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פרק  - 00מוקדמות
 00.01תיאור הפרויקט:
הפרויקט מורכב משי מבים קלים בשטח כולל של כ 530 -מ"ר.
המבים ישמשו את משרדי מחלקות הרווחה ,החיוך והשירות הפסיכולוגי החיוכי של
המועצה המקומית אבן יהודה.
בכל מבה יוקם מרחב מוגן כמפורט בתכיות.
העבודה כוללת גם פיתוח שבילים ,מדרכות ,סלילת אספלט ,גידור ושערים ,ומתקן
אצירת אשפה

 00.02הגדרה וזיקה למפרט הכללי:
המפרט המחייב לביצוע העבודה הוא המפרט הכללי והמפרט המיוחד כמפורט
להלן:
המפרט הכללי :פירושו פרקים העדכיים של המפרט הכללי לעבודות בין,
בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד
העבודה ,משרד השיכון )"האוגדן הכחול"(  -שאיו מצורף.
המפרט המיוחד :פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד .המפרט מהווה תוספת
לחוזה וחלק בלתי פרד ממו .המפרט מהווה השלמה לתכיות ואין הכרח כי כל
עבודה המתוארת בתכיות תמצא את ביטויה הוסף במפרט ,או להיפך.
 00.03עדיפות מסמכים לביצוע:
בוסף לאמור בושא זה בחוזה יהיה סדר העדיפויות לביצוע כדלהלן:
 00.03.1הוראות המפקח ביומן העבודה.
 00.03.2תכיות הביצוע הכוללות :תכיות ,פרטי בין ורשימות
גרות,מסגרות ואלומייום
 00.03.3המפרט המיוחד והתאים הכלליים המיוחדים.
 00.03.4המפרט הכללי.

 00.04מיעת זקים והפרעות:
על הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרושים על מת שלא יגרמו זקים
כלשהם למבה הקיים בסמוך ,כגון :כיסת לכלוך ,אבק ,רעש ,וכן פגיעה

פיזית במבים קיימים והגדר ,או כיו"ב וכן לסביבה ולמערכות התשתית
הציבורית.
 00.05היקף העבודה:
יש לראות את המפרט כדלקמן כהשלמה לתכיות ועל כן כל עבודה המתוארת
בתכיות ,אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הוסף במפרט זה.
המפרט כולו מורכב מחלקי המפרט הכללי המפורטים לעיל ומהמפרט
הכללי
המיוחד המובא כאן .המפרט המיוחד בא כתוספת וכהבהרה למפרט
ובשום פים ואופן אין הוא בא במקומו.
 00.06מים:
 00.06.1המזמין לא יעמיד לרשות הקבלן קודה להתחברות .כל ההוצאות
הכרוכות בהתחברות למוה מים לרבות כל הצרת וכיו"ב יחולו על הקבלן,
המצב
כולל קבלת היתר לכך מהעירייה ,פירוק בגמר העבודה והחזרת
לקדמותו ותשלום בגין שימוש במים.
 00.06.2על הקבלן לדאוג על חשבוו לסידורים מתאימים לאגירת מים
ולאמצעים אחרים )כגון :משאבות וכו'(.
במקרה של הפסקת מים ,לא תתקבל כל תביעה שהיא בגין חוסר מים.
 00.07חשמל:
 00.07.1המזמין לא יעמיד לרשות הקבלן אפשרות להתחברות לחשמל.
כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות לחשמל לרבות כל הצרת וכיו"ב
יחולו
ע"ח הקבלן ,כולל פירוק בגמר העבודה והחזרת המצב לקדמותו.
הוצאות השימוש בגין השימוש בחשמל יחולו על הקבלן .אם דרוש
לקבלן חשמל מעבר לאפשרות ה"ל יבצע על חשבוו את הסידורים
הדרשים לאספקה הוספת.
 00.07.2הקבלן יבצע על חשבוו ,קו הזה ממקור הזה ועד ללוח ראשי ארעי.
 00.07.3על הקבלן לדאוג ,על חשבוו ,לאמצעי אספקת חשמל במקרה של
הפסקה או תקלה )גרטור( .לא תתקבל כל תביעה שהיא בגין חוסר או
בחשמל.
תקלה
 00.08עבודות עם קבלים/גורמים אחרים:
 00.08.1מובא בזאת לידיעת הקבלן שיעבדו באתר קבלים/גורמים
אחרים בהתקשרות ישירה עם המזמין.
 00.08.2על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתאום מוקדם של
הקבלים הוספים כך שלא תיווצר כל הפרעה לביצוע העבודה של

הקבלן או של הקבלים הוספים ו/או גורמים אחרים וזאת ללא
כל תמורה .תביעה בגין הפרעה שתיווצר עקב עבודת הקבלים הוספים
אתר לא תוכר ולא תשולם כל תוספת על האמור.
 00.08.3בוסף לאמור לעיל שומר המזמין לעצמו את הזכות לבצע
באמצעות קבלים /קבלי משה בהתקשרות ישירה עמו ,חלק
במסגרת חוזה זה.
הכלולות
מהעבודות
קבלים אלו יהוו לכל דבר ועין קבלי משה של הקבלן הראשי
למעט ההתקשרות.
במקרה זה יספק הקבלן הראשי לקבלים אלו שירותי קבלן
ראשי במלוא היקפם )לרבות פיגומים ,עזרה בציוד ,כלי עבודה ,עזרה
בביצוע,שימוש בדרכים ,תאום וסימון וכיו"ב ,הכל לפי המקובל
והסביר והדרש לפי שיקול דעת המפקח( ,תיקוים במהלך העבודה
ובגמר העבודה.
הקבלן לא יקבל כל תמורה עבור שירותים אלה.

 00.09מוצרים בהשגחת מת"י:
 00.09.1כל החומרים ו/או מתקים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלי
תו תקן ישראלי )או אמריקאי או מערב אירופאי במידה ואין תקן ישראלי(.
 00.09.2במידה והקבלן מבקש לספק מוצר או מתקן תוצרת חוץ ,רשאי יהיה המפקח
לדרוש מהקבלן ביצוע בדיקה במכון תקיה מורשה
על חשבוו

 00.10מהדס ומהל עבודה באתר:
 00.10.1הקבלן יעסיק במקום העבודה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע
לצרכי תאום ופיקוח על העבודה ,מהדס ביצוע מוסה בעל יסיון
מוכח בביצוע פרויקטים דומים המהדס יהיה רשום בפקס
המהדסים והאדריכלים ועם מיויו הוא יירשם במשרד התמ"ת כמהל
האתר.
 00.10.2הקבלן יעסיק במקום המבה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע
לצורכי יהול העבודה והביצוע השוטף ,מהל עבודה מוסה ,באישור
המפקח.
 00.11אחראי לביצוע השלד:
לפי תחילת העבודה יחתום המהדס מטעם הקבלן במסמכי רישיון הביה של
הפרויקט בתור "המהדס האחראי על ביצוע השלד" וכמהדס האחראי
כמתחייב על פי חוק התכון והביה .חתימתו זו של המהדס
לביקורת

.

מטעם הקבלן תחליף את חתימת מתכן הקוסטרוקציה) ,שהוא המהדס
שלד הבין(.
על תכון
האחראי
 00.12יהול יומן עבודה:
 00.12.1הקבלן יהל באתר יומן עבודה.
 00.12.2הפורמט של יומן העבודה יוצג למפקח עם קבלת צו התחלת עבודה
ויאושר על ידו.
 00.12.3יומי העבודה ימולאו מדי יום ויסוכמו בסוף כל שבוע.
 00.13בדיקת התאים והקרקע על ידי הקבלן:
רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה ,בדק את התאים ,את דרכי
הגישה ,היקוז הקיים ,הקרקע ותשתית הקיימת והמערכות הקיימות באופן
יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתאים ולסוגי הקרקע הקיימים.
המזמין ערך סקר ובדיקות קרקע באמצעות יועץ קרקע ישראל קלר .דוח זה
מצורף להלן כספח למפרט.

 00.14מיעת הפרעות וגידור האתר:
הקבלן מתחייב לגדר היטב את שטח העבודה ולאחסן את חומרי הבין ,כלים,
וכדומה אך ורק בתוך השטח המגודר אשר גבולותיו יקבעו על ידי המפקח.
בשום אופן לא תורשה אחסת חומרים וכלים מחוץ לשטח המגודר.
על הקבלן לבקר במקום ולבדוק אפשרות של אחסת חומר ואפשרות גישה
שיהיו רק בתאום עם המפקח .גידור האתר יתבצע על פי החיות המפקח ויכלול
גדר פח אטומה בגובה  2.00מטר בכל היקף האתר.
 00.15בדיקת חומרים ואישורם:
הקבלן חייב לקבל אישור מהמפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו
להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים .אולם מוסכם במפורש ,כי בשום פים
ואופן אין אישור מקור החומרים ,משמש אישור לטיב אותם החומרים המובאים
מאותו מקור.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ,אם אין אותם החומרים מתאימים
לצורכי העבודה .עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבועיים לפי הזמת
חומר מסוים ,על הקבלן לבקש מאת המפקח אישור באשר למקור החומרים
אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם חומרים לצרכי
בדיקה .החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו
את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה .כל סטייה בטיב החומר מן דגימה
המאושרת תגרום להפסקת העבודה וסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום
על חשבון הקבלן .העבודה לא תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים מטיב
מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח .הבדיקות ה"ל תחייבה את שי

הצדדים ,הוצאות הבדיקות יחולו על הקבלן בלבד וזאת מעבר לדמי הבדיקות
כמפורט בסעיף  00.21להלן.
 00.16ציוד מכי:
המכוות ,המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע
המבה ,יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכיות של המפרט לגבי
טיבו ואיכותו של המבה .הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר.
יש להבטיח את הימצאותם של חלקי חילוף או הציוד הרזרבי למקרה של תקלות
טכיות.
ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את העבודה על פי דרישות
המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמים שקבע ,או שאיו מצא במצב
טכי תקין ,יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.

 00.17פיגומים ,דרכים וכו':
הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,מערכות תימוך ,דרכי עזר ,מעברים מורמים,
סולמות ומתקים ארעיים אחרים הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות
במסגרת העומסים אשר להם ועדו .יש להרכיבם ,להחזיקם ,לחדשם ,לתקם
או להחליפם תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ובשמירה על ההוראות
הכלולות בחוקים ,צווים ו\או תקות ברי תוקף.
הקבלן יישא באחריות הבלעדית ליציבותם ובמקרה של מפולת או תקלות
אחרות כל שהן יתקן את הזקים ,הן הישירים והן העקיפים.
 00.18ביצוע לפי תכיות והוראות:
כל העבודות תבוצעה לפי פרטי התכיות ובאורח מקצועי כון לדרישות המפרט
והתקים .כמו כן ,תבוצעה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים,
צווים או תקות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן ,או על
חלק מהן ,בתחומי סמכותה הרשמית .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא
לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת עבודה או כל חלק ממה ,לדרישות
אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.
 00.19הגה על חלקי המבה:
הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגה על החומרים והמוצרים בפי
השפעות אקלימיות ,כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב ,כיסוי
שטחי בטון טרי להגה בפי הגשמים וכיו"ב .כמו כן יבטיח הקבלן הגה על
מוצרים במבה כגון מסגרות אלומייום ,קבועות תברואתיות וכו' ויקוט בכל
האמצעים האחרים לשמירה על כל התהליכים והעבודות וכל המוצרים ,עד
למסירת המבה וזאת בהתאם לדרישות המפרט.
בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר ,מוצר ,תהליך או עבודה ,יפעל הקבלן
בכפיפות להוראות המפקח או החיות היצרן ועליו להקפיד במיוחד שלא לגרום

כל זק כלשהו .מודגש כי חובת הקבלן מתייחסת גם לעבודות שתבוצעה על ידי
קבלים אחרים.

 00.20אישור שלבי עבודה:
אישור שלבי הביצוע ,אם יתן על ידי המפקח ,לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותו
המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר.
 00.21בדיקות המעבדה:
 00.21.1כל הבדיקות הדרושות ואשר יקבעו על ידי המפקח במהלך העבודה
ישולמו על ידי הקבלן ועל חשבוו וזאת עד לשיעור  1.0%מערך החוזה.
 00.21.2במידה ועלות הבדיקות תעבור את הסכום הרשום בסעיף  ,00.21.1ישלם
עבורן הקבלן והתמורה תוחזר על ידי המזמין בחשבון סופי ,כגד
חשבויות שיוגשו למפקח ובערכן הומילי.
 00.21.3תשלום בעד בדיקה שלא עמדה בדרישות לא יהיה כלול במסגרת ה"ל
והוא יתבצע על ידי הקבלן ועל חשבוו בלבד.
 00.22תכיות לאחר ביצוע ):(AS-MADE
בסיום העבודה יגיש הקבלן למפקח תכיות מעודכות לאחר ביצוע .התכיות
יכללו תיאור מדויק של כל העבודות .תכיות אלו יוכו על גבי גיליוות סמי
אורגיל על חשבון הקבלן.
 00.23מדידות:
כל המדידות הדרושות לביצוע העבודה יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבוו,
באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י המזמין וכלולות במחירי היחידה .הקבלן
יקבל מהמפקח לצורך סימון קודות מוצא וכן קודת קבע לגבהים ) .(B.Mעל
הקבלן יהיה לצבע מדידת מצב קיים לפי התחלת העבודה.
על הקבלן להחזיק באתר כל ציוד המדידה הדרוש .הקבלן יהיה אחראי לקודות
המוצא שקיבל ובמידה ויפגעו הן יחודשו ע"י המודד של המזמין ועל חשבון
הקבלן.
 00.24עדיפות בביצוע:
המזמין רשאי לקבוע באופן בלעדי את סדר עדיפויות הביצוע וזאת לפי שיקוליו.
הקבלן חייב לעבוד לפי סדר העדיפויות שיקבע המפקח ולא תתקבל כל תביעה
שהיא בגין כך.
 00.25הגה גד שטפוות ,מיעת חדירת מים לחפירה:

הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות בין במשך תקופת
הביצוע ובין אחרי גמר העבודות ,אך לפי מסירתן לידי המזמין מזק אשר עלול
להיגרם על ידי מי הגשמים ,שיטפוות ,מי תהום ,מפולת אדמה ,רוח ,או תופעות
אחרות .כל זק שגרם ,הן אם קט הקבלן באמצעי הגה והן אם לא עשה כן,
יתוקן על ידי הקבלן בלא דיחוי ,על חשבוו ולשביעות רצוו הגמורה של המפקח.
הקבלן יעשה את כל הסידורים החוצים למיעת חדירת מים לסוגיהם )מי גשם
או אחרים( לחפירות שבוצעו.
מים שיחדרו לחפירה יורחקו על ידי הקבלן ועל חשבוו באופן שלא יגרם שום
זק לעבודה ,לכבישים ולעבודות התת קרקעיות .על הקבלן ללמוד את תאי
המקום ולקחת בחשבון את כל הסידורים הדרושים למיעת חדירת מים
לחפירה.
שום תוספת מחיר לא תשולם לקבלן עבור סידורים אלה.
כמו כן ,לא ידרוש כל תשלום וסף בעד הפרעות ,עיכובים או הוצאות מיוחדות
שיגרמו לו על ידי המים ה"ל.
יקוי התעלות והחפירות מהמים ומהבוץ שפרצו לתוכם ,יעשה על ידי הקבלן ועל
חשבוו.
 00.26לוח זמים:
הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך שבועיים מתאריך צו התחלת העבודה ,לוח
הזמים מפורט לביצוע העבודה כולל הגדרת תיב קריטי .לוח הזמים יאפשר
מעקב אחרי שלבי ביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע כולל
אספקת חומרים ,הפעלת קבלים משיים בהתאמה ללוח הזמים המחייב.
לוח הזמים יהיה מבוסס על תרשים ה "גט" בפורמט  M.S. Projectשיצרף
הקבלן להצעתו .לוח הזמים יכלול תיב קריטי וכמות פעילויות בהתאם
להוראות המפקח
לוח הזמים יעודכן על ידי הקבלן ועל חשבוו לפחות אחת לחודש .לוח הזמים
יכלול הן את העבודות באתר והן את העבודות המתבצעות בבתי המלאכה.
 00.27קבלי משה או קבלים אחרים:
 00.27.1הקבלן איו רשאי למסור או להעביר כל חלק שהוא במבה או מערכותיו
או בעבודות הפיתוח לקבלן אחר ללא הסכמת המזמין מראש בכתב.
אף אם יקבל הסכמה זו יישאר הקבלן לבדו אחראי עבור כל קבלן כזה.
ההסכמה ה"ל לא תהווה בסיס לקשירת יחסים או מחויבות בין
המזמין ו/או המפקח לבין קבלן אחר.
 00.27.2על הקבלן להציג קבלי משה בעלי יסיון ,מתאימים ומורשים לביצוע
העבודות .הרשות בידי המפקח לא לאשר מסירת עבודה כלשהיא לבעל
מקצוע שאיו מתאים מבחיה מקצועית לדעתו .אישור קבלן משה יהיה
מראש ובהסכמת המזמין בכל מקרה ,מהל העבודה ומהדס הביצוע של
האתר יועסקו באופן ישיר ע"י הקבלן .כמו כן רשאי המפקח
לדרוש הרחקה מהבין של כל קבלן משה ,אשר לפי ראות עייו איו
מתאים לתפקידו.

 00.27.3על הקבלן להגיש לאישור המפקח רשימה של שמות של קבלי המשה
שיועסקו על ידו בעבודה זו ,וזאת תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת
עבודה.
 00.27.4המפקח רשאי לדרוש מסירת סוגי עבודה שוים לקבלי משה מסוימים
לפי בחירתו ,אך האחריות עבור איכות ביצוע והוצאה לפועל של
העבודות "ל תהיה מוטלת על הקבלן הראשי בלבד וזאת ללא תוספת
הזמים
בלוחות
שיוי
או
מחיר
 00.28בטיחות באתר:
הקבלן לבדו אחראי לקיום כללי הבטיחות והוראות כל חוק כדרש .הקבלן ימה
את מהדס הביצוע או את מהל העבודה כממוה על הבטיחות.
 00.29עבודות כלליות:
באם לא יצוין אחרת ,יכללו מחירי העבודות השוות גם את ביצוע העבודות
דלהלן:
 00.29.1יקוי המגרש:
על הקבלן לקות את כל שטח העבודה לפי התחלת העבודה וגם מזמן
לזמן בהתאם להוראות המפקח לרבות שטחי הבין ,החפירה והמילוי.
היקוי יעשה מכל פסולת בין המצטברת הן בבין והן במגרש .חומרי
הפסולת יועמסו ויובלו אל מחוץ לשטח .האחריות למציאת מקום השפך
חלה על הקבלן .עבור עבודה זו לא ישולם בפרד והיא תהיה כלולה
במחירי היחידה של יתר העבודות .אחריות הקבלן ליקיון האתר היה
אבסולוטית עד מסירת המבים לידי המזמין.
 00.29.2דרכי גישה:
על הקבלן לסדר רשת דרכים שתבטיח גישה לכל כלי שהוא לכל חלקי
הבין .הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לבין
מכל סיבה שהיא .דרך הגישה תקבע בהתייעצות עם המפקח.

 00.29.3גידור מקום העבודה:
הקבלן יתקין גדרות פח מגולווות צבועות בתור ויחזיקן במצב תקין
במשך זמן העבודה ויסלקם עם השלמת העבודה הכל לפי החיות
המפקח .כמו כן ,יסדר מעקות ,אמצעי תאורה ,שלטי אזהרה וכל אמצעי
אחר הדרוש להגת הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכיות.

 00.29.4שמירה:
על הקבלן להציב מספר מספיק של שומרים כדי להבטיח את השמירה
המלאה והיעילה של מקום העבודה ושל המחסים בין ביום ובין בלילה.
על הקבלן להתאים את עצמו לסדרי השמירה שידרשו ע"י המפקח ו /או
חברת הביטוח.
 00.29.5משרדים למפקח:
הקבלן יתקין משרד בגודל כ 15-מ"ר עבור המפקח.
המשרד יכלול מזגן תאורה ,שקעי כח ,חיבור טלפון קווי .שולחן עבודה,
כסאות ,ארון פח עם אפשרות עילה .מיקום המשרד ייקבע ע"י המפקח
 00.29.6מתקים קיימים:
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את השטח אם אין קווי מים ,ביוב,
כבלי חשמל ,טלפון וכדומה תת קרקעיים או על קרקעיים .הקבלן בלבד
יהיה אחראי לשלמותם.
באחריות הקבלן להשיג את כל היתרי העבודה הדרשים בשטחי עבודה
מכל הרשויות ובכלל זה":בזק" ,חח"י ,הוט" ,סלקום" ,מקורות",
"פרטר"" ,מעייות השרון" וכיוצא באלה.
 00.29.7שלט באתר:
הקבלן יתקין באתר שלט במידות  2.4x4מ' על פי הפרטים שימסור לו
המפקח ויציבו במקום אשר יקבע ע"י המפקח.
 00.29.8פתחים ,שרוולים ,מעברים שלא סומו בתכיות:
במסגרת עבודתו אחראי הקבלן להשלמת תאום המערכות השוות
בבין.
במסגרת חובה זו על הקבלן לתאם מראש את כל הפתחים ,שרוולים,
מעברים וכו' הדרושים עבור המערכות השוות.
ביצוע פתחים מאוחרים )לאחר יציקת הבטון( על ידי קידוח ו/או יסור
ו/או חציבה ,תהיה באחריות הקבלן ועל חשבוו.
 00.30אחריות בפי זקים:
עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן הופך הקבלן האחראי היחידי להשגחה
וטיפול ואחריות בפי זקים לגבי כל העבודות שיעשו בשטח בתחומי עבודתו
ו/או בתחומים והדרכים בהם ישתמש לצרכיו.
אחריות זו תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה לרבות כל
הדרכים בהן ישתמש הקבלן ,לרבות כל פסולת שהיא בתחום האתר.
 00.31תקות עבודה ממשלתית ועירויות:
הקבלן ימלא בדייקות את הוראות כל תקות העבודה הממשלתיות והעירויות
שקבעו על ידי השלטוות בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים.

לא תאושרה כל תביעה של הקבלן על סמך טעה שלא ידע את התקות ה"ל
וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהיא עקב איחור שגרם על ידו מפאת אי מילוין
של ההוראות והתקות ה"ל.
 00.32מידות בתכיות:
 00.32.1הקבלן יבקר את כל התכיות והמידות התוות בתכיות ובכל מקרה
שתמצא טעות או סתירה בתכיות ,בשרטוטים ,במפרט יודיע למפקח על
הסטייה או הטעות .החלטת המפקח בדון תהא סופית ומכרעת.
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טעותיו שלא הבחין בסטיות
ה"ל.
 00.32.2אם הקבלן לא יפה מיד למפקח או לא ימלא אחר ההחלטה ה"ל ,הוא
לבדו יישא בכל האחריות הכספית או אחרת עבור כל התוצאות
האפשריות בין אם ראו ובין אם לא.
 00.33קביעת אביזרים או השארת חללים:
על הקבלן לקבע בבין ,עם התקדמות העבודות ,ללא תשלום וסף ,ברגים,
עוגים ,טריזים וכד' כפי שיידרש וכן להשאיר חורים ,גומחות ,פתחים ,חריצים
ושקעים למעבר ציורות ,כבלים ,תעלות או לקביעת דלתות ,חלוות שמשות
וכדומה.
 00.34קבלת העבודה:
אחרי שהקבלן סיים ,לפי דעתו ,את העבודה ה"ל עליו להודיע על כך בכתב
למפקח וזה יקבע את יום קבלת העבודה.
אם המפקח יקבע שחלק מעבודות הוצאו לפועל לא לפי התכיות ,הפרטים,
תיאור העבודה ושאר ההוראות שהן לא גמורות בהחלט ,ייתן המפקח לקבלן
תעודת גמר בכתב בה מעכבים את קבלת העבודה והקבלן חייב לתקם תוך 14
יום.
 00.35ספחים לקבלת העבודה:
בוסף לאמור לעיל ובחוזה ,יהיה הקבלן חייב להפעיל ,להריץ ולווסת את כל
המתקים המכיים בוכחות המפקח עד להבאתם למצב פעולה תקין ולשביעות
רצוו של המפקח.
לצורך מסירת העבודה וקבלתה ע"י המזמין  ,על הקבלן להמציא אישור איכלוס
ותעודת גמר מהוועדה המקומית לתכון ולביה לאחר שמסר להם את כל
אישורי הרשויות הדרשים לכך ובכלל זה :כיבוי אש ,אישור בטיחות ,אישור
גישות וכיוצא באלה.
 00.36בדק ותיקוים:
בחוזה זה תהיה תקופת הבדק והתיקוים )אחריות( כדלקמן:

 00.36.1לעבודות הביין ועבודות אחרות אשר לא אמר אחרת עבורן להלן וביתר
מסמכי החוזה  -שתיים מתאריך קבלת העבודה ע"י המפקח.
 00.36.2לעבודות האיסטלציה וחשמל  -שתיים מהתאריך ה"ל.
 00.36.3לעבודות בידוד ואיטום לרבות תפרים ברצפה ובקירות ,מזחלות
ומרזבים  10 -שים מהתאריך ה"ל.
 00.36.4לעבודות טיח  10 -שים.
 00.37תכולת מחירי היחידה:
 00.37.1את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים לעיל ,ייקח הקבלן בחשבון
בזמן חישובי הצעתו ולא תשולם כל תוספת או מחיר עבורם והן תהייה
כלולות במחירי היחידה של עבודות הביין.
 00.37.2הקבלן מצהיר בזאת כי לקח זאת בחשבון בהצעתו ומחירי היחידה
משקפים במלואם את ביצוע העבודות בשעות ובמועדים שיתואמו עם
המפקח.

