המבקרים באתר  אוקסדה על ידי מי מהעובדים ו/ אי חבישת 3.7

 ;רהלכל מק₪  500 -ת כנדרש בטיחואי הצבת שילוט  3.8

 לכל מקרה;₪  500 –לא תקינים  אוחסרים ו/ים להולכי רגל מעבר 3.9

 מקרה; לכל₪  500 -טוחים ברים במעאי סימון  3.10

 למקרה;₪  500 –גוד לתוכנית ניבבים ת מוצאביזרי בטיחו 3.11

 כוונתידור, תאורה, פנסים מהבהבים, מחסומים, שילוט להג, ביזרי בטיחות חסרים: תמרוריםא 3.12

 רה;לכל מק₪  500 –הולכי רגל וכו' 

 ₪ 500 -וע העבודה ום ביצמקהצבת מטף כיבוי בסמוך ללא רבות ריתוך( ל)לות בחום ביצוע עבוד 3.13

 לכל מקרה;

 ₪ 500 –וראה של המפקח בנושא זה לרבות אי קיום שהאתר וסביבתו ה ןיקיועל נ אי שמירה 3.14

 ;לכל מקרה 



209 

 

 –פי כל דין  או על/ו ם זה ו/או הוראות המפקחת הסכביצוע השלכת פסולת שלא על פי הוראו 3.15

 ;מקרה כלל₪  2,000

 ים המוסכמים הבאים:הבדק יחולו הפיצויתקופת ב קיום התחייבויות הקבלן לאיבנוגע  .4

 תיקון תקלותלקריאות לעד מובנות אי הע 4.1
 
 :פיצויים מוסכמים בסךתקלות, תגרור  וןי הענות, במועד, לקריאה לתיקא  

לכל שעת  "חש 1,000  - בנספח הבדק(גדרתה כה) אה לתיקון תקלה דחופהלקרי אי הענות (1

 ר.פיגו

 24ל כ"ח לש 500 - דרתה בנספח הבדק()כהג ן תקלה רגילהלתיקו אהלקריבמועד אי הענות  (2

 ר.שעות פיגו

 

 

 ש הקשר במועדהחלפת אי-אי 4.2

 

 ור.ם פיגלכל יו₪  500 שלתחויב בפיצוי מסכם בסך , ש הקשריא החלפתו שלאי  

 

)כמו גם כל סכום אחר  ריםהמוסכמים האמום הפיצויי הקבלן את סכום בות מןלגהמזמין יהיה רשאי  .5

ו/או  ים המגיעים לקבלןות קיזוז כספצעמת באלרבו כל דרך שימצא לנכון,מין מאת הקבלן(, ביע למזמגה

 מימוש ערבויות.

לשחרר י סכמים האמורים לעיל, כדם המו, מובהר בזאת, כי אין, ולא יהא, בתשלום הפיצוייקספלהסיר  .6

הו, וכי רוע מהן באופן כלשכדי לגו ו/או על פי כל דין ו/א וזהל פי מסמכי החע יבויותיואת הקבלן מהתחי

ם הנתונים יחרן כלשהו מכל זכות ו/או סעד א, כדי לגרוע באופמור, כשלעצמוהא שלוםא, בתאין, ולא יה

 ין. כל ד למזמין על פי מסמכי החוזה ו/או על פי

או /ו לעניין פיצויים מוסכמיםות וסיף על ההוראלהאך ורק  נספח זה נועדו הוראותי עוד מובהר בזאת, כ .7

קבלת כותו של המזמין לכדי לגרוע מזן הין בם, ואממסמכי החוזה האחרי רים הקבועות באיזהאח

 ם כלשהם הקבועים באיזה ממסמכי החוזה האחרים.יחרפיצויים מוסכמים ו/או א

אין בה ולא  –כלל ו בבמקרה מסוים אה י נספח זמוקנות לו על פויות הזכהמזמין מלעשות שימוש ב מנעותהי

ו על ות זו ויתור כלשהללמוד מהתנהגן י, ואבכלל זכות באותו מקרה או פן כויתור על אותהשום אוב תפורש

 ח זה.פנסזכויות לפי החוזה ולפי 

 

 ____תאריך: ___________________ חתימה וחותמת הקבלן:_______________
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 ותנגישד ונספח "חוו –' זסמך מ

 (וזה זהממכרז/חבלתי נפרד המהווה חלק )
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 ור עציםהנחיות לשימ –' חסמך מ

 (וזה זהחממכרז/בלתי נפרד  המהווה חלק)

 

 

 

 

 

 

 