פרק  – 01עבודות עפר
 01.01מוקדמות
כל העבודות תבוצעה לפי מפרט טכי כללי – פרק  01לעבודות עפר של הועדה הבין-
משרדית המיוחדת של משרד השיכון – מע"צ ,משרד הבטחון )ההוצאה לאור( אם לא
כתב אחרת במסמכי החוזה.
 01.02חפירה – כללי
הקבלן יחפור כל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה .אם יש צורך בתמיכת
החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח.
את החומר החפור יסלק הקבלן אל מחוץ לשטח הבין .החומר יסולק מהאתר למקום
שפך מאושר ע"י המשרד להגת הסביבה לכל מרחק שידרש .מחיר סילוק הפסולת
כלול במחירי העבודות השוות ולא ישולם עבורו בפרד.
בכל מקום שמופיע המושג "חפירה" הכווה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע.
עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת לכל סוגיה המצאת בשטח ,ובתחום עומק
החפירה ,והריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להיתקל בזמן החפירה.
כל ה"ל יהיה כלול במחיר החפירה.
 01.03החיות יועץ קרקע וביסוס
מודגש בזאת שכל עבודות העפר והביסוס יבוצעו בהתאם להחיות יועץ הביסוס
ובאישורו לפי התחלת העבודה.
 01.04חפירה מיותרת
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכית,
ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מובא ,מאושר ע"י המפקח ,בשכבות של
 15ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוי או בפלטה ויברציוית עד לצפיפות של
לפחות  98%לפי שיטת מודיפייד א.א.ש.הו .או ב ,CLSMהכל עפ"י החיית המפקח.
עבודה זאת תעשה כולה על חשבוו של הקבלן.
 01.05מילוי חוזר
בכל מקום שידרש ,המילוי החוזר יהיה מחומר מובא המאושר ע"י המפקח.
העבודה כוללת הידוק מבוקר בשכבות של  20ס"מ כ"א לצפיפות  98%מוד.א.א.שהו.
מילוי חוזר בצידי אלמטים חפורים ובשטחים שאים מאפשרים מעבר מכבש ,יבוצע
בחול ,או ב ,CLSMעפ"י החיית המפקח ,ללא כל תוספת מחיר.
 01.06אופי מדידה מיוחדים
עבודות החפירה יימדדו בהתאם למידות אלמטי הבטון החפורים לפי התכיות.
לא ישולם בגין שיפועי עבודה ו/או מרווחי עבודה או תמיכות ,אשר יחושבו ככלולים
במחירי היחידה.
מילוי חוזר לצידי אלמטים חפורים לא ימדד ויהיה כלול במחירי החפירה.
חישוף השטח לא ימדד ויהיה כלול במחירי החפירה.

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.00מוקדמות
עבודות הבטון תבוצעה בהתאם לפרק  02של המפרט הכללי לעבודות ביה –
א.
עבודות בטון יצוק באתר ,לתקות לביית מקלטים ,להוראות ומפרטים של פיקוד
העורף ולהוראות שיפורטו להלן .כלוסי בטון ראה בפרק  .23רצפות בטון יבוצעו גם
בהתאם להוראות פרק  50של המפרט הכללי לעבודות ביה – משטחי בטון.
ביצוע השלד לפי תקן ישראלי  – 1923עבודות בטון יצוק באתר.
לפי יציקת הבטון ,כל האלמטים המבוטים השייכים למערכות שוות או לקשר
ב.
עם פריטים אחרים ,יהיו מחוזקים לתביות ויקבלו את אישורו של המפקח .כמו כן
על הקבלן לוודא את מיקום מעברי צרת ,הכת שרוולים ו/או פתחים למתקי
החשמל ,האיסטלציה ומיזוג האויר וכן לסמם על גבי תכיות הקוסטרוקציה
ולקבל את אישורו של המפקח.
אישורו של המפקח בדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל
תיקון או שיוי או החלפה  ,לרבות יסור בטון וקידוח חורים בו ,וסתימת המרווחים
החומר בלתי מתכווץ לרבות איטומם המושלם ,זאת הן אם מדובר בטעות או קלקול
בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא כוים או מכל סיבה שהיא וה"ל יהיה
על חשבוו של הקבלן.
אחרי גמר עבודות המערכות למייהן ,על הקבלן לסתום את כל המרווחים שוצרו
ג.
בין האלמטים שהוכסו ע"י קבלי המערכות לבין קוסטרוקציות הבין לרבות
איטומם המושלם וזאת ללא תמורה וספת.
 02.01סוג הבטון
סוג הבטון במבה ,אם לא צויין אחרת בסעיפי כתב הכמויות ,יהיה ב.30-
בחגורות יהיה הבטון ב.20-
תאי הבקרה הדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבה.
 02.02מעברים ,שרוולים ,חורים ,חריצים ,שיפועים וכו'
הקבלן יהיה אחראי לתאום מיקום ,מפלס מדוייק ,ומידות כל המעברים בבטון ובתביות,
לגבי כלל המערכות המבוצעות ע"י קבלי המשה מטעמו.
על הקבלן להתקין את כל הסרגלים והמוטות לקביעת מסגרות הגרות על-מת למוע צורך
בסיתות מיוחד או חיצוב בבטון.
מחיר כל השרוולים בקטרים ובאורכים שוים המבוטים בבטון המצוייים בתוכיות ו/או
שיידרשו לצורך מעברי צרת מכל סוג שהוא לרבות חסימת מעבר אש ,יהיו כלולים במחירי
הבטון השוים ולא ישולם עבורם בפרד למעט במקרים בהם מופיעים סעיפים מתאימים
בכתב הכמויות.
במידה ולא יבוטו השרוולים במקומם הכון ו/או ישכחו ,יבצע הקבלן על חשבוו קידוחי
כוס בבטוים השוים ויפעל בהתאם לאמור בסעיף  02.00לעיל.
 02.03פי הבטון  -תביות וגמר
בוסף לאמור במפרט הכללי :
כל הבטוים בקירות ,קורות ,עמודים ותקרות אשר לא דרש לגביהם גמר בטון
א.
חשוף ,יבוצעו בתביות מלבידים חדשים לשם קבלת שטחים חלקים המתאימים
לעבודות גמר .התביות תהייה אטימות בהחלט .שימוש חוזר בלבידים יותר בתאי
שהם יהיו קיים וללא כל פגמים ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
לא יורשה שימוש בחוטי קשירה .הרווח הכון בין התביות יישמר באמצעות שומרי
ב.
מרחק פטטיים בלבד.
הרחקת ברזל הזיון מהתביות )כיסוי הבטון( תבוצע ע"י שומרי מרחק מבטון.
ג.
 02.04טפסים רגילים לבטוים
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר .904
כל התביות ,לרבות צידם החיצוי של קירות המבים התת-קרקעיים ,יהיו עשויים
מלבידים חלקים וקיים.
עיצוב התביות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התביות לקירות תבוצע כמפורט
בסעיף  02.05.04במפרט הכללי.
הפיות של כל האלמטים שאים מתוכים לקבל טיח ,לרבות אלמטים תת-קרקעיים,
יהיו קטומות ,ע"י סרגל משולש במידות  1.5/1.5ס"מ.
יש לקצוץ חוטים שזורים מכל יציקות של אלמטי בטון תת קרקעים.
 02.05ס י ב ו ל ת
הסיבולות המותרות תהייה בהתאם לקוב בת"י  791טבלה  1דרגה .7

במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו בתקן ה"ל ,ישא הקבלן בכל ההוצאות
הכרוכות בביצוע התיקוים ,לרבות הריסה ויציקה מחדש.
 02.06רצפות בטון
יציקה
א.
היציקה תבוצע בהתאם להוראות המובאות במהדורה האחרוה של המפרט הכללי.
ב.

הידוק הבטון וציפופו
הידוק השכבה יבוצע באמצעות קרש הידוק וטבלה ויברציולית בעלת עוצמה
ותדירות מתאימות להידוק יעיל .בסמוך לטפסים יש להיעזר ,לפי הצורך ,במרטטי
מחט .זיון הרצפה יבוצע כמצויין בתוכית.
יש למוע את הצטברותם של מי-צמט וחומרים דקים על-פי הבטון ,ובמידה
והצטברו כאלה  -לסלקם משם מיד ע"י הספגתם לתוך בד יוטה .פי הרצפה יעוצבו
בסרגל עיצוב ולאחר מכן יש להחליקם ,אולם ללא תוספת מים ו/או צמט.

ג.

החלקת הרצפות
פעולת ההחלקה תיעשה במכות החלקה מסתובבת )הליקופטר( עד לקבלת פי בטון
חלקים .
יש להשהות את פעולת ההחלקה עד למועד בו אפשר יהיה לבצעה מבלי שיצטברו
מי-צמט או חומרים דקים על הבטון ,ולסיימה לפי התקררותו של הבטון.
דיוק העיצוב הדרש הוא  2.0מ"מ לאורך סרגל ישר שאורכו  3.0מ' בתאי שבשום
מקום לא יעלה ההבדל ,בין פי הרצפה המוגמרים לבין המפלסים המתוכים
עבורה ,על  2.0מ"מ ,ובתאי וסף שבשום מקרה לא יהיה עובי הרצפה קטן מהעובי
המפורט לגביה.

 02.07כלוסאות
ראה פרק  23להלן.

פרק  - 04עבודות ביה
 04.01כ ל ל י
העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,04או כל חלק רלווטי אחר ,בהתחשב
בהוראות הוספות דלהלן :
א.

כל חיבורי הקירות בייהם לבין עצמם או לאלמטים מבטון ומפלדה ,בהתאם
למצויין במפרט הכללי .יש להבטיח חיבור הקירות לאלמטי הבטון ע"י הוצאה בזמן
היציקה של קוצים עבור שטרבות בטון.

ב.

חלק מקירות החוץ והפים ייבו מבלוקי בטון חלולים ,בעלי  5-4חורים והמחיצות
מבלוקי בטון חלולים בעלי  3חורים במיקום כמצויין בתכיות אדריכלות.
כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן.

ג.

חגורות בקירות הביה יוצקו בתוך תביות עץ.

ד.

לא יותר השימוש בשברי בלוקים.

ה.

לא יותר שימוש בבלוקי בטון מוחים על צידם.

ו.

הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.

 04.02אופן הביה
לפי התחלת בית הקירות יש לבות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.
מתחת לשורה זו יש להיח ייר טול עבור ביצוע ייר טול לא ישולם בפרד ומחירן
כלול במחירי היחידה של עבודות הביה.
-

חיבור קורות או מחיצות חדשות בין לבין עצמן ייעשה ע"י שיי קשר )שטרבות(.
חיבור מחיצות חדשות למחיצות קיימות יעשה כ"ל.

-

חיבור מחיצות או קירות אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שיי קשר
)שטרבות( ויציקת חגורות אכיות כמפורט במפרט הכללי .מאלמטי הבטון יבלוט
זיון קשר )קוצים( בקוטר  8מ"מ ,ברווחים של  40ס"מ ,באורך בולט של  60ס"מ,
שיוכס אל הרווחים שבין שיי הקשר.

-

חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט צמט
שעוביו לא יעלה על  1.5ס"מ.

-

מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי – מלאים
ואחידים בעוביים.

 04.03הצבה וביטון משקופים
בפתחים בתוך קירות בויים או יצוקים ,ייוצב המשקוף ע"י הכסת קצה הקיר לתוך
א.
שקע המשקוף ומילוי הרווח השאר לכל הגובה בבטון.
הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט ואך,
ב.
תמוכים בפי סטיה מהאך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פי המשקוף לפי הטיח
ישאר רווח לפחות  15מ"מ ,אם לא צויין אחרת.
יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדייס צמטי .בכל מקרה שמילוי
ג.
המשקוף לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבוו.

פרק  - 05עבודות איטום ובידוד
עבודות איטום יבוצעו לפי מפרט כללי לעבודות בין פרק  05של הועדה הבין משרדית
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הביוי והשיכון במהדורתו האחרוה ולפי
המתואר להלן במפרט המיוחד.
 05.01כללי  -הוראות מקדימות לכל עבודות איטום ובידוד:
 05.01.1על הקבלן מוטלת החובה שאיה יתת לערעור לדאוג לשלמותו
ותקיותו של האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת האתר
למזמין בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצוו המלאה של המפקח.
כל זק ו/או פגם שיגרם לאיטום יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבוו
בלבד.
 05.01.2מערכת האיטום העליוה )הראשית( תבוצע במועד אשר יתואם מראש
עם המפקח.
 05.01.3מודגש בזאת שוב שכל מרצפי ותקרות הבטון )לרבות שטחי מדה בטון
ובטון קל( עליהם יש לבצע עבודות איטום חייבים להיות מפולסים
ומוחלקים וללא כל בליטות ,שקעים ,סדקים ,חורים וכו' .כמו כן יהיו
המשטחים קיים לחלוטין מלכלוך ,פסולת ואבק.
 05.01.4המצעים מסוג כלשהו עליהם יוחו שכבות האיטום ,חייבים להיות
יבשים לחלוטין מרטיבות או לחות .בתקופת החורף יש לבצע איטום רק
לאחר שבעה ימי שמש רצופים לפחות ובאישור המפקח.
 05.01.5עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט ,לתכיות ,תכיות
האדריכלות ,תקים ישראלים ותקים אחרים לפי העין .כמו כן יבוצעו
העבודות הכפופות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקות ברי
תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן
הוא בתחומי סמכותה הרשמית.
 05.01.6כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה על ידי בעלי מקצוע
מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח ויועץ האיטום.
 05.01.7המפרט המפורט להלן כולל את כל הדרוש לדעת המזמין לביצוע מושלם
של העבודה .באם הקבלן סבור כי המפרט לא מספיק כדי להבטיח
שלמות מערכת האיטום לתקופת האחריות ,עליו לציין זאת באופן
מפורש בדף פרד עם הגשת הצעתו .מכל מקום על הקבלן לקחת בחשבון
תוספות בעבודה ובחומר לפי ראות עייו ולכלול תוספות אלו במחיר
שהוא מציע .לא תתקבלה טעות שמשמעותן תהיה אי יכולת של הקבלן
לעמוד באחריותו המלאה למערכת האיטום בגלל מפרט שלטעתו לא
כון או לא מלא.
 05.01.8בטיחות:
לא יבצע קבלן האיטום שום עבודה אלא אם קט בכל אמצעי הבטיחות
המחייבים כולל:
 .1הכרה יסודית ומלאה של החומרים ,החומרים הילווים והציוד בהם
הוא עומד להשתמש והסכות הקשורות בכ"א מהם.
 .2הצבת מטפי אש מתאימים וגישות למקור זמין למים לכיבוי אש
ולשטיפה.
 .3שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגה מלאה על בריאות
העובדים ,הסובבים והסביבה.

 05.01.9מפרטים והחיות היצרן:
בכל מקרה חייב הקבלן לקבל מיצרן החומרים החיות ישום והוראות
בטיחות ולפעול על פיהן .במידה והוראות היצרן אין תואמות את פרטי
התכיות ,פרטי המפרטים כאן ,חלה על הקבלן החובה לפות למפקח
ולקבל הוראותיו לפי הביצוע.
 05.02ביצוע מערכות האיטום:
 05.02.1מערכות האיטום למייהן תבוצעה רק על ידי מבצעים מיומים ובעלי
יסיון רב ומוכח בעף זה.
 05.02.2מערכות איטום ראשיות )כמוגדר להלן( תוצעה ע"י מבצעים כ"ל
ובוסף מודגש בזאת שהמפקח ו/או המהדס רשאים לדרוש מהקבלן
)לפי ביצוע העבודות עצמן( רשימת מבצעים ) 3לפחות( שממה יבחרו
את המבצע המקובל על המפקח ו/או המהדס .בהעדר מבצע שלדעת
המפקח ו/או המהדס מתאים לביצוע עבודות האיטום הראשון ,רשאים
הם למסור לקבלן רשימת מבצעים אלטרטיבית ממה יבחר הקבלן את
המבצע הראה לו.
 05.02.3הוצאות הקבלן בגין הוראות סעיף זה כ"ל כלולות במחירי היחידה
אותן קב הקבלן בכתב הצעתו ,כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור
בחירת מבצע זה או אחר.

 05.03חומרי איטום:
 05.03.1כל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של המפקח לפי ביצוע
העבודות .שיקולי המפקח לאישור חומר זה או אחר יהיו מבוססים על
דרישות המפרטים ,על תעודות המעידות על התאמה לתקים
המתאימים ,על תוצאות של בדיקות ויסיוות שערכו במוסדות מוכרים
וידועים )ובאישור המפקח וכן על כל איפורמציה אחרת ו/או וספת כפי
שידרוש המפקח( .חומר שלא יאושר על ידי המפקח יורחק מהאתר
לאלתר.
 05.03.2כל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים.
 05.03.3חומרי איטום מיוצרים מחוץ ובארץ ,יהיו גם כן בעלי תו תקן ישראלי,
אולם בהעדר תו תקן כ"ל יהיו החומרים בעלי תו תקן המתאים
לדרישות התקים בארץ ייצור החומר.
 05.03.4הקבלן רשאי להציע )לאישור המפקח( השימוש בחומרי איטום שווי ערך
מוחלטים לאלה שקבעו או הוזכרו במפרטים.
במקרה דן ,תהיה זאת חובתו הבלתי יתת לערעור של הקבלן להוכיח
שביעות רצוו המלאה של המפקח שהחומר היו ש"ע מוחלט לחומר
הדרש במסמכים או טוב יותר וזאת על ידי הצגת תווי תקן ,הצגת
מסמכים ותקים ממקורות מוסמכים וכן תוצאות של בדיקות
השוואתיות שערכו במוסד מחקר מוסמך.
המפקח יאשר שימוש בחומר ש"ע רק לאחר שהשתכע ללא כל ספק
שהחומר המוצע אכן שווה ערך מכל הבחיות לחומר הדרש.
לא השתכע המפקח כ"ל ,חייב הקבלן בביצוע העבודות בשימוש החומר
הדרש או בחומר שווה ערך שיקבע על ידי המפקח ,כל ללא כל תוספת
מחיר לקוב בכתב הצעת הקבלן.

 05.04אחריות הקבלן לטיב עבודות האיטום:
 05.04.1מבלי לפגוע בכלליות חובותיו של הקבלן במסגרת הצעה/הסכם זה,
מודגש בזאת שאחריות הקבלן לעבודות האיטום )חומרים ועבודה( תהיה
ל 10-שים לפחות .תקופת האחריות החל מיום מסירת כל העבודות
למזמין ובכל מקרה של תיקוים באיטום ,תחל תקופת האחריות מיום
סיום ביצוע כל תיקון ותיקון .אחריות הקבלן תלווה בערבות מתאימה
לפי קביעת המזמין .האחריות כוללת תיקון כל זילה שתתגלה וכן תיקון
או פיצוי על כל זק שיגרם למבה או לתכולתו עקב זילות.
 05.04.2הקבלן יבצע את כל התיקוים על חשבוו לשביעות רצוו המלאה של
המזמין/האחראי לאתר או בא כוחו ובתאום עימו ,לא יאוחר משבוע
ימים לאחר קבלת הודעה על כך ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר.
באם לאחר השלמת ביצוע התיקוים ותר זמן של פחות משתיים עד
תום תקופת האחריות ,תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שתיים
לפחות לגבי חלקי המבה שלא יזוקו ,במידה ויכולות להיות לאופי
הזק השלכה לגביהם ,זאת לפי קביעתו הבלעדית של המזמין/האחראי
לאתר או בא כוחו.
 05.05רולקות:
 05.05.1כל עבודות האיטום תכלולה במחיריהן גם את ביצוע הרולקות
ואיטומן )באיטום מתוגבר( וזאת בהיקף הגגות )לרבות מרפסות(
ומסביב לכל אלמט הבולט מפי הגג ,במאגר המים .כמו כן כולל מחיר
האיטום ביצוע יסוי הצפה על ידי מכון התקים.

 05.05.2במערכות איטום ראשיות הרולקות תהייה מעוגלות והאיטום
יהיה איטום מתוגבר על ידי חיזוק כתוספת יריעות באזורי
הרולקות וכן קיבוע בסרגלים ופרופילים מאלומייום.
 05.05.3בעבודות איטום קוווציוליות יש לבצע את הרולקות והאיטום
בהתאם למפרט הטכי לעבודות בין פרק ) 05לרבות סעיפים 05061
ו.(05062-
 05.06מערכות האיטום והבידוד הראשיות במבה:
 05.06.1איטום גגות.

 05.07איטום ובידוד גגות:
 05.07.1הכות לאיטום הגג:
 .1יש להציף את הגג במים בגובה  5ס"מ מעל הקודה הגבוהה בגג למשך
יומיים לשם בדיקת זרימת המים .מקומות מוכים שבהם יישארו
שלוליות מים בגובה של  2מ"מ ומעלה יסומו בצבע וימולאו בטיט
צמט לשיפוע המתאים .טיט הצמט יהיה ביחס  1צמט  1חול ויכיל
ערב להדבקה מסוג בי.ג'י.בוד.
זילות מים בגג יתוקו בטיט מצמט כ"ל ,לפי ביצוע איטום .לפי
מריחת הטיט יש להרטיב את פי הבטון במים .אשפרת התיקוים
תעשה במשך  5ימים.
 .2עבודות ההכה ה"ל יבוצעו במידת הצורך לפי החלטת המפקח .עבור
עבודה זו לא ישולם לקבלן ,היא כלולה במסגרת אחריותו של הקבלן
לביצוע פי בטון חלקים כהכה לאיטום.

 .3אין להתחיל בביצוע האיטום אלא רק לאחר שהגג התייבש במשך
שבוע מיום ביצוע בדיקת הזרימה והשטיפה ,או לאחר חודש לפחות
מיציקת הגג .המפקח יבדוק את הגג ויאשר בכתב את הכת השטח
לפי תחילת ביצוע האיטום.
 .4לפי תחילת העבודה יש לפתור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע
כל האלמטים שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות ,ציורות
החודרים לאיטום ,מרזבים או ציורות יקוז ,שרוולים ,פיות וכד'.
יש לתכן מראש את כל האלמטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום.
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום לקותו מלכלוך ,אבק,
אבים ,שומן ,חוטי ברזל ,וכו' .על המשטח להיות יבש חלק וישר
לקבלת שכבות האיטום.
 05.07.2שלבי ביצוע:
איטום ובידוד הגגות יבוצע כדלקמן:
 .1ביצוע "מחסום אדים" על ידי מריחות חמות של ביטומן מושף 75/25
בכמות של  3ק"ג/מ"ר על גבי פריימר.
 .2בידוד תרמי על ידי הדבקת לוחות פוליסטירן מוקצף )"קל-קר"( בעובי
 4ס"מ מסוג .P-30
 .3יציקת בטון שיפועים עם רשת זיון בעובי  5-20ס"מ )לפי תכית שיפועי
הגגות( .יציקת הבטון תבוצע על גבי יריעה גיאוטכית בלתי ארוגה
) 300ג"ר/מ"ר(.
 .4ביצוע רולקות  5x5ס"מ מסביב לגג.
 .5על משטח יבש יש למרוח פריימר ביטומי מסוג "פזקר "GS 474
בכמות של  300גרם\מ"ר.
 .6התקת יריעה מקזת אדים ושמים )במקומות בהם לא מתוכן בטון
הגה(.
 .7מריחת ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "75/25או שווה ערך בכמות של
 3ק"ג למ"ר .יש לחמם את הביטומן בזהירות עד  175-200מעלות
צלזיוס .מריחת הפריימר והביטומן החם צריכה להיות על כל השטח
כולל הרולקות.
 .8הלחמת יריעות חיזוק במפגשי מישורים שוים ובקודות תורפה
באיטום.
 .9הלחמת יריעה ביטומית מסוג "פוליפז  5/180מ"מ" מסוג  Mללא
אגרגט .היריעה תגיע עד אף המים או לגובה  30ס"מ לפחות.
היריעה תעה על דרישות התקן הישראלי .1430/3
ההדבקות וההלחמות יהיו ע"י חימום החומר באש מבוקרת כדי
למוע חריכת החומר .העבודה תתחיל במקומות המוכים ותמשיך
כלפי מעלה עם השיפוע .יש להקפיד על חפיפה של  10ס"מ לפחות בין
שתי יריעות סמוכות ועל הלחמה מלאה של היריעות לתשתית הבטון.
 .10הלחמת שכבה שיה של יריעות ביטומיות .היריעות יהיו מסוג
"פוליפז  5/180מ"מ" מסוג  .Mהיריעה תעה על דרישות התקן
הישראלי  .1430/3יריעה זו תעלה על פי ההגבהות כ10 -ס"מ מעבר
ליריעה הראשוה  -לגובה  40ס"מ או עד אף המים .בעת יישום
השכבה השייה יש להקפיד כי החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב

היריעה יחסית לחפיות של השכבה הראשוה .ההדבקות וההלחמות
יהיו ע"י חימום החומר באש מבוקרת כדי למוע חריכת החומר.
העבודה תתחיל במקומות המוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
שכבה זו כוללת אגרגט מוטבע בפים העליוים.
 .11קיבוע היריעות להגבהות ע"י פס אלומייום וברגים מגולווים.
המרחק בין הברגים המגולווים לא יעלה על  30ס"מ.
החלק העליון של הפס יהיה מכופף ,כדי לסתום עם מסטיק
פולאוריטן "סיקה פלקס  " 1-Aאו שווה ערך במידה של  10x10מ"מ.
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומיות עם הקיר.

פרק  - 06עבודות מסגרות וגרות
כללי
א.

כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי ,פרק  06ופרק  11בהוצאתם
המעודכת ,ולתקים הישראליים המתאימים.

ב.

לפי ביצוע עבודות גרות בין מסגרות אומן ,יבדוק הקבלן את המידות והמפתחים
באתר ויתאימם לתכיות העבודה .הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים
למידות הפתחים ויודיע למפקח על כל אי התאמה.
בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכיות ,יש לפות לאדריכל.
זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מתחייב .כמו כן ידוע לקבלן שהתכיות,
המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים איפורמציה ראשוית מחייבת וכי מוצריו
של הקבלן ,כפי שהם תוים ומתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,על ידו
ויורכבו בבין כך שיעו לכל הדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.
הקבלן אחראי לתיאום עבודתו עם קבלי המשה הקשורים במישרין לעבודתו.

ג.

דוגמאות
הקבלן יגיש לאישור האדריכל דגמים ו/או תכית של כל מפרטי הגרות והמסגרות,
כולל פרזול וכו' ,שיישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלת העבודה .יצור כל הפריטים
רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות.

ד.

פתיחה
כיווי פתיחה של הדלתות והחלוות לפי תכיות עבודה אדריכליות.

ה.

שיויים ,התאמה
 .1הקבלן רשאי להציע לאדריכל שיויים/התאמות בפרטים השוים אם לדעתו
השיויים חוצים לצורך פישוט העבודה ,קבלת חוזק וסף ,התאמה לפרופילים
סטדרטיים וכד' .עבודת התכון לפרטים ה"ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של
הקבלן.
במידה והפרטים שיוגשו לא ייחו דעתו של האדריכל ,יהא על הקבלן לתקם
ולבצעם לפי התכון המקורי ,וכל זאת ללא שיוי במחיר היחידה וללא שום
תוספת למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו.
 .2שיויים במידות פריטים של עד  + 5%בכל מידה ,לא יחייבו שיוי של מחיר
הפריט.

ו.

פריטים סטדרטיים
 מפרט זה מתייחס גם לפריטים סטדרטיים מתוצרת חברות ,כמצוין ברשימות.

 הקבלן רשאי להציע פריטים שווי ערך מתוצרת אחרת ,לאישור מוקדם של
האדריכל.
 חדרים מוגים  -פרטים סטדרטיים של פיקוד העורף.
משקופי פלדה  -בעובי  15מ"מ לפחות עם פס אטימה לכל היקף המשקוף
דוגמת ש.ב.א או ש"ע
 06.01הצבת משקופי פלדה
במרחבים מוגים:
משקופי פלדה של דלתות וחלוות ישולבו ביציקת הקירות עפ"י פרטים סטדרטיים
של פיקוד העורף.
בכל שאר החדרים:
משקופי הפלדה יוצמדו לקוסטרוקציה אכית ואופקית של מחיצות הגבס.

 06.02דלתות אקוסטיות
דלתות הגרות בכל חדרי המבה תהייה דלתות אקוסטיות עם  100%מילוי וגימור
כמצוין ברשימת הגרות.
 06.03מלבים )משקופים(
א.

כל המלבים מפח מכופף בעובי ,בצורה ובמידה לפי הרשימות
והפרטים.

ב.

המלבים
פח פלדה מגולוון לפי הרשימה בעובי  1.5מ"מ לפחות לדלתות עד גובה
 2.50מ'.

ג.

כל חיבורי הפיות במלבים ייעשו בחיתוך אלכסוי )גרוג( וירותכו
לכל אורך החיתוך .הריתוכים יושחזו וישאירו משטח חלק בצד
החיצוי של המלבן.

ד.

במלבים יהיה חריץ לכל היקפם עבור פס גומי לבלימת ולאטימת
הכף.

ה.

יש לרתך את הצירים אל המלבים מצידם הפימי.

ו.

בכל המלבים עבור דלתות לפתיחה יש להכין חריץ עבור גדי למעול
עם קופסת מגן עבור לשוית מוברגת .הלוחית הגדית תהיה שקועה
במזוזה.

ז.

מחיר המשקופים כוללים כל האמור במפרטים וכמו כן כל ההתאמות
הדרושות להרכבת כפי עץ ,כולל וכחות המסגר בזמן הרכבתם.

ח.

מלבים מפח אלומייום
יהיו בעובי  2מ"מ לפחות ,גמר לפי בחירת האדריכל .שיטת ההרכבה
וצירים לפי פרטים מאושרים על ידי אדריכל ומפקח.

 06.04דלת פלדה לפתיחה
א.

דלתות פלדה תהייה מפח מכופף מגולוון )לפי הרשימה( ,בעובי
כמצוין ברשימות ובפרטים .אם לא צוין אחרת ,הדלתות יהיו מפח
בעובי  0.8מ"מ לפחות.

ב.

בדלתות עם פח משי הצדדים ,יהיו חיזוקים פימיים מפח מכופף או
עץ במרחק שאיו עולה על  300מ"מ בין קצה הכף וציר החיזוק ו/או
בין ציר החיזוקים לבין עצמם.

ג.

לפי דרישה מילוי הכפיים ק"ג למ"ק ו/או פוליאתילן מוקצף במשקל
מרחבי של  150ק"ג למ"ק.

ד.

בכל הדלתות יש להכין הכות מתאימות לפרזול  -קופסת מגן למעול,
בריח עליון/תחתון )אם דרש(ומתקים אחרים ,בהתאם לרשימות
ולמפרטים .חזית המעולים תהיה שקועה בכף.
לפי דרישה  -דלתות אש בעלות זמן עמידות  30דקות ,יעמדו בתקן
ישראלי מס'  .1212על היצרן לספק את תו התקן לגבי כל דלת .בדלתות
אש הכוללות כף עליוה קבועה יבוצע פרטי סגירת הכף אל הכף
העליוה הקבועה ללא משקוף בייים .הפרט כפוף לאישור האדריכל,
יועץ הבטיחות ומכבי אש.

פרזול
א.

אם לא צוין אחרת ,יהיה לדלתות לפתיחה הפרזול כדלהלן:

.1

צירים
צירי "פרפר" תוצרת "הפרזול" או שו"ע עשויים מפח ברזל מכופף
מצופה קדמיום עם  2מיסבים כדוריים " ,1/8כולל חורים לברגים
מושקעים  4חורים בכל כף ציר ,כף הציר מרותכת למלבן מצידה

הפימי של המזוזה.
הצירים יתאימו למפמ"כ .290
התקת הציר תהיה ע"ג "ביטה" בעובי  5מ"מ לפחות במלבן ובכף.
  2צירים לדלתות עד רוחב  90ס"מ.  3צירים לדלתות ברוחב  90ס"מ ומעלה.בדלתות ששטח הכף בהם גדול מ 2 -מ"ר יותקו  3צירים חרוטים
" "HEAVY DUTYעם קודת גריז .המפרט הקובע לצירים יהיה
מפרט הג"א לדלתות גז.
.2

מעול חבוי הפיך "טדו" של "ירדי" להתקת מגון גלילי ושא תו
תקן לפי ת"י  ,101מצופה כולו אבץ .כמו-כן זויתן גדי למעול הפיך
מצופה אבץ מותאם לסוג הדלת )מוגן ,מכופף וכד'( או שווה ערך.

.3

מגון גלילי )צילידר( מסוג "אל-קדח" עם כפתור "ירדי" ,מותאם
לעובי הדלת וושא תו תקן לח"י  950או שווה ערך.

.4

ידיות עם שלט תוצרת "אלום" בצבע לפי בחירת האדריכל ,מוברגות
לדלת בברגים עם צבע תואם.

.5

בדלת דו-כפית בריח סמוי עליון ותחתון שקוע בכף הדלת מפלדה
מצופה קדמיום או חומר בלתי מחליד אחר ,כולל ציורות במשקוף
לקבלת הבריח העליון וציורות פלב"ם לקבלת הבריח התחתון.

.6

בדלתות שירותים יהיה מעול עם סימון "תפוס-פוי" מסוג קרן/ירדי
בצבע כ"ל במקום מעול צילידר.

.7

בכל הדלתות יותקן מעצור ותפס מתוצרת  NORMBAUשיותקו על
הקירות או הרצפה בהתאם להחיות המפקח.
אין להתקין ה"ל ב"דלת-אש".

ב .בוסף לפי דרישה ברשימות
)בריחי בהלה ,סוגרים עיליים ,סוגרים הידראוליים וכד'(.
.1

בריחי בהלה מסוג  PUSH BARמשולב במעול הדלת.
צורת הפתיחה לפי קטלוג "ירדי" ותפורט בתכיות הביצוע.
ידית בצד הגדי תהיה מסוג  PREאו כ"ל.

.2

סוגר עילי
מגיף הידראולי עילי לדלת ברוחב עד  93ס"מ מסוג דורמה TS-

/73ירדי )או  TS-77לפי בחירת האדריכל(.
כ"ל מסוג ) TS-83או  TS-84לדלת עד רוחב  103ס"מ( .יש לספק את
הדגם המתאים ,עפ"י הוראות היצרן לרוחב ומשקל כף הדלת.
.3

סוגר הידראולי לדלתות אש ועשן  .N.Oעם זווית פתיחה עד 110
מעלות  -סוגר דלת מסוג  SEתוצרת  LCNאו שו"ע עם פיקוד חשמלי
 VDC 24.המחזיר יהיה תואם את רוחב הדלת ומשקל הכף ,מותאם
לדלתות אש ועשן וושא אישורי  ULארה"ב.
הסוגרים ההידראוליים יעו על הדרישה כי לפי סגירת הדלת תהיה
תועת הסגירה יותר איטית והסגירה ללא קישה .למגון יותקן לחצן
שחרור ידי מקומי.
בדלתות דו-כפיות יהיה מחזיר עם יחידת תאום סגירה.

.4

06.05

בדלתות הכוללות מפסק חשמלי יש להגיע עם צרת חשמל עד חלקו
העליון של המשקוף אלא אם צוין אחרת .במשקוף תהיה הכה
מתאימה .המעול יסופק לפי החיות יועץ מתח מוך ויקבל את אישור
האדריכל ויועץ הבטיחות.

צביעה )עפ"י מפרטי "טמבור"(
צביעת מסגרות ומשקופי פלדה
עבודות הצביעה של מסגרות הפלדה לפי מפרט הצבע המפורט בפרק 11
"עבודות צביעה" במפרט הכללי ,אך לא פחות מהמוזכר כאן.
א.

הכה לצביעה
לפי הוראות היצרן והמפרט הכללי.
אין לצבוע את צידם הפימי של מלבי הפלדה בשטחים הבאים במגע
עם בטון.
אין לצבוע צירי "פרפר" מצופי קדמיום.

ב.

צבע יסוד
יבוצע בריסוס בבתי המלאכה לפי ההובלה לאתר .באתר יבוצעו
תיקוים במקומות שפגעו בהובלה.

חלופה א'
שכבה אחת של יסוד "כרומט" אבץ לתעשיה  ,HB-13בעובי 60
מיקרון.
חלופה ב'

שתי שכבות של יסוד "ציכרומט  " 11בעובי  25מיקרון לכל שכבה.
שכבה ראשוה באדום אוקסיד ושכבה שיה בצהוב אוקסיד .יש לזמן
את המפקח למקום ייצור הפריטים לאחר גמר הצביעה הראשוה
ולשים שכבה שיה רק לאחר אישורו.
ג.

06.06

חלקי פלדה מגולווים
שכבה מקשרת ויסוד )לאחר חספוס השטחים המבריקים( תהיה מסוג
"אופיטמרין אויסיל" או יסוד "בזק אדום" .צבעי היסוד ה"ל יחליפו
את צבע היסוד הדרש בסעיף ה ).(2
צבע עליון
לפחות  2שכבות של צבע עליון "סופרלק" או "סופטמט" או
"פוליאור" בעובי  35מיקרון לכל שכבה ,ו/או עד לכיסוי מלא
ולשביעות רצון המפקח ואדריכל .או  2שכבות צבע עליון "איתן" עם
מדלל מתאים לצביעה בהברשה בעובי  35מיקרון לכל שכבה עד
לכיסוי מלא .בחירת סוג הצבע העליון  -ע"י האדריכל לפי לוח גווים.
גוון
לפי בחירת האדריכל.

העץ
.1

סוג העץ לשימוש בייצור הפריטים השוים יעמוד בדרישות ת"י 35
ייקבע בהתאם לתוכיות ופרטיהן לגבי כל פריט ופריט.

.2

יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן לייצור המוצר
יהיו יבשים לגמרי ,חופשיים מבקיעים ,מריקבון ,מעובש ,מתולעים
ומכל סימי מחלה ומזיקים אחרים .אין להשתמש בעץ שמידת לחותו
עולה על .10% - 14%

.3

כל חומרי העץ פרט לעץ לבן ועץ אורן פיי יהיו חופשיים מסיקוסים.
סיקוסים בעץ לבן או בעץ אורן פיי מותרים בתאי שלא ימצאו יותר
מאשר שלושה סיקוסים על מטר רבוע של חומר.
גודל הסיקוס אסור שיעבור על  2סמ"ר לכל אחד מהם וחומרי עץ
שגודל הסיקוסים שבהם יעברו על  2סמ"ר  -ייפסלו ע"י המתכן.

.4

סיקוסים מתים קטים ,מעורערים ,יש להרחיק לפי תחילת העבודה.
את החורים יש לסתום .סיבי החפים צריכים להיות בכיוון סיבי העץ.

.5

אין להשתמש בעץ המזיל או המכוסה שרף ושמקום השרף עולה על 2
סמ"ר .מקומות קטים יותר יש לקות משרף ולסתום בחפים בדומה
לאמור בסיקוסים קטים.

06.06.01

06.06.02

06.06.03

לבידים:
.1

דיקטים צריכים להיות בהתאם לתקן הישראלי מס' ת"י  ,37קיים,
ללא סיקוסים ותפרים הראים לעין ,הכול מסוג מובחר.

.2

הדיקטים יהיו בעובי הדרש בתוכיות ובפרטים ,שלמים ללא פגמים
ומדף אחד שלם ,אלא אם כן הפריט המיוצר גדול ממידות הדיקטים
המיוצרים בארץ.

פורמאיקה:
.1

הפורמאיקה לציפויים השוים תהיה מתוצרת הארץ מסוג "טאפ"
ובדומה לו בגווים ובגמר לפי בחירת האדריכל .ללוחות הפורמאיקה
על כל אלמט יהיו שלמים ללא חיבורים ,ללא בקיעים וכו' .עובי
פורמאיקה יהיה  2.5מ"מ לפחות למעט ציפוי הפורמאיקה בצידם
הפימי של אלמטים )שאים גלויים לעין( בהם יתן להשתמש
בפורמאיקה גב דקה )ואולם יש לקבל על כך אישור מיוחד מאת
האדריכל ולפי ביצוע העבודה(.

.2

הדבק לשימוש בהדבקת הפורמאיקה יהיה מעולה ומתאים לתפקידו
ויהיה יתן להסרה בקלות משטחי פורמאיקה שהתלכלכו בדבק ה"ל
בצורה שלא תקלקל או תשה את אופי משטחי הפורמאיקה מהם
הוסר הדבק.

כל הדלתות המצופות בפורמאיקה יכללו בביצוען ובמחירן סרגל סוגר
.3
גלוי משלושת הצדדים מעץ גושי בוק או תחליף באישור האדריכל )עץ
קשה(.
חומרי פרזול ואביזרים
חומרי הפרזול ואביזרים למייהם ממין משובח ויש לקבל מראש את אישורו
של המתכן על כל אחד ואחד מהם.
א.

עיבוד וחיבורים
העץ יהיה מעובד ומהוקצע מכל צדדיו .חיבורי העץ יהיו עשויים לפי
מיטב העבודה המקצועית ועל הקבלן להשתמש בחיבור זיז וחריץ ,סין
וגרז שייים ,זביון וכד' .החיבורים ייעשו כך שיהיו סמויים ויודבקו
בדבק גרים מעולה או בהתאם להוראות המפקח ,אך בשום פים
ואופן לא ישתמש המבצע במסמרים ,למעט סרגלי הלבשה או
קוסטרוקציות סמויות .כל ההדבקות לרבות משטחים  -יודבקו
באמצעות דבקים  P.V.Aאוריאה ובכבישה חמה בהתאם לחומרים.

ב.

הרכבה

.1

הקבלן יבדוק את הביה עליה ואליה הוא יצטרך לחבר את
המוצר בטרם ייגש לביצוע ולא תתקבל שום טעה שאכן לא
ידע לאיזה סוג של חומר עליו יהיה לחבר את המוצר.

.2

הקבלן יעבוד בשיתוף פעולה מלא ובהתאמה מלאה עם יתר
מבצעי העבודות ושמקצועותיהם משלימים או להיפך -
מכיים את מיקום המוצר כגון :באים ,טייחים,
איסטלטורים ,חשמלאים ורצפים.

 06.07מחיצות  HPLבתאי שירותים ומסתורי מערכות אוורור וסיון:
א .מחיצות לתאי שירותים יהיו מלוחות "טרספה" בעובי  13מ"מ בגווים
לבחירת האדריכל.
ב .פרזול -צירים ,כפתורי פתיחה עם תפס מגטי ,מעולי דלתות מסוג
פתוח/סגור ,יהיו עמידים לקורוזיה ועשויים ירוסטה עם עטיפת יילון
מווליטי בגוון לבחירת האדריכל.
ג .חיזוקים -רגליות ,בסיסי הברגה ,פרופילי חיבור לקירות יהיו כולם
ירוסטה עם עטיפת יילון מווליטי בגוון לבחירת האדריכל.
ד .ברגים-ירוסטה.
ה .הלוחות יהיו בעלי עמידות לאש – עם דרגת התלקחות  5לפי ת"י 755
 06.08בחירת אלטרטיבות ,גווי צבעים וכד'
בכל הוגע לבחירה בין אלטרטיבות ,בחירת צבעים ,גווים ,אפיון גמר של המוצרים,
בחירת סוגי חומרים וכד' ,יהיה האדריכל הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצע את
העבודות
בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל כ"ל.
את הבחירה יעשה האדריכל מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפי האדריכל לפי
הביצוע
הכללי של העבודות .רק חומרים מותרים יהיו לביצוע במסגרת עבודות הסכם זה.
שיוי ביחס בין אלטרטיבות לעומת הקיים בכתב הכמויות לא ישמש עילה לשיוי כל
שהוא
במחירי המוצר שקבע בכתב הכמויות.
 06.09אחריות לטיב המוצר
במשך תקופה של שלוש שים ) 3שים( אחרי מסירה סופית של המבה ,אחראי הקבלן לטיב
המוצרים ,כגון:
 -יציבות הציפויים )מכית(.

 שיויים במידות וצורה גיאומטרית של המוצרים )התפחויות ,עיוותיםוכד'(.
 -תפקוד תקי של הפרזול.

 06.10אופי מדידה מיוחדים לעבודות גרות אומן ומסגרות פלדה
א.

אין בכתב הכמויות סעיפים פרדים למשקופים .מחירם כלול במחיר
כל פריט ופריט )לרבות משקופי אלומייום(.

ב.

המדידה לפי חתיכות קומפלט כולל פרזול ,בריחים ,מעולים,
ציפויים ,סטופרים ומחזירים אוטומטיים.

ג.

המחירים כוללי זיגוג וצביעה וציפויים לסוגיהם.

ד.

מחירי המשקופים כוללים גם את המילוי בבטון הצביעה.
ייתכו גווים שוים למשקוף ולדלת ועלותם כלולה במחירי היחידה.

ה.

המחירים כוללים התאמת רב מפתח כדרש.

ו.

המחירים כוללים טיפול גד אש ומזיקים בחלקי העץ.

ז.

כהחיה כללית לקבלן ,מודגש בזאת שכל מוצר גרות ו/או מסגרות,
כפי שהוא מופיע בכתב הכמויות ,יכלול במחיר יחידתו את כל הדרש
לפי התוכיות ,המפרטים וכד'  -לביצוע מושלם וסופי במקומו בביין
וזאת אפילו אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכיות או
במפרטים ,אולם הם דרושים לביצוע מושלם.

ח.

מעקות ומסעדים
ביגוד לאמור בסעיף  0600.10של המפרט הכללי לעבודות ביין ,מסעד
יד מחומר שוה משל המעקה ,לא יימדד בפרד וייחשב ככלול במחירי
המעקה.

פרק  – 07מערכות תברואה
07.01
א.

כללי :מפרט מיוחד זה מתייחס להקמת משרדי מחלקות הרווחה  ,החיוך
והשירות הפסיכולוגי החיוכי באבן יהודה.
עבודות מתקי התברואה ואופי המדידה יבוצעו לפי:
 .1המפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון/ההוצאה לאור במיוחד פרקים ,16 ,07
.57
 1205 .2ת"י התקת מתקי תברואה ובדיקתם

 .3ההל"ת ,הוראות למתקי תברואה )כולל העדכון(
 .4מפרט מיוחד זה
 .5כתב הכמויות
 .6תכיות עבודה מאושרות לביצוע
 .7כל התקים הישראליים הרלווטיים
ב.

כל המצוין בסעיף א' לעיל מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי החוזה שבין המזמין
והקבלן.

ג.

דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

ד.

המפרט הכללי )שאיו מצורף( מפרט מיוחד זה ,כתב הכמויות ותכיות העבודה,
מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי החוזה שבין המזמין והקבלן.

ה.

העבודה היה למדידה וכוללת את מתקן האיסטלציה הסיטרית במבה
ומערכת המים והביוב במגרש ,כולל חיבור לתשתיות ציבוריות ,עפ"י התוכיות
המצורפות.

ו.

דרישות מפרט מיוחד זה ואופן התשלום כפי שפורט בכתב הכמויות ,עדיפים
בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

ז.

במידה והקבלן מיסיוו המקצועי רואה צורך לחרוג מהתכיות המצורפות יציע
את השיוי למפקח ויקבל אישור בכתב על השיוי המוצע ,בכל מקרה רואים את
הקבלן כאחראי לפעולה תקיה של המערכת.

 07.02מדידות
07.02.01
ב.

לפי תחילת העבודה :

הקבלן יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות ביוב ותיעול את הרום האבסולוטי
מקודת הקבע שצויו לו על ידי המפקח.
העברת הרומים תעשה על ידי מודדים מוסמכים שיוזמו על ידי הקבלן ועל
חשבוו.

ג.

הקבלן יסמן את רום פי הרצפה הגמורה בכל חדר בהם יורכבו קבועות
תברואתיות ,קבועות ואביזרים שיורכבו בגובה לא כון יפורקו ויורכבו מחדש על ידי
הקבלן ועל חשבוו.

 07.02.02קבלן יחדש את המדידות בהתאם להוראות המפקח בכל עת שיידרש במהלך
העבודה.
07.02.03

הקבלן יכין סט תכיות שלאחר ביצוע אשר יכילו:

א.

חתך אורך של תוחות ציורות.

ב.

כל השיויים והתיקוים אשר בוצעו במהלך ביצוע העבודה.

ג .עם סיום העבודה ,יעביר הקבלן את התכיות שלאחר ביצוע לידי המפקח לצורך
עדכון התוכיות וההתחשבות .התכיות ימסרו על גבי  DISK ON KEYבפורמט
אוטוקד  D.W.G + 2סטים מלאים חתומים ע"י מודד מוסמך.
07.02.04

כל ההוצאות למדידה ,יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורן .על הקבלן
לכלול הוצאות אלו במחירי היחידה לסעיפים ברשימת הכמויות.

03.07

חפירה

07.03.1

כל עבודות החפירה להחת קווי ביוב ,מים ,תיעול ,בית שוחות לקליטת מי גשם,
מחסומי שומן ,חול ,בורות רקב וספיגה ,שוחות סגירה ,בורות שאיבה ,תאי בקרה
למגופים ,כמו כן כל החפירות בפים הביין לקזים עד לחיבורים לתאי ביקרות
תת קרקעית ליסודות וכו' מתייחסים לכל סוגי הקרקע עבודת חפירה /חציבה
החזרת מילוי ,הרחקת עודפי אדמה ועבודות עזר לא ימדדו בפרד וכלולות במחירי
היחידה השוות שעבורן עשתה החפירה.

07.03.2

לפי ביצוע כל חפירה ,על הקבלן לוודא ברשויות המתאימות אם בתוואי החפירה
לא מצאים קווי חשמל ,דואר ,מים או ביוב ,ועליו לסמן אותם בתוכיות .הקבלן

בלבד יהיה אחראי לכל זק שיגרם לאחרים בעת ביצוע החפירה/חציבה.
 07.03.3לפי ביצוע חפירות סמוך לבייים ,על הקבלן לוודא את עומק היסודות או קורות
יסוד.
 07.03.4בחפירה בכבישים או בשולי כבישים ציבוריים ,חצית כבלים וציורת וכו' יהיה על
הקבלן לקבל רישיון מראשות מוסמכת.
 07.03.5על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות של עובדיו ושל עוברי דרך.
א.

ציפוי דפות התעלה בקורות על מת שתמע התמוטטות קירות התעלה.

ב.

הקרקע החפורה תערם כך שעם תתמוטט ,לא תוכל לכסות את התעלה.

ג.

התעלה תסומן בסרט אדום לאזהרה.

ד.

התעלה תסומן באורות מהבהבים בלילה כדי למוע פילה לתוכה.

ה.

הקבלן לא יקבל כל תשלום וסף עבור קיטת אמצעי זהירות ועליו לכלול
אותם במחירי היחידה שלו.

04.07

עודפי חפירה
עודפי אדמה חפורה חצובה אשר סווגו כבלתי מתאימים לכיסוי או מילוי ,או חומר
עודף ,יסולקו על ידי הקבלן מאתר העבודה למקום מאושר על ידי הרשות המקומית.
הדרך לאתר הפזור היא באחריות הקבלן.

 07.05הגה ושמירת ציוד

הקבלן ידאג להגן על ציוד שיותקן על ידו במבה תוך כדי העבודה ,כהגה מפי טיח או
כל לכלוך אחר כתוצאה מעבודות הבייה .כל זק שיגרם לציוד ולקבועות סיטריות,
ברזים או כל ציוד אחר המסופק ע״י המזמין במהלך העבודה עד למסירתה יתוקן ע״י
הקבלן ללא כל תשלום מהמזמין.
 07.06חומרים  -מוצרים
א.

כל הכלים הסיטריים יותקו במקומות המסומים בתכיות האדריכל.

ב.

כל הכלים יהיו כמופיע בכתב הכמויות או מתוצרת חרסה לבן או בגוון
אחר סוג א' או שווה ערך מאושר )הקודם עדיף(.

ג.

כל הברזים בכיורים ומכלי ההדחה יהיו כמופיע בכתב הכמויות או
מצופים כרום יקל מתוצרת "חמת" או ש״ע מתוצרת הארץ מאושרים
מראש ע״י המפקח או שווה ערך )הקודם עדיף(.

ד.

" 1/2קערות רחצה יותקו על גבי זיזים מציור מגולוון צבוע אמאיל

לבן ,קצוות הציורות הגלויים יסתמו או שקוע במשטח השיש או מעוגן
אליו.

ז.

ה.

צרת אספקת מים מחוץ לביין בקרקע ומתחת הביין תהיה מפלדה
עם ציפוי פים בטון ועטיפת טריו ובטון דחוס ) ) APC4בקטרים "2
ומעלה .בקטרים מתחת ל " 2הצרת תהייה סקדואל  40עם עטיפת
טריו.

ו.

ציורות לאספקת מים חמים וקרים בתוך המבה תהיה באחת
האפשרויות הבאות לפי הוראת המפקח:

.1
.2

צרת  S.Pתוצרת מצר.
צרת חושת.

.3

ציורות פלסטיים מסוג "פקסגול " דרג  16בתוך שרוולי פ"א  .יסוי
שליפה יעשה לאחר היציקות בוכחות המפקח

צרת דלוחין תהיה מציורות פוליפרופלן או  HDPEשל  GEBERITאו ש"ע.
ז.1

שפכים חמים מעל  C 70°יוזרמו בצרת פוליפרופילן בלבד .

ח.

צרת קזים ואוורים למי שופכין תהיה ממובילית )פוליאתילן בצפיפות גבוהה
.(HDPE

ט.

צרת ביוב מתחת לרצפת הביין תהיה בתעלה עם תחתית מהודקת בקרקע טבעית,
וכאשר הציור מוח במילוי ,תחפר התעלה עד לקרקע טבעית ויבוצע מילוי בשכבות
מצע סוג ב' עם הידוק תוך הרטבה ,לדרגת צפיפות  95%מודיפייד אששו כל  20ס"מ.
הציור יוח על ריפוד חול בעובי  20ס"מ .צרת ביוב מתחת לרצפת הביין תהיה
ממובילית בקוטר מיימלי  110מ"מ ורתומה לקורות יסוד ולרצפה כל  2מ' עם
"שלות" מפלב"ם  .המשך הציור עד שוחה ראשוה יהיה כ"ל אך במקום "שלות"
עטיפת חול בעובי  20ס"מ מעל קדקד הציור ולכל רוחב התעלה.

י.

כל הציורות יצוידו בביקורת במקומות המצויים בתכיות ומתבקשים מכללי
המקצוע.
יא .קווי ציורות מתכתיים העוברים בתוך מילוי מתחת לרצוף הביין יכוסו בבטון בין
סרגלים.
יב.

כל הציורות המתכתיים הגלויים לעין יוקו ויצבעו בשתי שכבות של צבע מגן וכן
בשתי שכבות צבע שמן לפי הרכבתם ,לפי סעיף  07.11ה'.

 .יג .צרת ביוב בגבולות המגרש תהיה ממובילית  160מ"מ  ,או  PVCעבה לביוב דרג 6
לפי החיית המפקח.
 07.07ציורות
א .ציורות אלומייום עם ציפוי פלסטי פימי וחיצוי (SP) SUPERPIPE

 .1ציורות אלומייום עם ציפוי פלסטי פימי וחיצוי יהיו ציורות  SPתוצרת
"מצרפלס" או ש"ע מאושר ,מחוברים עם אביזרי לחיצה.
 .2כל האביזרים יהיו מקוריים ,מפליז או מפלדה )אך לא מחומר פלסטי( ,מסופקים ע"י
המפעל.
 .3התקת הציורות יש לבצע בהתאם להוראות היצרן .בסוף העבודה על הקבלן לקבל
אישור ייצרן ,כולל תעודת אחריות ל 10 -שים.
 4.לפי התחלת הביצוע על הקבלן להגיש לאישור תכית מלאכה של היצרן.
ב .ציורות חושת
ציורות חושת יהיו בהתאם לתקן האמריקאי  - "TYPE "Lו  ASTM 88-4או בריטי
 658או גרמי  .1786DINלא תורשה התקת ציורות לפי שי תקים שוים .כל
החיבורים יהיו בהלחמה עם כסף 80% ,לפחות
ציורות חושת בקטרים " 1/2ו " 3/4יסופקו כשהם מצופים בשרוולי בידוד חרושתי
אורגילי מטיפוס " WICU".צורות החושת יהיו מהסוג המיועד למי שתיה לפי 1988
.DIN
ציורות חושת יהיו בעובי דופן כדלקמן :
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ג .ציורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה "" HDPEלמי שופכין
.1

הציורות ,הספחים והאביזרים יהיו מפוליאטילן בצפיפות גבוהה  HDPEבעלי
תו השגחה של מכון התקים הישראלי ,לפי מפמ"כ  349חלק  .1התקת המערכת תעשה לפי
מפמ"כ  349חלק 2ובכפוף להוראות ההתקה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות
השדה של היצרן .על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב  , HDPEובעל
תעודת הסמכה מאת ציגו המורשה של יצרן הצרת והאביזרים

.2

תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ  349חלק  .2לרבות
אחריות היצרן לתפקודה התקין של המערכת ,לתקופה של 10שים .על הקבלן המבצע
להמציא כתב אחריות הושא את שם העבודה ,מאת ציגו המורשה של היצרן .הרכבת
המערכת תעשה לפי תכיות ביצוע מפורטות ,שיסופקו לקבלן המבצע ע"י ציג היצרן ,כחלק
מאספקת הצרת והאביזרים .על הקבלן המבצע להמציא את תכיות הביצוע המפורטות
לאישור היועץ ,לפי תחילת עבודות היצור וההרכבה.

.3

חיבור הציור וספחי הצרת יעשה בריתוך פים WELDING BUTT -
במכות ריתוך ,עם ראשי ריתוך חשמליים ,עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או
מחברי הברגה ,הכול לפי דרישות התכון המפורט .החיזוקים ,התמיכות ותליות הצרת
יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ  349חלק  2והוראות היצרן ,תוך ציום ע"ג תכיות
הביצוע המפורטות.

.4

שימוש בספחים ואביזרי צרת שאים מתוצרת היצרן הושא באחריות לטיב
העבודה ,יעשה בהסכמתו ובאחריותו הישירה של יצרן זה .הקבלן המבצע איו רשאי
להרכיב צרת ,ספחים ואביזרי צרת של יצרים שוים ,ללא אישור היצרן הושא באחריות
או באישור מפורש של היועץ .בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים
מסוג אחד בלבד .להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה ,יש לקבל אישור
מפורש של היועץ ובכתב.

.5

הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 349
חלק  ,2הוראות היצרן ותכיות הביצוע המפורטות .כמו כן מיקומם ,כמותם וחוזקם של
קודות הקבע לאורך הצרת .כל סטייה מתכיות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י היועץ ,יש
להביא לידיעתו ואישורו בכתב של היועץ.

.6

ציגו של היצרן ,ספק הצרת ,הספחים ואביזרי הצרת ,חייב לעמוד לרשותו
של היועץ או הקבלן בכל בעיה טכית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי הרכבת
המערכת.

.7

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה,
בפי סתימת הצרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

_________________
חתימת וחותמת המציע
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ד.

קופסאות ביקורת ומחסומי רצפה
קופסאות הביקורת יהיו תואמות את הציורות .חיבור במחברים וקטאולים
)חבקים( דורשים את אישור המתכן .המכסים של הקופסאות והמחסומים יהיו
מפליז .המכסה יהיה מרובע והפקק או הרשת יהיו עגולים.

ה.

ציורות פלדה
 1.הציורות בתוך המבה יהיו סקדיול  40מגולווים .
 .2הציורות מחוץ למבה יהיו מפלדה ללחץ עבודה  10אטמ' עם ציפוי פימי
מבטון וציפוי חיצוי חרושתי של "אברות" או ש"ע.
 07.08קוסולים ותליות לצרת

על הקבלן להכין פרטים אופיייים עבור קוסולים ,חיזוקים ,מתלים לציורות
.1
וכמו כן דגמים מכל הקוסולים ,חיזוקים ומתלים הדרושים ולאשרם ע"י המפקח עוד
לפי תלית הציורות .קביעת הקוסולים לקירות ולתקרות וכו' תיעשה בעזרת בורגי
"פיליפס"  ,או רול פלגים.
על הקבלן לקבל אישור המפקח למיקום התלויות .
 .2כל אמצעי התליה ,קוזולים ,תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולווים מוכים
מתאימים לקוטר ומספר הציורות.
התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ ,למיעת החלקה והעברת הראש.
.3

מרחקים בין תליות לציורות אופקיים יהיו כדלקמן:
צרת מים
 לציורות חושת בקוטר עד " 1ולא יותר מ 1.00-מטר. לציורות פוליבוטילן או חומר פלסטי אחר ,בקוטר עד " 2ולא יותר מ- 0.50מטר.
 לציורות פוליבוטילן או חומר פלסטי אחר ,בקוטר " 2עד " 3ולא יותרמ 1.00-מטר.
 לציורות פוליבוטילן או חומר פלסטי אחר ,בקוטר מעל " 3ולא יותרמ 1.50-מטר.
 לציורות  HDPEהמרחקים לפי צורות פוליבוטילן .צרת ביוב
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– ציורות פוליבוטילן  HDPEבקטרים עד " 3יתמכו בתמיכה
רצופה.
– שאר הקטרים יתמכו כל  1.5מטר לפחות.
 . 4כל אמצעי התליה יבודדו למיעת רעש ע"י אטם גומי מחורץ בעובי  5מ"מ
מיימום.
 07.09רקורדים ואוגים:
 1.כל שסתום הברגה המורכב על ציור מגולוון יורכב עם רקורד קווס מגולוון מצד אחד
 2.אוגים גדיים למכשירים וברזים יתאימו במידותיהם לקטרי אוגים של המכשירים
או הברזים ,ויהיו אוגי פלדה חרוטים לציורות פלדה שחורים עם גלוון לצורות
מגולווים ,ומארד לציורות חושת ,ומפוליבוטילן "גלרון" לצורות פוליבוטילן
 3.כל אביזרי עזר לחיבור הברזים :רקורדים " ,בושיגים  " ,אביזרי פליז ,אוגים
גדיים למייהם ,ברגים ואטמים כלולים במחירי הברזים
 4.על הקבלן לקחת בחשבון שבכל שלבי הביצוע של הציורות ידאג לסגירת קצה
הציורות .הערה זו כוה לגבי כל הציורות שבביין.
 07.10פעולות למיעת העברת הרעש  -אקוסטיקה
 . 1על הקבלן לבצע כל הפעולות הדרושות למיעת העברת הרעש/הרעידות אל חלקי
הביין .פעולות אלה כוללות :
אטם גומי בין חיזוקי הציורות והציורות עצמם . בידוד ציורות המורכבים בקירות המבה . אטימת מעברי צרת ו/או שרוולים העוברים בין תקרות וקירות . אטמים בין החיזוקים והכלים הסיטריים .חיבורים גמישים ובולמי רעידות בין חלקים שוים במערכות ,בין הברזיםוהחיזוקים למייהם ובין החלקים הקשיחים של הביין :בטוים ,ביה וכו'
2.

כל הפעולות והעבודות ה"ל כלולות במחירי יחידה של הסעיפים השוים ולא
תשולם תוספת כלשהיא עבורן.
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 07.11פעולות למיעת קורוזיה ועבודות צבע
 .1בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקים ,על הקבלן לקוט בפעולות למיעת קורוזיה
בפרק הזמן עד להפעלת המתקים .לשם כך עליו לבצע את צביעת היסוד הראשוה מיד עם
השלמת חלקי המערכת.
 .2את עבודות צביעת הצרת יש לבצע לאחר יקוי קפדי ויסודי של הציורות מלכלוך ,אבק
ושמן
 .3כל חלקי המתכת כגון תליות לצרת ,חיזוקים ,זויתי ברזל וכו' ,וכמו כן ציורות פלדה
שחורים ,ייצבעו כדלקמן:
– יקוי במברשת פלדה והורדת שמים בסולבטים.
 שכבות יסוד של ציקוט  40מקרון כל אחת. – .צבע עליון מגן  ) 333גוון לפי הדרישה(  35מיקרון.
 .4עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואין מדדות בפרד ,מחירן כלול במחיר יחידה של
הציורות ו/או הפריטים הצבועים .עבודות הצביעה תבוצעה ע י " צבעים מקצועיים בעלי
ידע ביישום צביעה.
 .5גוון צבע של שכבה העליוה לציורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן :
 ציורות מים לכיבוי אש וספריקלרים " אדום-תמרור" )גוון מס' (96 -ציורות מי שתיה – תכלת.

 07.12זיהוי מערכות
 .1על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד ,הברזים ,הציורות ,וכן לשרטט )לכתוב( על כל
ציור את תפקידו ואת כיוון הזרימה .את השילוט והסימים על הצרת יש לעשות לאחר הצבע
הסופי ,בכל החדרים ,שכטים חללים בתוך ומחוץ לביין .מיקום השלטים והסימוים יהיה
במקומות וחים לקריאה .צבע השלטים יהיה בהתאם לצבע הציורות ,הברזים או הציוד ,או
לפי דרישת המפקח .
גודל השלטים ,צורתם והחומר ממו הם עשויים  -לפי דרישת המפקח .
 .2לכל הציורות יסופקו שלטי זיהוי )מים קרים וכבוי אש( וחיצים לכיוון הזרימה במרחקים של
 6מ' מיימום בקו ישר ,אחד אחרי כל זווית או הסתעפות ומיימום אחד בכל חדר או חלל.
השלטים יהיו מחוזקים היטב לציורות ע"י מהדקים .
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 .3לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה .השלט
יהיה במידות  5X5ס"מ  .בקווי כיבוי אש השלטים יהיו עגולים בקוטר  7ס"מ עם מספרים
בגובה  5ס"מ .השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים .במקרים מסוימים בהתאם לאישור
המפקח ,תורשה תלית השלט לברז ע"י שרשרת פליז .
 .4השלטים והחיצים לציורות יהיו מסרט פלסטי מודבק לציור .צבע שלט או חץ ואותיות יהיה
בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה .השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי  3מ"מ
יצבעו בהתאם למפרט ,או מחומר פלסטי בהתאם לאישור המפקח .
 .5קבלת העבודה או קבלת חלק מהעבודה קשורה ,בין היתר בביצוע מושלם של עבודות
הצביעה והזיהוי לשביעות הרצון של היועץ והמפקח .
 .6עבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הציורות ,ברזים ,מיכלים וכו' ולא תשולם
תוספת כלשהיא בגין ה"ל בכל המקומות הדרשים בביין .

 07.13בידוד:
אלט' 1
א .צרת מים חמים מפלדה בקירות תבודד בבידוד  4מ"מ "רודו פלסט" או "עביד".
ג .צרת מים חמים וצרת סחרור גלויה על הגג תהיה עם בידוד ,כ"ל אך עובי  19מ"מ וסרט
אלומייום .
ד  .צרת  S.P.למים חמים תהיה עם בדוד מתועש במפעל .
אלט' 2
 .1כל הציורות למים חמים יבודדו בקליפות " " ARMOFLEX F / Aתוצרת
" " ARMSTRONGאו "וידופלקס" )אביך( או שווה ערך מאושר .הבידוד יהיה בדרגת
 OF SPREAD 1971ו – CLASS FLAME CERTIFICATEובדרישות מכבי האש
המקומיים והארציים .כמו כן יעמוד הבידוד טמפרטורות הוזל עד  105מעלות צלסיוס .
 .2עובי הקליפות יהיה כדלקמן :
 לציורות בקוטר " :1 1/4" - 1/2עובי  19מ"מ. .3הקליפות תקשרה בסרט פלסטי מדביק .האביזרים )זוויות ,הסתעפויות( יבודדו באותן
קליפות הקשורות ומודבקות לבידוד הציור .
 .4ציורות מים חמים המוחים בחריצים ,בקירות או בקירות גבס יבודדו כ"ל  ,אך בעובי 10
מ"מ  ,לאחר בידוד הציורות יסגור הקבלן את החריצים בקירות ברשת אקספדד וטיח
צמט .
 07.14אספקה והחה ציורות כוללת
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 07.14.1חציבה/חפירה
 07.14.2כיסוי הדוק תוך הרטבה להידוק 98%מודיפייד ראשוי .
 07.14.3ריפוד ומעטפת חול  15ס"מ מכל צד.
 07.14.4עפר מתאים למילוי חוזר .
 07.14.5ריתוכים ישרים ובזויות הדרושות .
 07.14.6חיתוכים ישרים ובזויות הדרושות .
 07.14.7הרכבת אביזרים שוים .
 07.14.8עשית מעטפת בטון ב - 150סביב ציורות מים המוחים ברצפת מבים לצורך הגה
מפי חומרים המכילים סיד .

 07.14.9ייצוב ציורות מים על ידי שלות כך שהציור יהיה במרחק  2ס"מ מהקיר ,ובצורה
שימע העברת רעידות ,יאפשר תועת התפשטות תרמית וישמר קו ישר או שיפוע אחיד
במידה ודרש .
 07.14.10ציורות מגולווים גלויים במבה יצבעו לפי סעיף  .07.11ה' .ציורות מבודדים יצבעו
כ"ל אך בשתי שכבות לפי הבידוד .
 07.14.11עשית הברגות מכל סוג .
 07.14.12עשית בדיקת לחץ .
 07.14.13עשית חיטוי צרת .
 07.14.14סימון תוואי הציור בסרט פלסטי צבעוי לכל אורך הציור  .במידה ויהיו
כמה ציורות במקביל ,הם יקבלו צבעים שוים לפי החלטת המתכן .
 07.15מפרט ראש בקרה מעל פי האדמה
מפרט ראש גלוי מעל פי האדמה יבה בתאים הבאים :
א .המפרט לא יהווה מפגע בטיחותי .
ב .המפרט יהיה בעל חזות אה .
ג .יתן לקז את המים כך שלא יצרו מפגע .
ד .המפרט ייתמך כך שיתן יהיה לפרק ממו כל חלק שיהיה צורך בלא שיתר המפרט יתפרק .
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ה .כל חלקי המתכת הגלויים ,הציורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן :יקוי יסודי של
המתכת במברשת או ריסוס חול עד למתכת לבה ,צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי 6030
בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה  200מיקרון .צביעת צבע עליון אפוקר  400בשתי שכבות
שעוביין הכללי יהיה  160מיקרון ,בגוון לפי החיית המפקח  .התשלום עבור הצביעה יהיה
כלול במחיר הציורות ,חלקי המתכת והאביזרים ולא יימדד ולא ישולם בפרד .

 07.16מערכת סולרית למים חמים
מערכת סולרית למים חמים בתפוקה מתאימה עבור דוד  200ליטר ,בעמידה ליום תקי .במידה
ויש סטייה מזווית ההתקה האופטימלית ,יש לפצות בתוספת תפוקה עפ"י התקן )סטייה
מהדרום ומהאופק ( .המערכת תיבדק ע"י מעבדה מוסמכת אשר תאשר התאמת המערכת לתקן
על חשבון הקבלן .תוספת התפוקה כ"ל כתוצאה מסטיות לדרום או לאופק והצללה תהיה על
חשבון הקבלן ולא תשולם כל תוספת מחיר  .אם לא אמר אחרת בכתב הכמויות  ,המערכת
כוללת דוד  200ליטר  +שי קולטים וגוף חימום חשמלי .הדוד והקולטים הם מתוצרת "כרומגן
" ההתקה על גג שטוח ) .כל המערכת תעוגן לתחתית קירות המסתור ומעל האיטום (.
כולל :מעמד לפי פרט לגג שטוח צבוע בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע "סופרלק"
בגוון לפי בחירת האדריכל וכל האביזרים והספחים הדרושים לחיבור והצבה כמפורט .
צרת גלויה תהיה עם בידוד "רודופלסט" בעובי  19מ"מ ועטיפת סרט אלומייום .
 07.17מרכזת למים חמים וקרים
מרכזת למים חמים וקרים בתוך ארון תוצרת "עבר חמדיה" דגם  S – 400כולל קו ראשי עד
קו הבין מציור "פקסגול" קוטר  25מ"מ בשרוול  40מ"מ  .עליה לדוד שמש ו/או מרכזית
משה דגם  S – 300בציור "פקסגול"  25מ"מ בשרוול  40מ"מ  .ירידה מדוד שמש ו/או מרכזית
משה בציור "פקסגול " 20מ"מ בשרוול  32מ"מ  ,כולל  :ברזי "שגיב" וכל האביזרים והספחים
הדרושים להתקה מושלמת לפי תכית .סימון כל ציור עפ"י יעדו בדיסקית מתכת .
 07.18תא בקרה לביוב ויקוז
א .תאי הבקרה לביוב ויקוז יהיו שוחות בקרה מתועשות עגולות מחוליות טרומיות מבטון
בהתאם לת"י , 658החוליה הראשוה והתחתית כיחידה אחת עם עיבוד סיטרי מתועש
מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ,או חוליות כ"ל עם עיבוד סיטרי במקום ,כיסות ויציאות עם
מחברי "איטוביב" .בשי המקרים אטום בין החוליות ע"י "אטומפלסט" .
ב .תאי הבקרה יבו בהתאם לתקן הישראלי :
תא ביקורת קוטר  60עד עומק  0.8מ'.
תא ביקורת קוטר  80עד עומק  1.25מ'.
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תא ביקורת קוטר  100עד עומק  2.5מ'.
תא ביקורת קוטר  120מעומק מ 2.5-ומעלה.
ג .התקרה והמכסה יותרו על פי התקן הישראלי  489החדש ולפי הפרוט הבא :
בגיה תקרה ומכסה ממון  A15המתאים לקבוצה .1
במדרכות תקרה ומכסה ממין  B125המתאים לקבוצה .2
בכבישים וחיות תקרה ומכסה ממין  D400המתאים לקבוצה .4
ד .בכל תא ביקורת בעומק מעל  1.25מ ' יוסדרו משלבי ברזל ת.י  631 .במרחקים  30ס"מ
לסירוגין ,כאשר השלב הראשון יהיה 5.0מ' מהתקרה .
ה .מפלים יבו בהתאם לפרט הסטדרטי בהל"ת.
 (1מפלים עד גובה השווה לחצי קוטר התא יבוצעו ע"י עיבוד התחתית בשיפוע
המתאים.
 (2כל המפלים יהיו חיצויים ויעשו עפ"י התקן והפרטים המצורפים .

ו .תאי ביקורת בצרת יקוז יבוצעו בדומה לתאי ביקורת לביוב פרט לתאי ביקורת
שישמשו כמחסומי חול והם יהיו ללא עיבוד סיטרי של הקרקעות ויותקן שקע בעומק כ
–  0.25לשיקוע .

ז .תאי ביקורת שעברו בדיקת אטימה יכוסו בעפר קי ללא אבים או רגבים עד גובה  0.15ס"מ
מפי התקרה .
ח .חיבור מים ויקוז למערכת העירוית תהיה באישור האחראים המתאימים ברשות
המקומית ,כולל בדיקת מערכות תת קרקעיות העלולות להיזק .בכל מקרה יש לבצע את
החיבור בזהירות ,כאשר הקבלן יתקן על חשבוו כל מערכת שתיזק .
 07.19בחית המערכות ,ציוד ואביזרים
א .המערכות ייבחו ע"י הקבלן אשר יספק את הכלים והמכשירים הדרושים .
ב .את המבחים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן לפי הצביעה והבידוד
כיסוי וכו' ,כאשר הציורות גלויים לעין .
 07.19.1בדיקה חזותית
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הציורות והאביזרים יבדקו חזותית על מת לוודא שלמות הציורות והאביזרים ואי מציאת
פגמים פיזיים סדקים וכו' באביזרים ,קעים שריטות וכו' בציורות .כל צרת תהיה חייבת
להיות קייה מלכלוך ומבעלי חיים זעירים העלולים לחדור לציורות .
 07.19.2שיפועים
יש לבצע בדיקות שיפועים של הצרת כל עוד הצרת חשופה .
 07.19.3בדיקת לחץ
א .צרת מים תותק מכל מקור מים אפשרי ,הלחץ בה יעלה באמצעות משאבה ל  15 -אטמ' .
הרשת תחזיק את הלחץ כ  24 -שעות ירידת לחץ משמעותה שיש זילות .
ב .צרת ביוב יקוז תותק מכל מקור מים אפשרי והלחץ בה יעלה ל –  0.2אטמ' .הבדיקה
תיערך קטעים קטעים בין תאי הביקורת .
 07.19.4בדיקת שקיעה
בצרת מובילית יכולה להיות שקיעה של הציור למרות שבקצוות הציורות יהיו בגבהים
המתאימים אי לכך יש לקחת בקבוק  1.5ליטר ולשפוך אותו לתוך פתח ציור ולראות האם
המים מגיעים לקצה השי ,אין לבצע את הבדיקה במקור מים קבוע .

 07.20חיטוי ושטיפת מערכות
 07.20.1חיטוי ושטיפת מערכת מים תבוצע ע"י תמיסת מי כלור בהתאם לסעיף 2.11
של הל"ת  .העבודה תבוצע לפי שמערכת המים תכס לשימוש .
 07.20.2בעת ביצוע השטיפה יהיה וכח אישית מהל העבודה ומומחה שמוכרים לו
אמצעי הבטיחות.
 07.20.3חיטוי הקו
חיטוי יעשה ע"י בעל מקצוע ויאושר ע"י משרד הבריאות .
א .רשת המים שתעבור חיטוי תותק מכל מקור או צרכן .
ב .תמיסת כלור בשיעור  50מ"ג/לליטר של כלור חופשי בצרת בקוטר עד " 12ומעלה תוכס
לרשת המים באמצעות משאבת מים עד שדרך כל ברזי היציאה ופתחי היקוז המורכבים
יצאו מים עם ריח כלור .
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ג .כחומר כלוריציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריד לציורות בקוטר עד " 24
וכלור בצרת גז לציורות בקוטר "  24ומעלה .
ד .בתום תקופה של  24שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מקודת
הכסת הכלור( ,להיות לפחות  10מ"ג לליטר .יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה וספת
של  24שעות אם שארית הכלור החופשי בתום  24שעות היא קטה מ 1 -מ"ג לליטר יש
לשטוף ולחטא את הקו מחדש .
ה .כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בקו למשך 24שעות מסיבה כל שהיא ,יש להגדיל
את שעור הכלור ל –  75מ"ג לליטר ולהשאיר את מי הכלור בקו במשך  6שעות לפחות,
הדרישות לשיעור הכלור החופשי בסוף הקו יישארו גם במקרה זה .
ו .אם כסו מי שיטפוות לתוך הקו בעת החתו או לאחר מכן מכל סיבה אחרת ,יש להגדיל
את שעור הכלור עד למקסימום של  200מ"ג לליטר בהתאם למידת הזיהום .במקרה זה יש
להאריך את משך הכלוריזציה ל  48 -שעות לפחות ומוטב אפילו ל  72 -שעות ושארית
הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות  50מ"ג לליטר .
ז .בתום החיטוי לאחר ששיעור הכלור החופשי בסוף הקו יהיה משביע רצון לפי המפורט
למעלה ,יוקז הקו וימולא במים קיים עד ששארית הכלור החופשי בקודת הצריכה
הקרובה ביותר בקו תהיה  0.2תמ"ג לליטר ,ויעשו בדיקות בקטריולוגיות כדי לעמוד על
יעילות החיטוי בבקבוקי הדוגמאות לבדיקות .אלו תהיה כמות מהדוגמא .יש להמשיך
בכלוריזציה בשארית הכלור החופשי  0.2מ"ג לליטר עד שתוצאות הבדיקות
הבקטריולוגיות הן לשביעות רצון ,אולם בכל מקרה יש להמשיך בבדיקות הבקטריולוגיות
לפחות יומיים .
ח .עם תום הבדיקות יש לשטוף את מערכת מי השתייה במים קיים כך שמכל ברז או שסתום
יקוז יזרמו מים בפתיחה מלאה במשך  5דקות לפחות .

 07.21קבועות סיטריות ואביזרים
כל הכלים הסיטריים והברזים יהיו מטיב מעולה סוג א' ללא פגמים ומסופקים ע"י יצרים
מאושרים ע"י המזמין .הכלים הסיטרים והברזים יתאימו להגדרות האדריכל המופיעות
בתוכיות ברשימות ובכתבי הכמויות .לפי הבאת הכלים לאתר יש לספק פרוספקטים של
הכלים ו/או הבאת דוגמאות לאתר .
האחסון הזמי באתר יבוצע במקום מסודר כדי למוע זק לכלים .
הרכבת הכלים תבוצע לפי החיות היצרן ו/או בהדרכת ציג טכי של ספק הכלים.
לפי כל הרכבה יש להגיש למפקח והלי התקה לאישור ,וזאת כדי לוודא בקיאות בהרכבה
הסיטרית )מים וביוב( והרכבת בקרת זרימת המים ע"י חיישים אלקטרוים )לפי הצורך (.
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העבודה תחשב כגמורה רק לאחר בדיקת תקיות הפעולה של הכלים
 07.22הסתייגויות
א .העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתכיות ,לא מורידה ממו את האחריות עבור
פעולה תקיה של המתקים ,הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הובעות משגיאות
בתכיות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן .
ב .על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכיות המחות לפי חתימת החוזה ולדרוש מהמתכן
והמפקח הסברים עד שתהיה הירה לו פעולת כל המתקים ,במקרה וההסברים שיתו
לקבלן ע"י המפקח לא יהיו מקובלים על הקבלן ויהיו לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקיה
של המתקים חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המפקח .
ג .העובדה שהמתכן והמפקח הביעו דעתם בזמן בחירת הציוד והחומר או חלק מהמתקן או
שיאשרו את העבודה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה לא משחררת את הקבלן מאחריותו.

 07.23אופי מדידה ותכולת מחירים
א .כללי
 תיאורי העבודה בסעיפי כתב הכמויות הם תמציתיים בלבד ,ומחיר היחידה ייחשבו ככולליםאת כל הדרוש בהתאם למתואר במפרט הטכי המיוחד ,בת"י  43 ,במפרט הכללי הסטדרטי של
הועדה הבין משרדית בפרק המתאים ובתכיות .מחירי היחידה המוצגים בסעיפים של כתב
הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך :
 .1כל החומרים בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר כגון :חומרי איטום ,צבעים ,ברגים,
קוסולים ,ווים ,חומרי ריתוך ,הפחת שלהם ,חומרי בין בטוים ברזלים וכו  ' .כמו כן מיסי
קיה לפי הצווים של היום .
 .2כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מלא של תאי החוזה לרבות עבודות עזר כגון :חציבת
חריצים בקירות ,בלוקים וקירות בטון ,קוסולים סתימת פתחים עם בטון כך שהמצב
הראשוי יחזור לקדמותו וכל סתימת מרווחים בין שרוולים וציורות בחומרים עפ"י דרישות
המפרט ו/או הרשויות .הפתחים יהיו מלאים ומיושרים עם הקירות לאחר הכסת הצרת,
פיגומים בכל המקומות בהם דרושים פיגומים להרכבת הצרת והאביזרים מתחת לתקרות,
במידה ולא יתן להשתמש בפיגומים שקבלן הביין הכין באותו מקום לצרכיו הוא ,עבודות
העפר )הכוללות עבודות ח פירה ,חפירה במי תהום ,שאיבת מי התהום ,המילוי בחזרה,
הידוק הקרקע והרחקת האדמה המיותרת דיפון וגידור( ,עבודות צבע ,מדידת העבודה ,הכת
תכיות להרכבה סופית ,הוראות אחזקה והפעלה ,הכת תכיות  ,MADE-ASשרוולים עפ"י
הדרישות .
 .3השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ומכוות .
 .4הובלת כל החומרים ,כלי עבודה וכו' ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם ,שיועם וחלוקתם
בביין .
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 .5אחסת החומרים ,הכלים המכוות ושמירתם .
 .6שכ"ע כולל כל המסים הסוציאליים לגבי עובדים ,הוצאות הביטוח ,מכס וכל המסים
החלים על החומרים .
 .7הוצאות כלליות של הקבלן ,ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות) .הוצאות חשמל
ומים הדרשים לצרכי עבודתו יקבעו באופן יחסי לסה"כ הצריכה בבין (.
 .8סילוק כל הפסולת הובעת מעבודת הקבלן מחוץ לאתר ולמקום שפיכה עירוי מאושר.
 .9יקיון רצוף ותמידי בכל המקומות בהם יעבוד הקבלן .הקיון יבוצע מדי שבוע על מת
למוע מלהפוך הביין למזבלה .
 .10הוצאות אחרות מכל סוג שהוא ,אשר תאי החוזה מחייבים אותו ,ובפרט כל ההוצאות
הכרוכות באחזקת צוות יהולי ופועלים מקצועיים ומאומים באתר העבודה במשך כל
תקופת הביצוע .
 .11רווח הקבלן .
ב .הכמויות
הכמויות בפרקים השוים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד .המזמין רשאי לשות את
הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה ,הקטה ,בכל יחס וגודל וכן לבטל סעיפים בכללם .העבודה
תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שבוצעו בפועל.
ג .קודות איסטלציה
 .1קודת מים וביוב לאסלה כוללת :
 כל צרת הביוב קוטר  110מ"מ וספחיה מהקבועה עד שוחת הביקורת החיצוית . כל צרת המים ואביזריה מהכיסה למבה ועד הקבועה . ברז יל " 1/2בקצה ציור המים . .2קודת מים וביוב לכיור ו/או משתה כוללת :
 כל צרת הביוב בקוטר  110מ"מ -ו 50 ,מ"מ  ,וספחיה ,קופסאות הביקורת ,מסגרת ומכסהפליז ,מהקבועה עד שוחת הביוב החיצוית .
 כל צרת המים החמים והקרים והבידוד ,ואביזריה מהכיסה למבה והדוד ועד הקבועה,ברזי יתוק ".1/2
 ברז י יל " 1/2בקצה .קודת יקוז למזגן
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 כל צרת הפי.וי.סי מיציאת המזגן עד הציור המאסף הראשי או עד קופסת הביקורת ברצפהכולל הסיפון.
קודת מים וביוב למתקן מי קר
 כל צרת הביוב בקוטר  110מ"מ ו  50מ"מ מהמתקן עד שוחת הביוב הקרובה כולל קופסאותהביקורת ומחסום הרצפה.
 כל צרת המים מהכיסה למבה ועד המתקן .ד .תוקף המחירים
מחירי היחידות בכתב הכמויות יישארו בתוקף בכל המקרים ובכל התאים :
 בין אם בגלל שיוי בכמויות )שהן באומדן בלבד( בכל אחד מהסעיפים ,בכל יחסשהוא.
 בין אם בגלל הכסת שיויים בתכית ,מספר הספחים ,האביזרים ,החיזוקים ו/או חומריהעזר האחרים ,שאים מדדים בפרד ,יוקטן או יוגדל בכל יחס שהוא .
בכל אחד המקרים ה"ל כאמור לעיל מחיר היחידה יישאר קבוע ולא ישתה מכל סיבה
שהיא .
ה .כללי
 .1כל המדידות תהייה טו ,אחרי ההתקה ,בלי שום תוספת עבור פחת ושבר .
 .2כל דף מדידה חייב לקבל אישור המפקח לפי כיסוי הציורות ,כדי שתהיה לו אפשרות
לבדוק את המדידות .
 .3המדידה תיעשה ע"י הקבלן על חשבוו הוא ,ותירשם בתוך פקסי מדידה מסודרים לפי סוגי
ומקום העבודה ,עם ריכוזם לפי סעיפי החוזה .
 .4בדיקת המדידות תיעשה בוכחות המפקח או ציגו והעתק מאושר מכל דף מדידה יימסר
למפקח .

ו .מדידה לפי יחידות
כלים ,מכשירים ,ברזים ,מגופים ,שסתומים למייהם ,ימדדו לפי מספר היחידות
המורכבות במקום .
ז .מדידה לפי יחידות אורך
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 .1ציורות לכל סוגיהם ולפי הקטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל אורך האביזרים ,רקורדים,
אוגים ושסתומי הברגה .לציורות בקוטר " 2ומעלה אורך השסתומים והברזים יופחת
מאורך הציור המדד .
 .2בידוד ציורות  -לסוגי הבידוד ולסוגי וקטרי הציורות המבודדים ,ימדדו לאורך ציר הציור
המבודד .
ח .מחירי הרכבת כלים סיטריים וארמטורה
מחירי הרכבת כלים סיטריים כוללים  -בוסף לפעולות הרכבה עצמן  -חומרי עזר הדרושים,
והפעלת הכלים וגם :
* בדיקת הכלים ואחסום לכל משך העבודה ,הובלת הכלים מהמחסן עד למקום הרכבתם,
הכול בהתאם לתאי הסעיפים "חומרים מסופקים ע"י המזמין" ו "-חדרים ומוצרים
לדוגמה" לעיל .
* לקבלן לא יהיה רווח כלשהוא על הכלים והאביזרים השוים שיסופקו לו ע"י המזמין ,והוא
לא יקבל אחוזים או תשלום אחר כלשהוא מערך הכלים ,פרט למחיר הרכבתם המופיע בכתב
הכמויות .
במידה ולא מצוין בהתחלת סעיף ברשימה מילה אספקה או הרכבה ,הכווה שהסעיף כולל גם
אספקה וגם הרכבה של אותו פריט .
ט .תוספת מעל למדידה ושוות
 .1מחירי הציורות מכל הקטרים ומכל הסוגים כלולים בתוכם את כל האביזרים ,הספחים,
חיזוקים ,תליות )באישור המפקח( חבקים ,בולמי רעידות ,רקורדים ,אוגים ,וכל חומרי
עזר האחרים הדרושים .
 .2לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא עבור אביזרים ,ספחים ,חיזוקים וכו' בין אם מספרם
ישתה  -יגדל או יקטן  -באופן מוחלט ,ובין אם מספרם ישתה  -יגדל או יקטן  -ביחס
לאורך הציורות .
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m-3056

.08

מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל ותקשורת

08.1

תנאים כלליים

 08.1.01תיאור העבודה
כל העבודות המתוארות במפרט הטכני בכתב הכמויות ובתכניות ,מתייחסות לבצוע עבודות
חשמל  ,ותקשורת במבנה ציבור
 08.1.02היקף העבודה

העבודה כוללת את כל הדרוש להשלמה והפעלה של המערכות.
בין השאר כוללת העבודה:
א .חיבור חשמל מפילר משותף לפי הנחיות חברת החשמל.
ב .חיבור הזנות בזק וטלויזיה בכבלים  – .לפי אישור הרשויות
ג .חיווט לוחות החשמל
ד .מערכת חשמל לתאורה ומכשירים ,בתי תקע ומזגנים.
ה .קוים לתקשורת.
ו .מערכת טלויזיה בכבלים.
ז .הארקה לתקרה תותבת.
ח .בדיקת המתקנים כמפורט.
 08.1.03התאמה למסמכים
העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה והמפרט הכללי לעבודות בנין:
פרק  - 00מוקדמות ,מהדורה .2015
פרק  - 08מפרט כללי לעבודות חשמל ,מהדורת .2015
המפרט הכללי הינו המפרט שבהוצאת הועדה בינמשרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון,
משרד העבודה ומשרד השיכון ושהוצא לאור ע"י משרד הביטחון/ההוצאה לאור.
בכל מקום שמצוין המפרט הכללי ,הכוונה למפרט הנ"ל.
 08.1.04עדיפות בין המסמכים
במקום הנאמר בסעיף  007של המפרט הכללי יבוא סדר העדיפויות כדלקמן:
א .לבצוע:תנאי החוזה ,המפרט הכללי ,הצעת הקבלן )הראשון עדיף על האחרון(.
ב .לתשלום:התנאים המיוחדים ,כתב הכמויות ,המפרט המיוחד ,התוכניות ,תנאי החוזה ,המפרט
הכללי ,הצעת הקבלן )הראשון עדיף על האחרון (.
 08.1.05שנויים ותוספת תכניות
אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות ,בתוכניות ובמפרט אמנם יבוצעו.
המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל ,להקטין ולשנות את כמויות העבודה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תוכניות נוספות ,לפי הצורך.
 08.1.06תאום עם גורמים אחרים
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הקבלן אחראי על בצוע העבודה וסיומה בזמן המתאים להתקדמות העבודה הכללית באתר
תוך תאום עם איש אחזקה בוועדה,הקבלן הראשי ובעלי המקצוע האחרים ,ללא גרימת נזק
ועיכובים בעבודות השונות שיבוצעו בבנין ובשטח סביבו.
על הקבלן לדאוג בעיקר ששום תיבת הסתעפות או מעבר לא תיסתם ע"י מתקנים אחרים.
כמו כן אחראי הקבלן לכל התאומים הדרושים עם חברות החשמל ובזק.
 08.1.07תוצרת
אביזרים יהיו מתוצרת "גוויס" לפי אישור המזמין והמפקח.
 08.1.08בדיקות
רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ללא הסתייגות ע"י כל הבודקים ,יחשבו
המתקנים כגמורים.

רשימת הבדיקות:
א .מהנדס בודק חיצוני.
ב .המפקח ומהנדס החשמל.
ג .מכון התקנים למערכת גילוי וכיבוי אש.
 08.1.09עדכון תוכניות לאחר ביצוע

בסיום העבודה על הקבלן להגיש למזמין  3מערכות של תוכניות עם עדכון לאחר הביצוע )(AS MADE
כמתואר בתנאי החוזה.
 08.1.10קבלנים נוספים
מובא לידיעת הקבלן כי בו זמנית עם ביצוע העבודות על ידו מבוצעות במבנה עבודות דומות ע"י
קבלנים נוספים כגון :קבלני אינסטלציה  ,קונסטרוקציה מיזוג אויר וכו'.

הקבלן ישתף פעולה עם הקבלנים הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של
העבודות.
 08.1.11תקופת הביצוע
על הקבלן לסיים את כל העבודה בהתאם לוחות הזמנים לביצוע שיקבע ע"י המפקח .עדכון לוחות
הזמנים יערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבנה ,כך שעבודת הקבלן לא
תהווה עיכוב בבצוע עבודות אחרות.

מודגש בזה שהקבלן אחראי לבצע את כל העבודות כולל תאומים והכנות מבעוד מועד ,שתבטיח
השתלבות מוחלטת במהלך התקדמות עבודות הבניה ותתרום לסיומם בהקדם .המזמין יהיה
רשאי לבצע עבודות באמצעות קבלנים אחרים במידה והקבלן לא ימלא אחרי תנאים אלו.
08.2

תנאים טכניים

 08.2.01אתור חלקי המתקן
על הקבלן לקבל מהמזמין ,לפני בצוע העבודה ,אשור על המקומות המדויקים של האבזרים השונים.
נוסף לכך על הקבלן לקבל אשור על צורת התקנתם של האבזרים הסמוכים או הצמודים זה לזה.
אין להסתמך על מדידות בתוכניות ללא אשור המפקח.
 08.2.02צינורות ותעלות

כל הצינורות בהתקנה סמויה ו/או גלויה יהיו מטיפוס כבה מאליו "פנ".
כל הצינורות בהתקנה גלויה יהיו מטיפוס "כ".
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גווני הצינורות למערכות השונות יהיו כדלקמן:
ירוק -חשמל
טלפוניה
כחול -
מערכות מתח נמוך מאוד
צהוב -
גילוי עשן
אדום -
לבן  -מניעת פריצה או גניבה
אין להשתמש בצינורות שרשורים.
קוטר מזערי לצנרת יהיה  16מ"מ.
צינורות שיונחו במילוי רצפה יבוטנו לכל אורכם.
על כל סוגי הצנרת יהיה מוטבע תו תקן.
תעלות פלסטיות  PVCיהיו מתוצרת פלגל בגוון קרם
כל אביזרי התעלות – כגון זוויות ,סגירת קצוות ומחזיקי כבלים – יהיו אבזרים המיוצרים לצורך כך ע"י
אותה החברה.
תעלות לכבלי חשמל ומערכות מתח נמוך מאוד ,בתקרה מונמכת ובפירים ,יהיו מתעלות רשת העשויים
מתלי פלדה בקוטר  5מ"מ מגולוונים ובהתאם לתקן הישראלי .יודבקו שלטים מודפסים במידות 80*40
מ"מ כל  2.00מטר ,ובהם ירשם מהות שימוש התעלה.
חיבורי קטעי התעלות ,החיזוקים לקיר או לתקרה ,קשתות והסתעפויות יהיו מקוריים ויסופקו ע"י יצרן
התעלות.
בתעלות הכבלים המתכתיים תשמר הרציפות החשמלית )הארקה( לכל אורכם באמצעות מחברים
מתכתיים שיותקנו בצידי התעלה ,מחברים אלו מקוריים ויסופקו ע"י יצרן התעלות.
 08.2.03כבלים ומוליכים
כל הכבלים יהיו מטיפוס ט.ב.ט או .N2XY
מוליכים יהיו מטיפוס ט.
המוליכים יושחלו לתוך הצינורות לאחר הרכבתם וחיבורם ללוחות ,לתיבות ולשאר האבזרים ולאחר
גמר הטיח והרצוף.
כבלים שאינם מותקנים בתוך צינורות יהיו מטיפוס  NYYFRאו ) N2XYFRכבים מאליהם(.
 08.2.04אבזרים וקופסאות
א .אבזרים מחומר פלסטי טרמוסטטי ,להתקנה תה"ט ,יהיו מתוצרת "גוויס") .סדרה .(GW-22
ב .כל האבזרים יחוזקו לקירות ולרהוט באמצעות  2ברגים לפחות.
ג .קופסות הסתעפות מעל תקרות תותב יהיו מתוצרת "גוויס".
ד .קופסות להתקנה בקירות גבס יהיו מהטיפוס המיוחד לכך.
 08.2.05מהדקים
כל המהדקים יהיו עם הדוק משטח )לא הדוק נקודתי ע"י בורג( מתוצרת .WAGO
בסיסי החיבורים לטלפון יהיו מטיפוס "קרונה" מאושרים ע"י חברת בזק.
 08.2.06סימון ושלוט
יש להתקין שלוט כדלקמן:
א .על כל אבזר חשמל )מפסק ,ב"ת ,ג"ת וכו'( – מספר המעגל המזין.
ב .על כל קופסת הסתעפות שמעל תקרת תותב שלט עם מספר המעגל.
ג .על תקרת התותב ,מתחת לקופסת ההסתעפות שלט עם מספר המעגל של הקופסה.
ד .על כל קופסת מעבר והסתעפות טלפון ,שלט עם שם המערכת.
ה .כל השילוט יהיה חרוט מבקליט סנדביץ' או מאותיות שיודבקו על האביזר.
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08.2.07הארקה
א .פס הארקות בלוח ראשי יחובר לפה"פ עם מוליך  50ממ"ר.
ב .הארקת מרכזת הטלפון תבוצע באמצעות מוליך בחתך  10ממ"ר מפה"פ.
ג .קונסטרוקציה תקרת התותב תוארק באמצעות מוליך בחתך  10ממ"ר וגשרים לפה"פ.
ד .תעלות ,תאורה ושאר אביזרים מתכתיים בתקרות תותב .יוארקו באמצעות מוליך בחתך 16
ממ"ר לפה"פ.

08.3

לוח חשמל

 08.3.01מבנה הלוח
מבנה הלוח לפי תקן-ישראלי  61439עם אישור מפעל הלוחות.
כל הכניסות והיציאות יהיו דרך מהדקים .לא יאושרו חיבורים ישירים למפסקי הזרם.
 08.3.02מאזי"ם )מפסקים אוטומטים זעירים( )(M.C.B
המאזי"ם יהיו לזרם קצר של  10ק"א לפי תקן .IEC 947
מהדקי המאזי"ם יהיו עם הידוק משטח ומוסתרים מעצם מבנם ,ללא אפשרות של נגיעה מקרית
) .(FINGER PROOFהמאזי"ם יהיו מתוצרת "שניידר אלקטריק" בלבד.
 08.3.03ממסרי פחת
ממסרי זרם פחת יהיו לזרם של  30מיליאמפר ,לזרם קצר של  10ק"א ומטיפוס . A
 08.3.04מוליכים ותעלות חיווט
אין להקטין את חתך המוליכים בלוחות.
כל המוליכים יהיו גמישים עם נעל כבל או שרוולים לחוצים.
אין להתקין את תעלות החיווט מאחורי מסילות המאזי"ם !
 08.3.05שלוט
כל הציוד המותקן בלוח ישולט – בנוסף לשלוט על גבי הפנלים וכו'.
כל קצה מוליך בלוח ישולט עם שלטי טבעות – כולל מוליכי אפס והארקה.
 08.3.06מהדקים
המהדקים יהיו מודולריים להתקנה על מסילה ,בעלי הדוק באמצעות משטח ועם שלוט ,כדוגמת תוצרת
"וילנד" או "פניקס" ,למוליכים בחתך  4ממ"ר לפחות.
מהדקים הנשארים תחת מתח גם לאחר הפסקת המתח הראשי יהיו עם כיסוי ושלט הזהרה .במקרה
ויש יותר משורה את של מהדקים הם יסודרו בצורת מדרגה.
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 08.3.07זרמי קצר
הציוד בלוח יחושב לעמידה בזרמי הקצר הנקובים.
 08.3.08תנאי סביבה
הציוד יעמוד בטמפרטורה של  45מעלות ו 85%לחות יחסית ,וזאת בעומס מלא.
 08.3.09הגנה בפני נגיעה
כל הציוד יהיה מטיפוס  -FINGER PROOFמוגן בפני נגיעה מקרית ,עם ברגים שקועים.
 08.3.10מקום שמור
הלוחות יתוכננו כך שיהיה בהם  30%מקום שמור לתוספת ציוד.

08.4

גופי תאורה

 08.4.01כללי-כל גופי התאורה יהיו מסוג לד מובנה
הדרישות המפורטות להלן באות להוסיף על המפורט בפרק  0808של המפרט הכללי ,ומתייחסות לגופי
התאורה שיסופקו ע"י הקבלן – .כל הגופי התאורה יהיה מסוג לד מובנה .
מידות מצוינות בהערכה – הקבלן ימדוד המידות המדויקות בשטח .כל הגופים יסופקו לשטח מורכבים
במלואם ,מחווטים ובדוקים ,כולל אביזרים ונורות.
גופי תאורה לד יהיו עם אחריות ל 5 -שנים עם תקן ישראלי לגופי תאורה ועם תקן פוטוביולוגי.
 08.4.02תוצרת ודגמים – קביעת שווה ערך
כל הציוד  XXXהמפורט להלן ,לרבות גופי תאורה ,נורות ,אביזרי גמר וכו' – יסופק ויותקן בהתאם
לדגם ולתוצרת המפורטים במפרט ובתוכניות .זכותו של הקבלן להציע ציוד שווה ערך .על מנת להסיר
ספק – ציוד שווה ערך או חלופי יישקל מבחינת התכונות הבאות  :פוטומטריות ,חשמליות ,מכניות,
פיזיות.
הקביעה הסופית של מידת ההתאמה לדרישות הציוד המוצע ע"י הספק – תשמר למתכנן.
קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.
 08.4.03אחריות לגופים ונורות
אחריות הקבלן לגופים וציוד הדלקה – תהיה עם תעודת השלמת המתקן ולאחר סיום כל
א.
הבדיקות.
משך האחריות לגופי התאורה תהיה למשך  5שנים
ב.
 08.4.04עמידה בתקנים
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כל גופי התאורה ,ציוד הגופים )נורות  ,נטלים,מתנעים וכו'( ויחידות החרום יהיו בעלי תו תקן ישראלי או
של ארץ המוצא.
 08.4.05ניסיון ,עזרה טכנית ותיעוד
א .ספק גופי התאורה יהיה בעל ניסיון מתאים ,בעל ידע הנדסי ומערכת ליווי טכנית לשמירת
איכות המוצר.
ב .הציוד שיסופק יהיה מוכר ,בעל חלפים בארץ ,מהמדף.
ג .ספק הציוד יעמיד לרשות המזמין וקבלן החשמל ,עובד מקצועי בעל ידע ,שידריך ויפקח על
התקנת הציוד בפרויקט ויוודא חיבור והפעלה נכונים.
ד .לאחר הפעלת גופי התאורה ידריך ספק הציוד את עובדי התחזוקה של המבנה בהרצת
המערכת ויעמוד לרשותם באתר באמצעות הקבלן או באופן ישיר.
 08.4.06דוגמאות
מכל סוג של גוף תאורה ,לובר ,אביזרי גמר ומתלים – תוגש דוגמא לאישור המפקח.
הדוגמא המאושרת תישאר בידי המפקח עד להספקת כל הגופים.
כמו כן יידרש הקבלן לספק מספר דגמים פועלים לשם ביצוע ניסיונות תאורה בשטח ,לקביעת כמות
הגופים וסוגי הנורות.
ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הספק ועל חשבונו .ויורחק מידית מהאתר.
 08.4.07מהדקים
המהדקים יהיו מטיפוס של הידוק משטח )לא הדוק נקודה באמצעות בורג( ויחוזקו למבנה הגוף.

 08.4.08יחידות לתאורת חרום
היחידות יהיו לד מילוט  W3חד תכליתי ויהיו בעלות תו תקן ישראלי  20חלק  , 2.22עוצמה מינימלית
של תאורת החרום לא תפחת מ 1-לוקס בכל נקודה ולמשך  60דקות לפחות.
 גופי תאורת חרום עצמאיים )שלטי יציאה( יהיו לעבודה של  60דקות ויכיל נורות לד .גוף התאורה
יהיה מצויד במפסק ,שיאפשר הפסקת הנורה בצורה ידנית ונורת  LEDלסימון מצב חיבור
וטעינה תקינים .הגופים יכילו שילוט "יציאה" או כל הנדרש.
היחידות יהיו ל 50% -תפוקת אור למשך  60דקות,ויהיו מזוודות במארז מתכתי

נפרד עם חריצי אוורור שיתחבר ע"י תקע שקע לתיבת הציוד של גוף התאורה.
 08.4.09גופי תאורה בתקרות תותב
גופי התאורה השקועים בתקרות תותב יחוזקו לתקרה העליונה.
אין לחזק הגופים לקונסטרוקציה של תקרת התותב.
 08.4.10התקנה בשלבים גופי תאורה
בגופי התאורה מטיפוס פלטות לד
כל ניקוי של גופי התאורה והכיסויים למיניהם ,שידרשו עקב התקנה לפני טיח וצביעה ,יבוצעו ע"ח
הקבלן.
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08.5

מדידת כמויות ומחירים

 08.5.01כללי

כל המתואר והמפורט במפרט זה ובמפרט הכללי לעבודות בנין ,פרק  – 00מוקדמות ,פרק- -08
מפרט הכללי לעבודות חשמל ,פרק  – 34מפרט הכללי למערכות גלוי וכבוי אש  -המתאים
והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הינו כלול במחירי היחידה הנקובים בכתב
הכמויות.
תאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו מנחה בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים והעבודות
הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרט המשלים תכניות אלו ,הינם כלולים במחירי
היחידות שבכתב הכמויות.
כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים:
 .Iקופסות הסתעפות למיניהן הן להתקנה פנימית והן להתקנה חצונית – כמפורט לעיל וכמסומן
בתכניות – ושאינן מפורטות בנפרד בכתב הכמויות.
 .IIזרועות ,מחברים ,זוויות תמיכות וחיזוקים לגופי תאורה.
 .IIIמהדקים.
קידוחים וחדירות בקירות אבן קיימים ,בתקרה ובריהוט )שיסופק ע"י אחרים(,
.IV
חציבות והתיקונים.
 .Vכבלים לנקודות  -כמפורט.
צינורות "פנ" ו"-כ" לנקודות.
.VI
שלוט כבלים ,קופסות ,צינורות ואבזרים.
.VII
התאומים עם הקבלנים הנוספים.
.VIII
בדיקה של תכניות הלוחות לפני הבצוע ושל הלוחות במפעל היצרן לאחר
.IX
הבצוע.
התאומים עם המהנדס הבודק את מתקן החשמל ומכון התקנים הבודק את מערכת גילוי העשן ,סיוע
להם בעת הבדיקות והעיכובים העלולים להיגרם כתוצאה מהתאומים.
 .Xבדיקת המתקנים.
עדכון תכניות לאחר בצוע.
.XI
הספקה ע"י המזמין ,שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,לא יגרמו לשנוי
מחירי היחידה.
כל המחירים כוללים הספקה ,התקנה וחבור  -אלא אם צוין אחרת.
מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר בפרק  - 0800.00אופני המדידה של מתקני חשמל וגם בפרק
 – 3400.00אופני מדידה של מערכות גילוי וכיבוי אש.
 08.5.02עבודות חריגות
המחירים עבור עבודות חריגות ,שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה ,יוצעו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י
המפקח והמהנדס .מחירי חריגים המופיעים במחירון "דקל" העדכני יהיו מחירי "דקל" פחות .15%
המהנדס יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים .כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שנרשמו ע"י
המהנדס או המפקח ביומן עבודה שינוהל על ידי הקבלן ,עם פרוט כמות העבודה .עבודות שיש עבורן
מחיר בחוזה אינן יכולות להיחשב בעבודות חריגות.
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פרק  - 09עבודות טיח
כללי

09.01

-

כל העבודות כפופות לתאי פרק  09של המפרט הכללי לעבודות בין ולמפרט המיוחד
כמפורט להלן.

-

טיח פים וטיח חוץ יבוצעו בפרויקט בקירות במרחבים המוגים בלבד וכן טיח פים
בתקרות הבטון המחוברות להם.

הכת השטחים )כלול במחירי היחידה(
א.

בכל המקומות בהם יש סכה לפגיעה ברצפה ,או לפי דרישת המפקח ,יש להיח על
הרצפות יריעות פוליאתילן לפי ביצוע עבודות הטיח.

ב.

במקומות חיבור קירות בויים )מטויחים( לקירות בטון ,יש לכסות את מקום
הפגישה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה .רוחב הרשת יהיה  15ס"מ לפחות.
גודל החור יהיה  12מ"מ ועובי החוט  0.7מ"מ ,או ברשת פלסטית מאושרת.

ג.

חריצים לצרת סמויה במלט צמט  1÷3ויכוסו לפי השטח .במקומות שרוחב החריץ
עולה על  15ס"מ ,יש לכסות את החריץ ברשת לולים ה"ל ברוחב  10ס"מ מעל רוחב
החריץ לכל כיוון.

ד.

עם התחלת עבודת טיח כלשהי ,יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.
דגש יושם על הרטבת קירות האיטוג או הסיליקט לפי ביצוע הטיח.

09.02

דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופים בשטח של כ 2.0 -מ"ר לפחות מכל סוג טיח
לאישור המפקח .את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הביין
וקבלתו.

09.03

טיח פים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות ,כמפורט בסעיף  090232במפרט הכללי
בעובי  15מ"מ לפחות .הטיח יבוצע לפי סרגל שיר בשי כיווים  -גמר בלבד ,למעט
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במשטחים מעוגלים.
יש לאשפר את השכבה התחתוה  2ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השייה.
את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות.
יש לראות דרישה זו כעקרוית והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן
לא עומד בדרישות.
09.04

טיח פים במרחב מוגן
מערכת טיח רב תכליתי  PL 130או  PL 770מאושר למרחב מוגן בעובי עד  7מ"מ
)ללא רשת( ו"שליכט בגאר" בעובי עד  5מ"מ תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע

09.04

סרגלי פילוס ופיות
בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיב גבוה
של המשטח.

09.05

פרופילי אלומייום בין אלמטים שוים
במפגשים בין קירות מטויחים ותקרות בטון לא מטויחות ,או בין קירות מטויחים לקירות
בטון גלויים ,או בין קירות מטויחים ומחיצות גבס ובכל מקום שיידרש ,יש לקבוע פרופיל
 Lמאלומייום במידות  12/12מ"מ ,בהתאם להחיות האדריכל.

09.06

פיות וחריצי הפרדה

א.

הפיות בין קיר לקיר וכן פיות בין קיר לתקרה תהייה חדות.
כל הקטים והגילופים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשי השטחים.
בין קירות והתקרה ,יש לעבד חריץ בעומק  10מ"מ וברוחב  5-10מ"מ ,לפי קביעת המפקח.

09.07

תיקוים
כל עבודות הטיח בתיקוים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השוים
)כגון :עבודות גבס ,גרים ,מסגרים ,רצפים ,חשמלאים ,שרברבים ,מיזוג אויר( ,יבוצעו ע"י
הקבלן במסגרת עבודות הטיח ללא תשלום וסף .כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו
שום שיויי מישור ,התפחויות וכד' ,ולא יהיה יכר מקום התיקון .תיקוי טיח מעל פלים
ומעל חרסיה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.

09.08

טיח חוץ במרחבים מוגים
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טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ מבטון ע"י טיח תרמי  TH 300או ש"ע לרבות:
שכבת הרבצה צמטית  PL 100בעובי  5מ"מ לפחות ,טיח טרמי בעובי  3ס"מ
ושכבה עליוה דוחה מים בעובי  6מ"מ דוגמת "תרמו וואש  " FC 192תוצרת
"תרמוקיר" או ש"ע
09.09

אופי מדידה מיוחדים לעבודות טיח
09.11.01

בוסף לאמור במפרטים )כללי ומיוחד( ,מחירי טיח כוללים גם:
-

טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות והם לא יימדדו בפרד.

-

הטיח על קירות ועמודים לכל גובה שיידרש כמפורט בתכיות.

-

מחירי טיח חוץ מכל סוג שהוא כוללים הרבצה צמטית תחתוה בעובי  5מ"מ
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.0

כללי

א.

כל העבודות כפופות לתאי פרק  10של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן.

ב.

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיווים פרט אם
צוין אחרת בתכיות.

ג.

פי השטחים המיועדים לפי ביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות קיים מחומרים זרים
והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח.
בכל מקרה של מילוי חול ,החול יהיה מעורב בצמט )מילוי מיוצב(.

ד.

התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה קומה .במקומות בהם יהיה צורך
להשתמש בחלקי אריחים ,או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים ,ייעשה החיתוך במשור.
)מחיר החיתוך כלול במחיר עבודת הריצוף והחיפוי(.

ה.

פוגות יהיו ברוחב  3מ"מ וימולאו ברובה אקרילית בגווים לבחירת האדריכל.

ו.

מידת כל האריחים תהיה זהה  .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים.
יש למיין את האריחים לפי ביצוע ולא להשתמש בכל אריח שאיו מתאים בשל גודל ,גוון או
פגם.
הקבלן יתקין על חשבוו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בגודל של  5מ"ר לפחות מכל
סוג .את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד לגמר הביין וקבלתו.

ז.

10.01

ריצוף באריחי גריט פורצלן/קרמיקה
הריצוף יהיה מאריחי גריט פורצלן  FULL BODYבמידות של  60/60ס"מ בעלי
תו-תקן ישראלי  .מחיר יסוד /₪ 60מ"ר .גוון ודוגמה לבחירת האדריכל.
האריחים יהיו גד החלקה ).( R = 10
שיפולים במידות  60/8ס"מ בדוגמה זהה לריצוף.

10.07

חיפוי קירות פים באריחי גריט פורצלן מזוגג
חיפוי קירות פים יבוצע באריחי גריט פורצלן מזוגג במידות  20/60ס"מ ,כדוגמת
" "COLORתוצרת " "RAKOיבואן "אלפקס" או ש"ע מאושר בגווים לבחירת
האדריכל.

_________________
חתימת וחותמת המציע

106

יש לקבל אישור בכתב מהאדריכל על הדוגמא אותה יספק הקבלן .מחיר
יסוד לאריחים משתה לפי מידות האריח )כפי שמצוין בכתב הכמויות(
מידות אריחי הגריט פורצלן התוים בכתב הכמויות עשויות להשתות.
אין בשיוי המידות משום עילה לשיוי במחירי החיפוי.
 10.08ריצוף חוץ באבים משתלבות
באבים משתלבות ריבועיות במידות  30/30ס"מ בעובי  6ס"מ כדוגמת
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע מאושר
בגווים על בסיס צמט לבן לבחירת האדריכל
יקוי כללי
על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו ,יקוי כללי ומושלם של הרצפה במכות שטיפה ויקוי הפלים
וחיפוי הקירות משארית טיט וצבע.

 10.07סיבולת TOLERANCE -

בוסף לאמור במפרט הכללי בסטייה המותרת מהיצב של קירות תהיה:
סטיה מהיצב בקווים
תאור העבודה
של קירות ולאורך  3מ'

אריחי גריט פורצלן /קרמיקה )ריצוף(

 3מ"מ

אריחי קרמיקה )חיפוי(

 3מ"א

 10.08אופי מדידה מיוחדים לעבודות ריצוף וחיפוי
א.

בוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד ,כוללים עבודות הריצוף והחיפוי את כל
המפורט להלן:
)(1

מחיר הריצוף בשטחים קטים ברצועות ובשטחים קטים ברצועות צרות
וכד'.
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)(2

הריצוף והחיפוי לפי תכית ריצוף של אדריכל .לא תשולם כל תוספת עבור
שילוב מספר צבעים ו/או צורות שוות של ריצוף .הכול מושלם כמפורט
בתכיות.

)(3

מחירי עבודות הריצוף כוללים את המילוי המיוצב הדרש מתחת לאריחי
הריצוף.

)(4

מחירי עבודות החיפוי והריצוף ,לרבות הקרמיקה ,כוללים את מילוי
התפרים ב"רובה" בגוון שייבחר ע"י האדריכל והברקה לפי מסירת
מהביין .לא תיתן כל תוספת עבור עיבוד פיות ומפגשים והכל כלול במחיר
החיפוי והריצוף.

)(5

מחירי עבודות החיפוי מתייחסים לחיפוי על גבי קירות בטון ,קירות בייים
ו/או קירות מטויחים ללא כל הבדל במיקום ,בגודל ובצורה של השטח
המחופה.

)(6

מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים חיתוך אריחי קרמיקה/שיש /ריצוף
בצורות שוות ,לרבות חיתוך עיגולים ,לרבות חיתוך ע"י משור מתאים
במפעל או באתר וכל שיידרש לפי תכית האדריכל והוראות המפקח ולא
תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור החיתוך.

)(7

הכת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת האדריכל.
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פרק  - 11עבודות צביעה
.11

כללי

א.

כל העבודות כפופות לתאי פרק  11של המפרט הכללי לעבודות ביין
בהוצאתו האחרוה והמעודכת ולמפרט המיוחד כמפורט להלן.

11.1.1

כל הצבעים יהיו מוכים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם
המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שה ומעלה ממועד הצביעה.
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל
סוג וכמות חומרי הדילול הדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי
למספר השכבות שיידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

11.1.2

11.1.3

בחירת הגווים תיעשה על ידי האדריכל והיא כוללת את האפשרויות
הבאות:
א.

ערבוב גווים שוים מאותו סוג ביחס על פי הוראות היצרן ,או ערבוב
ממוחשב כדוגמת "טמבורמיקס".

ב.

בחירת גווים שוים למרכיבי היחידה )למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון
שוה מהכף או שי קירות ,בגוון שוה זה מזה באותו חדר וכד'(.

ג.

בחירת גווים שוים ליחידות השוות )למשל דלת החוזרת במבה מספר
פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהייה באותו גוון(.

11.1.4

חלקים שקבעו על ידי המפקח שאים מיועדים לצביעה כגון :פרזול,
חלקי חשמל וכד' פורקו על ידי בעלי המלאכה המתאימים ,יאוחסו על ידי
הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

11.1.5

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה קי,
יבש וחופשי מאבק.
יש לקבל אישור המפקח לתאי הצביעה לפי התחלת ביצוע שכבות הגמר.

11.1.6

לפי דרישת המפקח או המתכן  -יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגווים
ובתגמירים שוים בכמות ,במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.
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11.1.7

בגמר עבודות הצבע יש לקות כתמי צבע מרצפות ,חלוות ,ארוות
קבועות סיטריות וכיו"ב .המבה יימסר קי ומסודר לשביעות רצון
המפקח.

11.2

צביעת שטחי טיח גבס ובטון פימיים בצבע אמולסיה אקרילי
בכל מקום שבו קבע במסמכי החוזה או על ידי המפקח שיש לבצע צביעה
בצבע אמולסיה אקרילי תבוצע הצביעה ב"סופרקריל  "2000תוצרת "טמבור"
או שו"ע מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן כולל :הסרת חלקים רופפים,
יקוי ,סתימת חורים ,שכבה או שתיים של "בודרול" ,המתה לייבוש
מלא ,צביעה ב"-סופרקריל  "2000ב 3 -שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא.
צביעת קירות חוץ בצבע אמולסיה אקרילי
קירות חוץ מטויחים לחידוש – ראה סעיף  09.08לעייל.
קירות חוץ ומדפים מבטון ו/או תקרות צלעות בולטות כלפי חוץ  -ייצבעו בשתי
שכבות "סופרקריל מ.ד ".תוצרת "טמבור" על גבי שכבת יסוד כדוגמת
"יסוד קושר" תוצרת "טמבור".
צביעת חלקי מתכת חיצויים ופימיים בצבע אמאייל סיתטי בהתזה
בכל מקום שבו קבע במסמכי החוזה או על ידי המפקח שיש לבצע צביעה
כ"ל תבוצע הצביעה ב"-איתן" תוצרת "טמבור" או שו"ע מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:

11.3

11.4

א.

ב.
ג.

ד.

יקוי ,הסרת חלודה וצביעה בהתזה של שכבת צבע יסוד
"איתן" חום מדולל במדלל סיתטי מס'  - 18יבוצעו
במסגרייה
מילוי ,תיקים והתזה של שכבה וספת" ,יסוד איתן".
החלקה בייר לטש והתזה של שתי שכבות "איתן" מדולל
במדלל סיתטי מס'  18או עד לקבלת כיסוי מלא .ההתזה
בהפסקה של  10דקות בין השכבות )רטוב על רטוב(.
במקרה של צביעת חלקים מגולווים יש לבצע לפי
שכבת היסוד הראשוה שכבה של "ווש פריימר" בכיסוי
מלא.
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11.5

צביעת חלקי מתכת חיצויים ופימיים בצבע סיתטי מבריק )בהברשה(
בכל מקום שבו קבע במסמכי החוזה או על ידי המפקח שיש לבצע צביעה
כ"ל ,תבוצע הצביעה ב"-סופרלק" תוצרת "טמבור" או שו"ע מאושר.
הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
א.
ב.
ג.
ד.

יקוי ,הסרת חלודה וצביעה של שכבת מייום סיתטי -
יבוצעו במסגרייה
שכבה וספת של מייום סיתטי ושכבת "אטירוסט" אפור.
 2שכבות "סופרלק" או עד לקבלת כיסוי מלא.
במקרה של צביעת חלקים מגולווים יש לבצע לפי שכבת היסוד
הראשוה שכבה של "ווש פריימר" בכיסוי מלא.
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פרק  - 12עבודות אלומייום
12.01

כללי
ההחיות המפורטות מטה מתייחסות גם לפריטי אלומייום המופיעים בפרק 06
ומשולבים באלמטי המסגרות.

12.02

12.03

המוצרים לפי התכיות והמפרטים הטכיים
הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ,כי תוכיות האדריכל והמפרט הכללי לעבודות ביין
והמפרט הטכי המיוחד על כל סעיפיהם מהווים איפורמציה ראשוית מחייבת וכי
מוצרי הקבלן )כפי שהם תוים ומתבטאים במחירי היחידה בכתב הכמויות( ייעשו
על ידו ויורכבו בביין באופן שיעו על כל הדרישות שיועלו על ידי האדריכל ו/או
המפקח ,לשביעות רצום המלאה.
כ"ל ביחס לסוגי פרופילים ,גודל הפרופילים ,חיבורם לאלמטים
קוסטרוקטיביים של הביין )סוג וחומר החיבור וכן המרחק בייהם( .שיטות
וחומרי איטום ,פרטי אטימה ומברשות ,שיטות הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמטים
השוים הגה על המוצרים וכד'  -כך שהמוצר הסופי יהיה מתאים לתפקידו בביין
מכל הבחיות ,בצורה המושלמת ביותר ,לשביעות רצוו המלאה של האדריכל.
אם ברצון הקבלן להחליף פרופילי אלומייום ו/או פרזול ו/או אביזרים כל שהם
כפי שיתו בתוכיות וברשימות לעבודות אלומייום ,עליו לקבל אישור האדריכל
והממוה לכך בכל מקרה כל החלפה שהיא לא תהיה כרוכה בכל שיוי שהוא
במחיר המוצר ,למעט המקרים בהם יאושר הדבר בכתב על ידי האדריכל והממוה.
סיווג מוצרי האלומייום לפי ת"י 1068
א.

כל חלוות ודלתות האלומייום יסווגו על פי הגדרות ת"י 1068
כמפורט:
סווג עפ"י יעוד :כיוי ) 2בייי ציבור(.
.1
סווג לפי איכות הסביבה :כיוי ) 4סביבה קורוזיבית(
.2
.3

סווג לפי התפקוד :כיוי ) Bכמוגדר בטבלה .(4

ב .צביעת האלומייום תבוצע בתהליך )אלקטרוסטטי( "מיפרומאל"
בגוון שייקבע על ידי האדריכל או ש"ע שיאושר על ידי האדריכל.
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הצבע יהיה אקרילי ,קלוי בתור ובעובי של לפחות  30מיקרון.
12.04

חיבורים
כל החיבורים בעבודות האלומייום )חיבורי פרופילים ,פחים וכו'( יבוצעו ללא
מסמרות ,ברגים וכד' הגלויים לעין.
מותרים רק חיבורים סמויים-פימיים ,וגם על אלו על הקבלן לקבל את אישורו
המוקדם של האדריכל.
אסור בהחלט להשתמש במתכת ברזלית )ברזל או פלדה( באופן שיווצר מגע ביה
לבין האלומייום.
איסור זה חל גם על חיבורים פימיים וכן לגבי ברגים ,מסמרות וכד' ואפילו הם
סתרים מהעין.
לגבי השימוש במתכוות אחרות יש לקבל אישורו המוקדם של המהדס.

12.05

זכוכית וזיגוג
הזכוכית תהייה בעוביים ומסוגים שוים ובעיקרה זכוכית רבודה ,מחוסמת
ו"בידודית" הכול לפי רשימת האלומייום.
את פרטי הזיגוג ושיטת הרכבת הזכוכית במסגרת על הקבלן להציג בתוכיות אותן
יגיש לאדריכל.
הזכוכית צריכה להיות מסוג המעולה ביותר ועל פי הסוג המצוין ללא בועות ,גלים
ופגמים ,בעובי ומהסוג המצוין בתכיות ובכתבי הכמויות.
לאחר גמר ההרכבה ,יקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ללכלוך ויסמן את
הזכוכית באופן בולט ,על מת להזהיר על קיומה.
למרות האמור כאן ,אחראי הקבלן לשלמות הזכוכית עד לסיום כל עבודות הבייה
באתר.
את גוון הזכוכית ייקבע האדריכל.
אין להשתמש במרק לזיגוג הזכוכית בעבודות האלומייום.
הזכוכית תהיה חבוקה בהיקפה בתוך פאות המסגרות ,או בין פאות המסגרות
וסרגלי הזיגוג בעומק של  6מ"מ לפחות אבל לא פחות מפעם וחצי עובי הזכוכית.
כמו כן יש לקחת בחשבון את התפשטות הזכוכית בתוך המסגרות ,בהן היא
קבועה.
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12.06

מלבים סמויים
במסגרות האלומייום תורכבה על מלבים סמויים ,עשויים פלדה מגולבת בעובי
 1.5מ"מ.
המלבים הסמויים יורכבו בהתאם לתוכית ,יהיו מפולסים ,ללא עיוותים
ומתואמים היטב בפתחי עוגן העיגון.
מספר העוגים ואופן איטומם יהיה בהתאם לתוכית ולסעיפים  12062ו12064 -
בפרק  12אשר במפרט הכללי לעבודות הביין.

12.07

פרזול
בחירת הפרזול תיעשה בהתאם לדוגמאות יצרי הפרזול ועפ"י תאי המפרטים.
הדוגמאות יוצגו לאישור המהדס.
המהדס רשאי לבחור בפרזול מסוג ואיכות כפי שימצא לכון.
על הקבלן מוטלת החובה לשתף פעולה עם המהדס ולספק לו דוגמאות ומפרטים
בהתאם לצורך וכפי שיידרש על פי החיות המהדס.
כמו כן מתחייבת הקבלן ,וזאת לאחר בחירת הפרזול על ידי המהדס ,למלא אחר
הוראות המהדס ומפרטי יצרי הפרזול ולהתקין את הפרזול הבחר בכל מקום
שיידרש באופן הטוב ביותר.
חיבורי הפרזול לפרופילים יהיו ברי קיימא ולא יתכופפו או ישברו עב טיפול לא
זדוי.
חיבור בברגים לפרופילים ייעשה בעזרת "בטה" ,מאחורי דופן הפרופיל לחיזוק
אזור החיבור ,גוון הפרזול יהיה כגוון הפרופילים.

12.08

הכת תוכיות עבודה מפורטות
תוכיות האדריכל אין תוכיות עבודה מפורטות ,תוכיות אלה הן ברמה המחייבת
פירוט וסף על ידי הקבלן ,כולל השלמת כל הפרטים הדרשים לביצוע מושלם של
האלמטים.
יותר לקבלן שימוש לצרכי ייצור רק בתוכיות העבודה  Shop Drawingsשהוכו על
ידו ואושרו על ידי האדריכל והמהדס כדרש לעיל.
מחיר הכת תוכיות עבודה אלו כלול במחיר עבודת האלומייום והקבלן לא יהיה
זכאי לתשלום וסף פרד בגין זאת.
הקבלן יספק וירכיב חלון לדוגמא לפי התחלת ייצור סדרתי של החלוות .כמו כן
דוגמת ציפוי קירות בלוחות אמאייל או אלומייום )במידה ויידרש(.
אישור המפקח להתחלת הייצור ייתן לאחר יישום כל התיקוים הדרשים על ידי
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האדריכל והמהדס.
12.09

אחסה ואחזקה
על הקבלן להגן על המוצר בפי צבעים ,טיח וכד' על ידי כיסויו ביילון או בכל אופן
אחר.
כל פגם וליקוי שיתגלו יתוקו על ידי הקבלן ועל חשבוו.

12.10

אופי מדידה ומחירים
בוסף לאמר בפרק  12של המפרט הכללי ,יכללו המחירים את האמר להלן :שיוי
מידות לאורך או לרוחב בגבולות ) 7%שבעה אחוז( לא יחייב שיוי במחיר.
תכולת המחירים
מחירי יחידה כוללים ,בוסף לאמר בפרק " 12אופי מדידה"
.1
בסעיף  12.02במפרט הכללי לעבודות ביין ,גם את העבודות
הבאות:
ליטוש.
א.
צירים הידראוליים.
ב.
איטום כגד סופות חול.
ג.
ייצור ,אספקה והרכבה של דגם חלון מושלם ,לפי
ד.
ייצור סידרתי.
כל החומרים וכל העבודות המפורטים בסעיפים,
.2
בפרטים וכתבי הכמויות לקבלת מוצר מוגמר ומורכב בשטח.
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פרק  - 15מתקי מיזוג אויר
15.1

כללי

15.1

תאים ודרישות לעבודות מיזוג אוויר

15.1.1

כללי

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה ,התקה ,הרכבה ,פירוקים ליחי '
קיימות העתקה למיקומם החדש וחלק מהפירוקים מסירה ליזם .ויסות והפעלה של מתקן למיזוג אוויר
מושלם ,או חלקים ממו ,הכול בהתאם למפורט במפרט זה ובתוכיות המצורפות למבים ה״ל.
של הוועדה הבין משרדי ,בהוצאת 15מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי למתקי מיזוג אוויר פרק
משרד הביטחון ,בהוצאתו האחרוה ולכל הפרקים הרלבטיים במפרט הכללי .הפרטים הטכיים והדרישות
במפרט הכללי מחייבים את קבלן מיזוג אוויר המבצע את העבודה ,אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט
טכי זה ו/או בתוכיות המצורפות אליו.

15.1.2

הגדרות

״קבלן״  -בכל מקום המוזכר להלן ״קבלן״ הכווה לקבלן העוסק בכל עבודה הקשורה במערכת המתוארת
במפרט זה ובתוכיות המצורפות .
״יועץ״  -בכל מקום בו מוזכר להלן ״יועץ״ הכווה לבא כוח המשרד המתכן של העבודה המתוארת במפרט
זה ובתוכיות המצורפות .
״מפקח״  -בכל מקום המוזכר להלן ״מפקח״ הכווה לבא כוח כל המזמיים והמפקח על העבודה המתוארת
במפרט זה ובתוכיות המצורפות.

 15.1.3לתשומת לב הקבלן לפי הגשת הצעתו יבדוק כל קבלן את התוכיות המצורפות למפרט זה,
את התוכיות הארכיטקטויות הקוסטרוקציה ,החשמל ,אקוסטיקה והמפרט וכן את כל התוכיות הוספות
ו/או כל תון אחר והוראות הקשורים בביצוע העבודה המתוארת להלן.
לפי הגשת הצעתו יבדוק הקבלן את השטח וחלקי הביין הקיימים ויעשה את כל הבדיקות הדרושות ויכיר
את כל המתקים והמערכות להבאת הציוד ,אחסתו ,הכסה וטפול בציוד וחומרים שיידרשו לעבודתו ויכיר
את כל הקשיים העלולים לבוע בביצוע עבודתו בהתאם לכוות המפרט והתוכיות המצורפות לו.
לפי הגשת הצעתו יוודא הקבלן כי הוא מכיר והוא מעודכן בקשר להיקף ואופי העבודה הדרשת ממו
ויחסה לכל שאר עבודות הביין.
לא תבוא בחשבון כל אי הבה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם ,ועבודה שיש לבצעה ו/או קשיים בביצוע
במהלך העבודה עקב אי ידיעת התאים .לקבלן הזוכה בעבודה לא תיתן כל תוספת עבור כל סיבה של
החסרה ,או אי הבה ,ואשר יכול היה לבררה לפי מסירת הצעתו.
ידוע לקבלן כי הגשת הצעתו מהווה הסכמה לכל הסעיפים והתאים הזכרים במפרט זה והמצויים
בתוכיות המצורפות.

15.1.4

תוכיות המכרז

תוכיות הצעת המחיר כפי שהוצאו הן דיאוגרמטיות בחלקן ומראות את היקף והמערך כללי של המתקן,
ואין מראות בהכרח את כל פרטי העבודה .במידת הצורך יוצאו תוכיות וספות על ידי היועץ עם התקדמות
העבודה בצורת ״תכיות משלימות״
למטרות הסברה בלבד .כוות התכיות הן לתאר את המתקן באופן כללי בלבד.

15.1.5

כוות המפרט והתוכיות

כוות המפרט והשרטוטים לתאר את המתקן באופן כללי .תוכיות הצעת המחיר הן כלליות ודיאגרמטיות
ואין בהכרח מצייות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקיה ומושלמת של המערכת.
על הקבלן לספק את העבודה ,החומרים ,הציוד והשירותים הדרושים לשם התקת מערכת מיזוג אוויר
בשלמותה ,או חלקים ממה ,בהתאם למה שיוזמן אצלו על מת שאלה יהיו מושלמים ,מוכים לפעולה
תקיה וראויים למסירה למזמיים לשביעות רצום.
מערכת מיזוג אוויר או חלקים ממה כ״ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל המובים לשם הפעלה וכל
תוספת של חומר ועבודה הדרושים להפעלתו התקיה של המתקן יסופקו על ידי הקבלן גם אם לא הוזכרו
במפרט או בשרטוטים במפורש ,אך הדרושים לפעולתו התקיה של מתקן.
הקבלן יתכן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השוים
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הקשורים בין ציודו למערכות אחרות ,גם אם אלה לא יבוצעו כגון:
חשמל וכד על הקבלן להעביר את תוכיות העבודה לפי התחלת הביצוע למפקח וליועץ לאישור.
המפרט והשרטוטים הם לצורכי הוצאת הצעת מחיר בלבד .לפי תחילת ביצוע העבודה על הקבלן להתאימו
לתאים הקיימים בביין.
עליו לבדוק את מיקום הציוד ,מערכות האיסטלציה השוות וכל פרט אחר הקשור במתקן בשלמותו .במידה
ותתגליה אי התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה על כך בכתב
מאת המפקח .תשומת לב הקבלן מופית במפורש לכך כי את הציוד יש להעביר כאשר הוא מפורק לחלקיו.

15.1.6

הסברה וספחים

במידה והקבלן התכוון להגיש הצעה וקיים ספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בשרטוטים,
במפרט ו/או בכל חלק אחר של מסמך רלווטי עליו להגיש ליועץ בקשה לשם פירוש אם הפירוש כרוך בשיוי
מהותי שעל כל הקבלים המשתתפים במכרז לדעת .בקשה כזאת תוגש בכתב ליועץ ארבעה עשר יום לפי
מועד הגשת המכרז.
כל פירוש שיעשה לתוכיות ,למפרט ו/או לכל חלק אחר של מסמך רלווטי יהיה בצורת ספח המופץ על ידי
היועץ ,כאשר העתק של הספח ישלח לכל קבלן המשתתף בהצעת המחיר.

15.1.7

תחליפים לחומר ולציוד

במידה והקבלן יהיה מעויין להגיש הצעת מחיר לציוד אלטרטיבי הוא רשאי לעשות זאת ובתאי והציוד
יעמוד בדרישות היועץ.
כל הקבלים חייבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומרים וציוד בדיוק כפי שדרש בתוכיות ובמפרט
בהתאם לשמות היצרים המוזכרים במפרט או בתוכיות אשר משמשים מכרז בסיסי.
הצעת מחיר שתוגש רק לציוד אלטרטיבי ,מבלי לעות על הדרישות המפורטות ה״ל,
תהיה זכותו של המוסד לדחותה.
כל התחליפים חייבים להיות מוגשים בפרד וכתוספת למכרז הבסיסי .בשום פים ואופן לא יוגשו תחליפים
אלא אם הוגשה הצעה תחילה בדיוק כפי שדרש במכרז הבסיסי.
קבלן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליף ,שם היצרן ,טיפוס החומר והציוד והסבר למהות
השוי וכן את ההפחתה או העלייה מהמחיר הבסיסי של הצעתו.
חומרים או ציוד תחליפים ,המוצעים על ידי הקבלן ,חייבים לעמוד בכל הדרישות כגון:
טיפוס ,טיב ,הספק פעולה כפי שדרש במכרז הבסיסי.
קבלת כל תחליף שהוא ,או חלק ממו חייבת באישור המזמין .החלטתו בדון תהיה סופית.
הקבלן יגיש את כל התוים ההדסיים לגבי חומרים וציוד התחליף שהוא מציע ואשר יצייו את שוויון
האיכות ,תכון ועלות התחליף .בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד המוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבודה איו
תואם את הדרישות המוזכרות במפרט זה,
יחויב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו לציוד מתאים כפי הדרש .לאחר אישור ההזמה ו/או
החוזה עם הקבלן הזוכה בהצעת המחיר ולא יורשו כל תחליפים אלא אם כן יקבלו אישור מראש של המזמין.

15.1.8

קבלי משה

הקבלן איו רשאי להעסיק קבלן משה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשה יאושר מראש ,ובכתב ,על
ידי המפקח.
המזמיים רשאים לפי ראות עים ,להתגד או לאשר לקבלן משה זה או אחר ,או אפילו לפסול את כולם ללא
תית ימוקים גם לאחר שהלה התחיל בעבודתו ,ואין הקבלן רשאי להתגד לכך.
הסכמה לקבלן משה זה או אחר איה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו בעבודה אשר בוצעה ע״י קבלן
משה ו/או החומרים אשר השתמש בהם.
כמו כן אחראי הקבלן עבור ביטוח קבלן משה ועובדיו ומלוי כל הדרישות והתאים הסוציאליים החלים
עליהם.

15.1.9

רישיוות ואישורים

הקבלן יספק את כל הרישיוות הדרושים לעבודות מיזוג האוויר שבמפרט זה ,וכן יסדיר את כל הביקורות
הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השוות ,ויספק למזמין את כל התעודות הדרושות כהוכחה שעבודתו
בוצעה בהתאם לכל התקות החלות על עבודתו.
כמו כן ידאג הקבלן לכל רישיוות היבוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים הטעוים יבוא יגיעו בזמן.
הקבלן ימסור למפקח פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל הפרטים האחרים העלולים להשפיע על מהלך
התקדמות העבודה.
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15.1.10

בדיקה ועבודות תאום

לפי ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בהתאם לתכיות את מקום העבודה ויבטיח התקת ציודו בתאום מלא עם
התוכיות הארכיטקטויות ,החשמל והסיטציה לפי תאי המקום ועם כל יתר העבודות העשות בביין.
על הקבלן לתאם את לוח הזמים עם כל בעלי המקצועות האחרים בביין כדי להבטיח את סיום העבודה
בזמן.
על הקבלן לספק את כל הפרטים הדרושים לקבלים האחרים בביין ולשתף עמם פעולה על מת למוע
הפרעות או דיחוי בסיום העבודה.
כל ספח שיוצא בעת הוצאת המסמכים להצעת המחיר יהיה כלול בביצועה ובעת מסירת העבודה לקבלן
הזוכה יהיה חלק מהמסמכים הרשמיים של ההזמה ו/או החוזה.

15.1.11

אי התאמות

לפי ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח וליועץ על כל המכשולים בדרך הביצוע.
בכל מקרה של אי התאמה בין התוכיות והמפרט תהא החלטת היועץ פוסקת באשר למובן והתוכן הדון.
במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ביחס לטיב העבודה ,איכות החומרים ו/או הציוד ,או ביחס
לכל פרט טכי אחר ,תקבע החלטתו של המפקח בלבד.

15.1.12

תוכיות עבודה  -שיויים ואישורים
א.

על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד .על הקבלן להגיש למפקח תוך
שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד אשר הייו מתכוון
להזמין .רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.
לפי הכת והגשת תוכית העבודה לאישור המפקח יבקר הקבלן במקום
העבודה ויהיה מעודכן ומשוכע שמידות הציוד אשר פרט בתוכיותיו יתאימו
לגודל הפתחים הגמורים בהתאם לתוכיות הארכיטקטויות ואשר עלולים
להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה.
ציוד או חלק ממו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שיוי הפתח
הקיים,
יבוצע שיוי זה על חשבון הקבלן בלבד .אישור המפקח על תוכית העבודה של
הקבלן איו מהווה בשום פים הוכחה להסכמת המפקח לשיוי פתחים
מתוכים ו/או קיימים ,אלא אם צוין במפורש על גבי תוכיות העבודה
המאושרות על ידו.
הקבלן ייקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתוכיות
הארכיטקטויות לא כוללות המשקופים השוים ,אשר מקטיים את הפתחים
בהתאם.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכיות עבודה של מתקן מיזוג אוויר ,צרת תעלות ,פיקוד ,חיווט
חשמלי ,חיבור חשמל ,תוכיות בסיסים ,דפי קטלוגים המתארים את הציוד ,לוחות זמים וכל פרטים
אחרים כפי שיידרשו על ידי המפקח.
כל התוכיות ,דפי קטלוג וכד המוגשים לאישור יהיו מסומים בהתאם לייעודם ושימושם.
איפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרויקט זה לא תתקבל.
הקבלן יהיה אחראי לכמויות הכוות ,המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומו במיוחד על ידי
המפקח באשרו את תוכיות העבודה ,אך דרושים לפעולה תקיה וסדירה של מערכות מיזוג האוויר.
במקרה והקבלן מציע בתוכיות העבודה שיויים ,עליו לסמן שיויים על התוכיות יחד עם הסיבות
להצעת השיוי.
אין להתקין חומרים וציוד טרם שבדקו ואושרו על ידי המפקח .במקרה והקבלן התקין חומרים
וציוד לפי שקיבל את אישורו של המפקח יהיה עליו להחליפו לפי הוראות המפקח במקרה שיידרש,
ללא תוספת תשלום.

ז.

על קבלן מיזוג האוויר להכין תוכיות עבודה מפורטות של ציוד ,תעלות אוויר,
חדרי מכוות ושל כל מערכת צרת מים יקוז ,וכן תוכיות החשמל והפיקוד
בין אם עבודות אלו יבוצעו על ידו או על ידי אחרים.
תוכיות העבודה ,רשימות הציוד ,דפי הקטלוגים וכד יוגשו למפקח ב  -3העתקים לפחות.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ח.

15.1.13

הגדלה/הקטה ושיויים בהיקף העבודה
במידה והקבלן הזוכה במכרז יתבקש להגדיל/להקטין ו/או לבצע שיויים בהיקף העבודה אין
הוא רשאי לדחות מילוי הדרישה.
אם יתבקש הקבלן ה״ל ,להגדיל את היקף העבודה המוגדרת בסעיף ה״ל וביתיים חלו
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שיויים במחירי החומרים יחושבו המחירים הרשמיים בלבד עבור אותם החומרים אשר
ישתמש בהם ואשר יהיו בתוקף ביום מסירת ההודעה ההזמה הוספת.
במידה ויחול שיוי גם בשכר העבודה ,יחשב שכר העבודה הוסף בהתאם למדד שכר העבודה
של שרברבים ,חשמלאים ופחחים המופיע בירחון הסטטיסטי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בלוח שכר עבודה של עבודות הביה ,ביום ההודעה ה״ל.
מדידת העבודה הוספת תעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויות ,בפרקים השוים הבאים.
אם יתבקש הקבלן ה״ל להגדיל את היקף הציוד תוכר התוספת הדרשת על ידו רק על יסוד
10%הצגת המסמכים על מחירן כולל הצגת הציוד במקום המיועד לו ובתוספת
הכוללים את הוצאותיו הישירות והעקיפות ורווחו.
בכל מקרה חייב הקבלן להגיש הצעת מחיר לפי שתאושר לו ההגדלה על ידי המזמין.

15.1.14

טיב החומרים והעבודה
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומהאיכות הטובה ביותר ויצוידו בתעודת בדיקה של
״מכון התקים הישראלי״ ,או מוסד אחר שיאושר ע״י היועץ ו/או מפקח המאשרות את
תקיותם והתאמתם לתקן הדרש.
כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.
העבודה המבוצעות תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצוו של המפקח .העבודה תבוצע בהשגחה
מספקת למיעת הזחות ושגיאות תוך מהלך העבודה .כל חומר פגום ו/או לא ראוי לשמו
יסולק מיד עם הוראות היועץ ו/או המפקח ויושלם על ידי חומר ובצוע בהתאמה לכווה
ולתכון התכיות והמפרט ,ללא כל תשלום וסף.
הקבלן ייקח בחשבון שדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במים .לא תאושר
שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/או המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן מסוים
אחר מזה שהוצע על ידי הקבלן .

15.1.15

דוגמאות של חומדים וציוד
לאחר מסירת ההזמה של העבודה שבמפרט זה ,יגיש הקבלן ליועץ ,לארכיטקט ולמפקח לשם
אישור ,דוגמאות של חומרים וציוד כפי שיידרש ,הדוגמאות שאושרו יוחזרו לקבלן לאחר
קבלת המתקן .

15.1.16

אחסת חומדים וציוד
הקבלן יקבל ויאחסן באופן אות ,יוביל ויציב למקום המיועד את כל החומרים והציוד
הדרושים לעבודתו .כמו כן ,ישגיח שלא להעמיס חומרים וציוד במקומות שלא ועדו להעמסה
ולא יפריע ליתר הקבלים העובדים במקום .הקבלן יחויב בכל זק אשר יגרם עקב העמסת
יתר .

15.1.17

העבדת חומדים וציוד
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה ותאי המקום
ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד המפורק לאתר ,ארוז כיאות בצורה שתאפשר הכסת
הציוד למקום המיועד .כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזט או פלסטיק להגה בפי לכלוך
כתוצאה מביה .הקבלן יהיה אחראי ליקיוו המוחלט של הציוד במשך כל תקופת ההתקה
ועד לקבלת המתקן על ידי המפקח.
לא יועבר ציוד למקום ההתקה טרם שבדק במקום הייצור ותקבל אישור להעברתו על ידי
היועץ ו/או המפקח .
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקה אשר איו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפי
חדירת אבק ,לכלוך וכדומה .
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח .
הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד
למקומו המיועד .במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקים וירכב במקום הצבתו .

15.1.18

הגה על הציוד
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממו כגד פגיעות אפשריות
העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי גורמים אחרים .
במידה וייגרם זק כלשהו למרות אמצעי ההגה ,הזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום
מצד המזמין .צרת גז ואיסטלציה חשמלית על הגג תוגן ע״י תעלות פח מגולוון .
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15.1.19

פתחים ,מעברים ,יסודות ,תליה וחציבה
היסודות ,הפתחים והמעברים הדרושים להצבת והתקת ציוד מיזוג אוויר .הצרת של המתקן
למיזוג אוויר ,ע”י קבלן הביין ,אלא אם צוין אחרת במפרט ו/או בתכיות .
תוך שבוע מיום קבלת ההזמה על העבודה ,או במתן הוראה על התחלת העבודה חייב הקבלן
לבקר במקום העבודה ,לבדוק ולהורות למפקח הביה במקום על השארת הפתחים והמעברים
המתאימים להכסת הציוד .
במידה ולא תימסרה הוראות מתאימות בזמן הקוב ויהיה צורך בפריצות ,יחויב הקבלן בכל
ההוצאות הכרוכות בעבודות הפריצה והתיקון .כמו כן ידרשו הקבלן מהאדריכל והמפקח על
הביה את כל הפתחים והמעברים הוספים והיסודות הדרושים .לפי הצבת חלקי הביין
הדרשים ,יספק ויקבע במקום את כל השרוולים ,המתלים ,
התמיכות ,העוגים והחיזוקים הדרשים לעבודתו ,ללא הפרעה למוטות הזיון בעמודים ,
קירות ותקרות .
לשם כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ ,הארכיטקט והמפקח תוכיות מפורטות של כל
הפתחים ,המעברים ,היסודות וכד לציודו ויספק את חומרי הבידוד האקוסטיים כפי שדרש
בהמשך המפרט והתוכיות .במידה ופרטים אלו לא ימסרו בזמן הקוב או שיהיו בלתי
מדויקים יחצבו הפתחים הדרושים על ידי הקבלן הביין או על חשבון הקבלן.
קבלן הביין יבצע פתחים וקידוחים .קבלן מיזוג האוויר יתקין שרוולים בכל מעבר ציור דרך
קיר פימי או חיצוי ,כולל איטום המעבר .
על הקבלן לגמור את התקת התעלות בתיאום עם כל יתר העבודות האחרות בביין ולאפשר
לטייחים להתקדם בעבודתם .במידה וכתוצאה מפיגור בהרכבת התעלות תתעכב עבודת הטיב,
תבוצע עבודות האטימה והטיח בפרד על חשבון הקבלן .

15.1.20

מחסומי רצפה
על הקבלן להגיש תוך שבועיים מיום קבלת ההזמה או מתן הוראה על התחלת העבודה
תוכית מיקום למחסום רצפה פעיל הדרוש לשם יקוז והוצאת מי עיבוי .צרת יקוז עד קרבת
המזגן תבוצע ע״י אחרים .

15.1.21

15.1.22

גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה וחה אל כל חלקי הציוד המותקים על ידו
כגון :מסים ,מועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכד לשם טיפול אחזקה ותיקוים .
בכל מקרה אשר מבה הביין וגמר הפימי מועים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן
על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד .לא יעשה הקבלן שיויים מהותיים ללא אישור
מוקדם מהמפקח .
מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת,
בכל עת ועת ולכל העבודות המבוצעות על ידו .

השגחה והתקה

על הקבלן להעסיק מהל עבודה מסוג מעולה עם ידע ויסיון אשר יפקח בקביעות על התקת
המתקן ,וכן צוות עובדים מוסה הדרש לפריקה ,הובלה ,סבלות ,הרכבה ,
התאמה ,הפעלה ,בדיקות ויסות וכד במתקן .
מהל העבודה ימצא במקום העבודה בכל תקופת ביצוע המתקן ,ישגיח בקביעות על אופן
הביצוע הכון וישמש בא כוחו של הקבלן .כל הוראה שתימסר למהל העבודה מהמפקח
תחייב את הקבלן במסגרת עבודתו אשר קיבל על עצמו לבצע .

15.1.23

רעש ורעידות
הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש ורעידות .
על הקבלן לקוט בכל האמצעים למיעת רעש ורעידות הובעים מהפעלת המתקן .
במקרה והפעלת הציוד תגרום לרעש ולרעידות אשר לדעת היועץ יחשבו לבלתי רצויות ,
יהיה על הקבלן לבצע תיקוים ושיויים אשר ידרשו ממו על ידי היועץ מפקח ,על חשבוו ללא
הוצאות וספות למזמין .

15.1.24

מגיים
על הקבלן לספק מחסום והגה מלאה לכל העת רצועות ,מצמד ולכל החלקים עים .
המגיים יורכבו באופן שיאפשרו גישה למועים ללא פירוקם ,ויסופקו עם חור לטכומטר
למדידת מהירות הסיבוב .
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15.1.25

הגה בפי חלודה
הקבלן יקוט בכל האמצעים היעילים והחדשים ביותר על מת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו
מוגים באופן יעיל בפי חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות
שוות .כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולווים .

15.1.26

יקוי ,כיוון ובדיקה
על הקבלן לקות באופן יסודי את כל עבודתו ,לשביעות רצום של היועץ והמפקח לפי מסירת
המתקן .
כל חלקי הציוד ,האביזרים ,הצרת וכד יוקו מלכלוך ,שמן וכל חומר אחר ,הן מבפים והן
מבחוץ .
כיוון כל אביזרי הפיקוד והבקרה כגון :תרמוסטטים ,שסתומים ,סיבובי מועים ומפוחים
מגעים במתעים וכד ויסותם והפעלתם יעשו על ידי הקבלן ולפי הפעלת המתקן ולשביעות
רצון היועץ והמפקח .
כיוון ויסות מערכת פיזור האוויר כגון :דמפרים ,מפזרי אוויר ,תריסי אוויר חוזר וכד יבוצעו
אף הם על ידי הקבלן גם אם עבודת תעלות האוויר ואביזריהן תבוצע על ידי אחרים .
על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והמדידות של כל חלקי המתקן הדרושים לשם קבלת
התפוקה והתפעול הכוים בהתאם למפרט ולתכיות ,וכן יבצע את כל הבדיקות הדרושות
בהתאם לחוקים ,הוראות ותקות של הרשויות המוסמכות .על הקבלן להמציא את תוצאות
הבדיקות והמדידות שעשו על ידו ,על גבי טפסים מתאימים לאישור היועץ והמפקח .

15.1.27

סילוק שיירים ולכלוך
הקבלן ידאג לסילוק שיירים ופל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו .עם סיום העבודה
ישאיר את המקום קי לחלוטין .

15.1.28

15.1.29

שימוש זמי בציוד
ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשוית ללא אישור המפקח .על
הקבלן לדאוג שכל המסים הן במערכת האוויר והן במערכת הקרר יהיו חופשיים מלכלוך
בעת מסירת המתקן .על הקבלן להשתמש בתקופת היסויים של המתקן במערכות סיון
זמיות שתוחלפה עם סיום הבדיקות ,למערכות קיות וסופיות .
צביעה
כל המשטחים למים ,כולל ברזל ,אלומייום ,אלמתי קוסטרוקציה ,תמיכות ,מתלים ,
פחי פלדה וכד ,יוקו ויבוצעו ע״י קבלן מיזוג האוויר כמתואר להלן :
 .1הכת השטח
 1.1ברזל פלדה בלתי מגולוות
חלקי ציוד כגון מדחסים ,משאבות ,מחליפי חום ,בתי לוליין למפוחים צטריפוגליים המיוצרים בבתי חרושת
או מפעל ,יוקו היטב ע״י ריסוס חול

1.2

.2
.3

אלומייום ,ברזל מגולוון ,חושת
שתי שכבות צבע יסוד שכבה אחת צבע עליון ושכבה וספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר,
סה״כ  120מיקרון
צביעת חלקים אשר יעברו קלייה
שתי שכבות צבע יסוד ,שכבה אחת של צבע עליון ושכבה וספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר,
סה״כ  120מיקרון
צביעת ציורות מים
שתי שכבות צבע יסוד ,ושכבה אחת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר ,וכמפורט
צביעת הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ
שתי שכבות של צבע מגן מייום או כרומט אבץ Wash Primerשכבה אחת של
שכבה אחת של צבע סטתי עליון ושכבה וספת של גמר צבע בגוון מאושר .
הצבעים יהיו תוצרת ״טמבור ״ ,סה״כ  120מיקרון .
עם גמר העבודה יתוקו כל הפגמים אשר גרמו כתוצאה בהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע מתאים
ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת ה״ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר .בכל מקום בתעלות אוויר בו
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מותקן מפזר אוויר או תריס אוויר חוזר תיצבע דופן התעלה ממול בצבע שחור מאושר אם יידרש הדבר
ע״י המפקח .

15.1.30

עדכון תוכיות
עם סיום העבודה ולפי מסירתה למזמין ,על הקבלן למסור למזמין מערכות תכיות
ושרטוטים מושלמות ומעודכות של העבודה כפי שבוצעה למעשה .לצורך זה ישמור לעצמו
הקבלן באתר מערכת תכיות אחת אשר יסמן עליה כל שיוי שיבוצע תוך כדי עבודה .

15.1.31

סימוים ותוכיות
על הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת או מסוג סדוויץ׳ חרוט ממוספרות לכל מאייד/מעבה
ברזים ולכל אביזרי הצרת והפיקוד ,וכן יבצע את סימון הציורות עצמם וכן כיוון הזרימה
בתוכם .עבודה זו תבוצע ע״י קבלן גם כאשר עבודת הצרת תמסור ע״י המזמין לביצוע
אחרים.
הקבלן יספק תוכיות צרת גז ויקוז וכן את תכית החשמל והפיקוד על לוח תון במסגרת עץ
וכיסוי זכוכית לתליה בחדר המכוות .ה״ל יסופק בוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה
המפורט להלן .

15.1.32

תוכיות חשמל
הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מיעת עיכובים ,תוכיות חשמל דיאגראמות מפורטות
לאיסטלציה חשמלית ,לחיבור מועים ,אביזרי ויסות ,ורות ביקורת ,חיבורי פים וכד
וימסרם בצירוף רשימה המכילה את היצרן והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק .
תוכיות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפי הביצוע .רשאי הקבלן להתחיל בעבודתו רק לאחר
אישור על התוכיות ה״ל מאת היועץ ,המפקח ומהדס החשמל .

15.1.33
15.1.34

זרם חשמל
זרם החשמל יהיה תלת-פאזי אלא אם כן מצוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן .

מועים ומתעים

המועים יהיו בהתאם לתקן הישראלי ,שקטים בפעולתם ללא רעש מגטי .בדרך כלל יהיו
וולט ,חד פאזי  50 ,הרץ  1,450 ,סיבובים  230המועים מיוצרים לפעולה בזרם חילופין
לדקה , ,אלא אם צוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן ו/או בתכיות המצורפות .כל
המועים יהיו מיצרן אחד .על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי היצרן ,וסוג המועים
שיוזמו ,במקרה והמזמין יבחר ביצרן מקומי אחר מאשר המוצע על ידי הקבלן .לכל מוע
יספק הקבלן את המתע המתאים עבורו כחלק איטגראלי שלו .

15.1.35

בטיחות אש
 מערכת מיזוג האוויר והאוורור תופסקה אוטומטית עם קבלת התרעה על גילוי אש ממערכת הגילוי . חומרי הבידוד החיצויים והפימיים בתעלות מיזוג האוויר יהיו מסוג  V3.3לפחות )כמוגדר בת.י.(755
 התעלות תהייה אטומות לכל אורכן במידה מספקת ולא יקבעו בהן פתחים ,פרט לצורך פעולת המערכת.
 חדירת שרוולים ,צרת וכבלים דרך רצפות ותקרות במעברי פירים או קידוחים יאטמו בחומרים בלתיבעירים בעלי עמידות אש שווה לאלמט אותו הם חודרים .
 -הפרדה לאגפי אש תבוצע על ידי קירות עמידי אש למשך שעתיים עפ״י ת.י.931 .

15.1.36

שילוט
על הקבלן לספק ולהתקין שלטים ליד כל המפסקים ,לחצים ,מורות ביקורת ,
ממסרים ,מבטיחים וכו׳ השלטים יהיו מבקליט כתובים לבן .
במידה ולוחות חשמל יבוצעו על ידי אחרים על הקבלן לספק רשימה מדויקת עם ציון תוכן
השלטים

.
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15.1.37

הדרכה
לפי מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הדרש
להפעלה ואחזקה תקיה של המתקן .תקופת הדרכה תהיה לפחות שבועיים לאחר גמר
העבודה והפעלת המתקן בכל אחת משתי תקופות השה .
תקופת ההדרכה לא תהיה רק לאחר ההפעלה הראשוית אלא תחולק בין תקופות להפעלה
לעות הקיץ ולהפעלה לעות החורף .
תקופת הדרכה לא תהיה בזמן הפעלת ויסות המתקן אלא לאחריו .תקופת ההדרכה באותה
העוה תהיה רצופה ועל ידי בעל מקצוע מסוג מעולה .

15.1.38

תיקי הסכר לתפעול ואחזקה
לפי מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין חמישה תיקים כל אחד יכלול חומר הסבר מלא
לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו .כל תיק יכיל את החומר הבא שהוא מודפס וכרוך.
תאור המתקן ,הסבר לתפעול ואחזקה .
א.
קטלוגים של הציוד .
ב.
מערכת תוכיות מעודכות של התקת הציוד ותוואי צרת .
ג.
מערכת תוכיות עבודה מאושרות של המתקן .
ד.
מערכת דיאגראמות של המערכת .
ה.
טבלת סימון של המועים השוים במתקן ,עם ציון עבור כל מוע הספק המוע ,
ו.
זרם ומילי וזרם בעומס ,וכיוון בטחוות ליתר זרם המתע .
טבלת סימון של אביזרי הפקוד והביטחון עם ציון כיוון הערך של אחד מהאביזרים ה״ל .
ז.
טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון ההוראה של כל אחד מהאביזרים .
ח.
העתק מכתב מטעם ציג המזמין המאשר כי תה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתקן,
ט.
וכל איפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר מסרה בע״פ ,ברורה והירה לו .

15.1.39

י.

אחריות על זקים
הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבוו אחריותו וסיכוו העצמאי והוא בלבד יהיה
אחראי וישא בכל ההוצאות של כל הזקים ,חבלות ,תאוות אשר יגרמו ,אם יגרמו כתוצאה
או בקשר עם העבודות לפי מפרט זה ,העשות על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או קבלי המשה
מטעמו לכל אדם ו/או רכוש .

15.1.40

זקים לעובדים
הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
המצא ברשותו של הקבלן ,כתוצאה מתאוה או זק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות.

15.1.41

ביטוח

א.

ב.
ג.

15.1.42

הקבלן יבטח על חשבוו הוא ,לטובתו והמזמין יחדיו :
 .1את עבודתו לרבות :החומרים ,הציוד והמתקים וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות לצורך
העבודה ,במלוא ערכם גד כל זק או אובדן הובע מסיבה כלשהי למשך זמן ביצוע העבודות עד
לסיום וקבלת תעודה על השלמת העבודות מאת היועץ והמפקח .
 .2מפי זק או אובדן העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות ,לגופו או
לרכושו של כל אדם ,לרבות עובדיו ועובדי המזמין ,וכל אדם המצא בשירות המזמין .
הקבלן מתחייב לקבל לפי עשיית כל חוזה ביטוח כ״ל ,את הסכמת המזמין בכתב לחברת הביטוח,
לתאי החוזה ולסכום הביטוח .
הקבלן מתחייב להמציא למזמין ,עם חתימת החוזה ,את חוזה הביטוח .

קבלת המתקן
עם גמר העבודות הכרוכות בהתקת מיזוג האוויר וקבלת אישור לתקיות מתקן החשמל יחל
הקבלן ההפעלה יסיוית של המתקן .
על מועד פעולת הבדיקה וההפעלה היסיוית יודיע הקבלן בכתב ליועץ ,למפקח ולמזמין .
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קבלת המתקן תעשה :
רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה .
א.
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו ,וזאת למרות שהופעלו ביתיים חלקים בודדים לשרות המזמין
ב.
אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפי הפעלה סופית ,במידה וידרוש לכך ,ולפי
תקופת האחריות .
רק לאחר הפעלתו התקיה ע״י קבלן מיזוג האוויר למשך תקופה של  30יום בתקופת קיץ ו  30יום
ג.
בתקופת חורף .

15.1.43

אחריות ושרות
א.
ב.

ג.

ד.

ה.
ו.
ז.

הקבלן ייתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים הן בטיב הביצוע והן
באיכות החומרים ,וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד הם בהתאם לדרש במפרט זה ובתכיות
המצורפות .
הקבלן יהא אחראי במשך תקופה של שה אחת על הציוד החל מיום קבלת המתקן ע״י המזמין,
לפעולה תקיה של המתקן ובמקרה של קלקול או פגם ,לקוי ו/או פעולה בלתי תקיה של המתקן
מתחייב הקבלן לבצע את חשבוו את כל התיקוים הדרושים לרבות החלפת מכוות ,חומרים וציוד,
וכל חלק מהם .
הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות ה״ל לפי דרישתו הראשוה של היועץ
ו/או המפקח .
הקבלן מתחייב לעות לכל קריאת שרות תוך  24שעות מזמן קבלת הודעה ,ולבצע את התיקון
תוך הזמן הקצר ביותר ותוך הפרעה מיימאלית של עבודת המתקן .
אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן סביר ולא יאוחר יותר
משבוע מתאריך הודעת היועץ או המפקח יוכל המזמין לעשות זאת על חשבון
הקבלן ,ולתבוע את הוצאות התיקוים בהתאם לחשבוות מאושרים ע״י היועץ
והמפקח ו/או באופן אחר .
במקרה של קלקול ,פגמים ,לקוי ו/או הפעלה בלתי תקיה של המתקן כולו או חלק ממו ,רשאי
היועץ ,לפי שיקולו או להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממו למשך תקופה
של שה מיום קבלתו מחדש של המתקן או חלק ממו לאחר התיקון של המתקן או חלק ממו על ידי
הקבלן .
האחריות כוללת מתן טפול מוע לכל אלמתי המתקן ללא יוצא מהכלל .השרות יתבטא ,בין היתר
בשימון מסבים והחלפת שמים ,הפעלות תקופתיות ,בקורת וכיול אביזרי פקוד ,החלפת רצועות,
החלפת מסבים וכד למעט החלפת מסי אוויר בלבד .
הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף ,חלקי מכוות ,חומרים וציוד העלולים להיות
דרושים לתקון המתקן לפי דרישת היועץ והמפקח .
מועד קבלת המתקן יחשב כתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל התיקוים והפעולות הדרשות
וכי המתקן תקבל ללא הסתייגויות מסיבה כשהיא .
ברור לקבלן כי אך ורק לאחר קבלת מכתב הקבלה ה״ל יכס המתקן לתקופת
האחריות הדרשת ,אפילו אם הקבלן יידרש להפעיל חלקים מסוימים של
המתקן בשלמותו לפי השלמתו באופן סופי .
המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את האחריות והשרות בתום כל שה
של שות האחריות והשרות הוספות .

 15.1היקף העבודה :
הקבלן יבצע מתקי מיזוג אויר למבים לפי הפירוט העיקרי הבא :

-

יחידות מיזוג אוויר מטיפוס עילי מכאי בעל דירוג ארגטי . A
פירוק יחי מ.א ישות ומסירה לאב הבית של ביה״ס .
פירוק והעתקה למפוצלים עיליים קיימים בהתאם לתוכיות .
צרות גז ,חשמל ,יקוז ופיקוד .
תעלות פח מגולוון ,בידוד פימי ,תעלות שרשור תקי מבודד ,מפזרי אוויר מאלומייום מטיפוס
מחליף אריח לרבות ווסת ,תריס אוויר חוזר מאלומייום עם מסן אוויר פתח על ציר .
השלמת בידודים לצרות גז בגג כולל עטיפה בסרט  PVCלבן .
שטיפת סוללות מאיידים בחומר כימי לרבות יקוי כוללי למעטפת המאייד מאבק ולכלוך .
השלמת תושבות ליחי׳ עיבוי בגג לרבות מרצפות אקרשטיין .
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-

תעלות  PVCבמידות  12 *6ס״מ .
תעלות פח מגולוון עם מכסה מתברג במידות  6*12ס״מ .
בדיקת לחצי עבודה בכל יחי׳ מיזוג האוויר לרבות הידוק כבלי החשמל בחיבורים בין היחי׳ .
עבודות חשמל ופיקוד להפעלה תקיה של כל המתקים .

 15.2תאי תכון :
א .תאי אקלים חיצוי :
בקיץ :
תרמומטר 35תרמומטר יבש לתכון C -
לח לתכון –  C 26בחורף :
תרמומטר יבש לתכון C 4 -
ב .תאי פים לתכון :

בקיץ ) C 2 + 22 , 60%-50%ללא בקרת לחות( .
בחורף. C 2 + 21 :

ג .מפלסי רעש פימי מותרים
מידת הרעש כתוצאה מפעולת המזגים לא יעלה על  42דציבל מדוד בסקאלה  Aבכל מקום בחללים
הממוזגים .
אם לא יתקבלו מפלסי רעש הדרשים יוסיף הקבלן על חשבוו  ,משתיקי רעש  ,בידוד
אקוסטי  ,בולמי רעידות וכד׳  -עד לקבלת רמת רעש הרצויה .

 15.3תכיות עבודה ומפרטי ציוד :
 150042:בוסף לאמור בסעיף במפרט הכללי יספק הקבלן תוכיות עבודה

-

שרטוטי ייצור והרכבה של כל התעלות.
פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע״י הקבלן בתוך הקטלוגים יש
לציין את כל הפרטים השייכים לדגם המוצע.
במידה והקבלן יציע יחידת מיזוג אויר השוה במידותיה מן המידות שבשרטוטים  -אזי יכין תוכיות
העמדה של הציוד  -לאישור היועץ .

15.4

יחידות מזגן מפוצל מטיפוס עילי:
היחידה תהיה מוצר מוגמר של ייצרן ידוע דוגמת ״אלקטרה״ או ״תדיראן״ או ״אלקו״ בלבד .כל היחי׳ יהיו
בדירוג ארגטי  A Lהיחידה הפימית תותקן לקיר ע״ג פרופילי ״ " מפולסים היטב .היחידה החיצוית תועמד ע״ג
קוסטרוקציית פלדה מגולוות.
כבל חשמל יתאים ליחידות חד פאזיות ויכלול  8גידים בעובי מתאים להוראות ייצרן +כבל תקשורת דו גידי.
המזגים יופעלו 3/4ציור היקוז יחובר לסיפון חי למיעת חדירת ריחות וקודת היקוז תהיה לפחות בקוטר
מפל הפעלה חוטי מורכב על הקיר.

15.5

צרת למזגים מפוצלים:
מחוברת בהלחמות כסף Lצרת הגז של יחידות מיי מרכזיות בין יחידה חיצוית לפימית תהיה מחושת דרג
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 50%דביק בחפיפה של  PVCבארמפלקס בעובי מ״מ לפחות ,ועם ליפוף סרט 12בקוטרים לפי החיות יצרן .הצרת תבודד
קטעי צרת גלויים לעין יכוסו בתעלות פח לבן .צרת חיצוית תלופף בסרט סילפסט מלופף כפול  .צרת ליחידות מזגן
מפוצל מחברת תיעשה מחושת רכה מחוברת בהלחמות כסף .קוטרי הצרת בהתאם להחיות ייצרן היחידות ,לפי גודל
דביק .קטעי צרת גלויים לעין יכוסו בוסף בתעלת  PVCמ״מ ,עם ליפוף סרט 12היחידה.הצרת תבודד בארמפלקס בעובי
פח לבן .קטעי הציורות ,סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד -יתאימו להוראות ייצרן המזגים .עובי הדופן יתאים ליחידות עם גז
כסף .20%.האלקטרודות להלחמה יכילו לפחות  A R410קירור
הצרת תוגן ע״י יציקת בטון מפי פגיעות במהלך הביה .צרת שתיזק או תמעך תוחלף מיד וכולל ההוצאות הלוות כולל
פירוק והתקה מחדש של הצרת ,הטיח ,הריצוף ,האיטום וכו׳ יהיו על חשבון הקבלן .כבל חשמל ופיקוד יתאים ל מתאים
להוראות ייצרן.
המזגים יופעלו מפל  3/4ציור היקוז יחובר לסיפון חי למיעת חדירת ריחות וקודת היקוז תהיה לפחות בקוטר
הפעלה חוטי מורכב על הקיר או שלט רחוק לפי בחירת המזמין .המזגים יחזרו למצבם הקודם לאחר הפסקת חשמל
או הפעלה ע״י שעון שבת .

 15.6מערכת חשמל ובקרה
 15.6.1מערכת חשמל ובקרה תבה בהתאם לדרישות מפרט כללי למתקי חשמל פרק  08של הוועדה הבין משרדית,
בהוצאת משרד הביטחון ,בהוצאתו האחרוה,
לדרישות חוק החשמל ,לדרישות חברת החשמל ,לדרישות תקים ישראליים,
לדרישות מתכן החשמל של הפרויקט.
 15.6.2קבלן מיזוג האוויר יבצע עבודות חשמל הקשורות ישירות להפעלת ציוד
מערכת המיזוג .קבלן חשמל יספק הזת חשמל חד פאזי ליחידות עיבוי ומפסק מוגן מים חד פאזי
)פקט ( ליחידות עיבוי.

15.6.3

קבלן מיזוג אוויר יבצע איסטלציה חשמלית מושלמת תקית מקודת הזה לכל ציוד מיזוג
האוויר כולל מועים ,אביזרי פיקוד ואביזרי הגה.

15.6.4

כל המועים יותקו עם מפסקי ביטחון בהתאם לדרישות חוק החשמל.

15.6.5

הזת חשמל לציוד מיזוג האוויר ואוורור תופסק במצב של גילוי אש.
פיקוד המערכת פיקוד יחידות מיזוג אוויר יהיה של יצרן הציוד .לכל יחידת איוד יש להתקין תרמוסטט חדר.

מיקום וכמות התרמוסטט לפי אישור יועץ מיזוג אוויר ,האדריכל והמפקח.

15.07

יקוז

15.7.1

על הקבלן לחבר את יקוז המזגים השוים ויחידות האיוד לציורות יקוז אשר יבוצעו על ידי קבלן
האיסטלציה.

15.7.2

על הקבלן לבדוק זרימת מי יקוז על ידי הוספת מים בכל בריכות היקוז של ציוד מיזוג אוויר.

 15.08מפרט לבדיקת המערכת:
להלן פירוט בדיקות אשר ייערכו ע״י הקבלן בוכחות המפקח .תקיות כל הבדיקות היה התאי
לעריכת קבלת המיתקן ,ולהתחלת שת האחריות למיתקן כולו.
א .כללי:
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-

מדידת טמ׳ והשוואה לדרש בסעיף  15.02ב׳.

-

בדיקת תקיות יקוזים ע״י שפיכת מים מבקבוקים אל קודות יקוז של היחידות.

-

בדיקת טיב ביצוע של פרט מעבר תעלות דרך קירות ותקרות כולל אטימת המעבר

-

בדיקת ספר מיתקן שכולל :קטלוגים ,הוראות הפעלה ואחזקה.

-

בדיקת דו״ח בודק חשמל מוסמך מטעם הקבלן.

ב .בדיקת יחידת מאייד:

-

בדיקת שלמות חלקים.

-

בדיקת רעשים חריגים ביחידה.

-

בדיקת רמת רעש של היחידה חשופה בהתאם לדרש במפרט בסעיף  15.02ג׳.

-

בדיקת לחצי עבודה :לחץ גז מוך ,לחץ גז גבוה ,לחץ גז כדרש,410 PSI -
110PSI.לחץ גז מוך צפוי-

 בדיקת זרם עבודה והשוואה לזרם ומילי -בדיקת טמ׳ אספקה ,טמ׳ חזרה.

 .15.09אופי מדידה מיוחדים
 בדיקת תוואי צרת :קווים ישרים ,ללא כיפופים מיוחדים ,קשתות שכופפו במכוה ללאהצרויות ,מלכודות שמן ,שלמות בידוד.
 בדיקת תפקוד כון של התרמוסטט ,במצב קירור ובמצב חימום.א .כל המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לאספקת והתקת פרטי ציוד
מושלמים,לרבות הובלות ,הרמות ע"י מוף במידת הצורך וכל האביזרים
הדרושים להפעלת המערכת בצורה תקיה ומושלמת ,אלא אם צוין אחרת
במפורש .שיטות המדידה יתאימו לשיטות המדידה של המפרט הכללי של
משהב"ט.
ב .המחירים בכתב כמויות יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות ,שילוטים
ויסותים ,שרות ואחריות לשה  ,וספר מתקן  -אשר לא יימדדו בפרד אלא ייכללו
במחירי העבודה האחרים .
ג .לא יתקבל בחשבון שיויים והתייקרויות של דגמי יחי׳ מיזוג אוויר מכל סוג ודגם
והקבלן לא יבוא בדרישות מול המפקח להתייקרויות שוות.
ד .במחיר אספקת המזגן ייקח בחשבון הקבלן את מחיר יחי׳ הפקט מוגן מים בסמוך לכל
יחי׳ עיבוי.
ה  .המחירים בכתב כמויות יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות ,שילוטים ויסותים,
ואחריות לשה אחת על כל המתקן.
במחיר תעלות הפח ייקח הקבלן במחיריו את מחירי הגמישים וכל אלמתי התליות לתקרה.
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פרק  – 19מסגרות חרש
 19.01קוסטרוקצית פלדה – כללי
קוסטרוקציית פרגולות הפלדה תהיה עשויות מצורות פלדה מלביים ומרובעים,
פרופילים ,פחי קשר ,פלטות חיבור ,ברגי עיגון וכו' ,מגולווים בטבילה חמה וצבועים
כמפורט להלן.
 19.02חיבורי ריתוך
הריתוך יבוצע לפי הדרישות המצוייות במפרט הכללי פרק  ,19פרק משת  ,2000ולפי
הדרישות הוספות להלן:
סוג הריתוך ואורכו יבוצעו על פי המסומן בתכיות .אם לא סומן אחרת ,הריתוך יהיה רציף
ויתאים לעובי האלמטים המתחברים בכל מקרה לא יקטן עובי הריתוך מ 5-מ"מ( .כל
מקומות הריתוך יוקו היטב לפי הביצוע וגמר הריתוך ,בביצוע תפרי השקה בין האלמטים
שעוביים עולה על  5מ"מ ,יש לקטום את המקצועות )פאזות(.
הריתוכים יבדקו ע"י מכון התקים ועל הקבלן יהיה להביא למפקח אישור מכון התקים על
בדיקת הריתוכים.
 19.03גילוון
כל חלקי הקוסטרוקציה יהיו מגולווים בטבילה חמה ,עובי שכבת הגלוון לפי תאי התקן
הישראלי מ.פ 918 .אך לא פחות מ 80-מיקרון .גילוון אגדי הפלדה יבוצע רק לאחר ייצורם.
במידה וידרשו תיקוי גילוון יבוצע התיקון ע"י יקוי במברשת פלדה במרחק של  5ס"מ
לפחות מעבר לאזור התיקון ומיד לאחר מכן צביעה בצבע עשיר אבץ כדוגמת "גלבציק" עד
לעובי העולה לפחות ב 30-מיקרון על העובי הקיים של הגילוון באותו רכיב.
 19.04צביעת קוסטרוקציית פלדה מגולוות
שכבה ראשוה של צבע מקשר דוגמאת "אפוגל" )תוצרת "טמבור"( בעובי  50מיקרון לפחות.
צביעה עליוה ב 2-שכבות של צבע דוגמאת "מולטיפוקסי" בעובי של  80מיקרון כל אחת
לפחות .הצבע יהיה בגוון עפ"י בחירת האדריכל.
בדיקת הצביעה:
הקבלן ידרש להמציא אישור של מעבדה מורשת לגבי בדיקת עובי שכבות הצביעה.
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פרק  - 22אלמטים מתועשים בבין
 22.00כללי
כל העבודות תבוצעה לפי מפרט טכי כללי  -פרק  22אלמטים מתועשים בבין.
הדרישות הכלליות בסעיף זה הן חלק בלתי פרד מהמפרט הטכי.
.1

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל יסיון ומויטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים.

.2

על הקבלן לספק את כל החומרים והעבודה הדרושים להתקה של התקרה
האקוסטית.

.3

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקת גמר מאלומייום מאולגן או מפח מגולבן צבוע
בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות סביב גופי תאורה גלאים ,רמקולים ומפזרי
אויר.
בכל סוגי התקרות הצעת הקבלן למ"ר כוללת הספקת התקרה ,כל פרופילי הגמר
כדרש וכל חיתוכי התקרות הדרשים לבצוע העבודה.

.4

פיגומים יסופקו ע"י הקבלן.

.5

על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם.

 22.01תקרות תותבות )אקוסטיות( מירליות כבדות במידות  610/610/15מ"מ
.1

התקרות יהיו מדגם "דיון מקס"" תוצרת " "Armstrongאו ש"ע מאושר
בעלות מקדם בליעה  NRC = 0.75לפחות.

.2

על הקבלן לספק לאדריכל דוגמאות לאישור לפי התחלת העבודה

.3

המרחק המקסימלי בין הפטות המחזיקות את הפסים יהיה קטן מ 50 -ס"מ.
כל החיתוכים ,התאמות ,החיזוקים ,החיתוכים לגופי התאורה ולתעלות
התאורה ,פרופילי הסיומת  Z+Lיהיו מגולבים ו/או צבועים בתור בגוון לפי
בחירת האדריכל.

.4

לא יורשה חיבור מערכת תליות לגג/תקרה בטון ביריות אלא בברגי פיליפס.
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.5

התקרות כשהן מושלמות ,תהייה ישרות ומפולסות ללא כיווצים ,גלים ,עקומות
וכד' ,הגוון יהיה אחיד ולפי דרישות האדריכל.

.6

כל גופי התאורה המשולבים בתקרות יחוברו באופן עצמאי לתקרה באמצעות
פסי פח.
תקרות מומכות /חגורות  /סירים ועמודוים מגבס חלק:
התקרות והחגורות והסירים יהיו בעובי  12.5מ"מ תוצרת "אורבוד" או ש"ע
מאושר .העבודה כוללת את הקוסטרוקציה הושאת ,חיזוקי פיות ,חיפוי תפרים
בין לוחות וביצוע שפכטל כהכה לצבע.
העבודה תכלול ביצוע קדחים כדרש עבור גופי תאורה ו/או מערכות אחרות.
העבודה כוללת אישור לאחר ביצוע ע"י מכון התקים או מבדקה מוסמכת אחרת.
תקרת מגשי פח:

.22.02

22.03

תקרת מגשי פח חלק /מחורר מגולבן וצבוע בגווים לבחירת האדריכל לפי  RALהעבודה
כוללת את מערכת התלייה ,ואישור לאחר ביצוע ע"י מכון התקים או מבדקה מוסמכת
אחרת.
וכן פרופילי  .L+Zאורך לוחות התקרה לא יעלה על  280ס"מ .במידה והתקרה רחבה
מעל  280ס"מ היא תחולק ע"י פרופיל "אומגה" ביצב ללוחות.
תכיות מפורטות
22.04
לפי ביצוע התקרה ,הקבלן יגיש למפקח לאישור תכית יצרן מפורטת עם חתכים,
פרטי חיזוק מערכת ושאת לקוסטרוקציות של המבה ,פרטי גמר ליד הקירות,
פרט גמר ליד גופי התאורה ,פירוט מדויק ותכיות ביצוע של תעלות לגופי תאורה,
וכן ימציא דוגמאות בגווים הדרשים .הקבלן יתחיל בביצוע התקרות והמוצרים
האחרים רק לאחר קבלת אישור בכתב על תוכיות ועל הדוגמא.
אופן המדידה :
22.05
לפי שטח תקרה בפועל.
תקרות:
לפי שטח פים.
חגורות וסירים:
 22.06אופי מדידה מיוחדים:
בוסף למדידה בהתאם למפרט הכללי ,סעיף .22.10
.1

יכללו מחירי התקרות את כל הדרישות המתוארות במפרטים המיוחדים בתכיות
ובכתב הכמויות.

.2

לא תשולם כל תוספת ו/או תשלום וסף עבור ביצוע תקרות בשיפוע כמסומן
בתכיות.
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פרק  – 23קידוח ויציקת כלוסאות
 23.01קידוח ויציקת כלוסאות
-

-

מכות הקידוח תהיה מצויידת במקדחים סגורים.
הקדיחה תעשה תוך שמירה על מקום מדוייק ,מרכזיות ואכיות הקידוח .הטייה מהאך
לא תעלה על  1%והסטייה מהמרכז לא תעלה על  5%קוטר הכלוס .על כל סטיה מעבר לכך
יש להודיע מיד למתכן ולמהדס הביסוס.
יש להגן על דפות הקידוח לאורך  1-2מטרים עליוים ע"י ציור מגן זמי בקוטר הכלוס
שיפורק לאחר יציקת הכלוס.
היציקה תיעשה דרך משפך ציור קשיח היורד לפחות  5.0מטר לתוך הקידוח .או ע"י ציור
משאבה היורד עד תחתית הקידוח.
יש לבצע תחילה את הקידוחים בפיות של המבה ,לערוך מעקב אחר חתך הקרקע ,ולוודא
שכל הקידוחים חודרים לתוך שכבה חולית טבעית ,כדרש.
המרחק הצירי בין שי כלוסאות סמוכים לא יפחת משלוש פעמים הקוטר של הכלוס
הגדול.
הפרש הגובה בין התחתית של שי כלוסאות סמוכים לא יעלה על  50%המרחק החופשי
בייהם.
יש לקות היטב את תחתית הקידוח ע"י מקדח שטוח.
יש למדוד ולאשר כל קידוח וקידוח ,ולהל יומן עבודה עם רישום השכבות אליהן חדר
הקידוח.
יש לתכן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקידוח והיקוי .אם יש עיכוב
באספקת הבטון הדרוש ליציקת כלוס שלם ,יש להפסיק את הקידוח לפחות  1.0מ' מעל
התחתית ,ולעכב את גמר הקידוח עד סמוך למועד היציקה.
היציקה תהיה רצופה ותבוצע ביום הקידוח.
הכסת הזיון תעשה בעזרת מוף ,במאוך ,ללא פגיעה בדפות .יש להקפיד על מרכזיות
הזיון בקידוח ,בעזרת גלגלים ושומרי מרחק מתאימים.
בטון הכלוסאות יהיה ב 30-לפחות עם שקיעה של ".6
גמר היציקה של הכלוסאות יהיה במפלס של תחתית קורות היסוד או ראש כלוס וללא
פטריה עליוה של בטון.
ביצוע הכלוסאות יעשה עם פיקוח צמוד של מפקח מוסה בתיאום עם מהדס הביסוס.
יש לבדוק את איכות הבטון המובא ,ולהשוות את הכמויות התאורטיות לכמויות בפועל.
יש לערוך רישום של העומקים המדודים של הקידוחים ושל השכבות אליהן חדרו עם
הקידוחים.
איכות הכלוסאות תיבדק ע"י בדיקות סויות בכל הכלוסאות.
יהול יומן יציקת כלוסאות הכולל מס' כלוס  +תאריך  +שעה.

 23.02מיקום הכלוסאות
סימון צירי הכלוסאות וקווי הבין )המתווה( יבוצע על ידי מודד מוסמך מטעם
הקבלן ועל חשבוו בהתאם לתוכית המהדס.
לאחר ביצוע הכלוסאות יספק הקבלן לאישור המהדס מפת מדידה עם סימון
מיקום הכלוסאות חתומה על ידי מודד מוסמך.
הקבלן אחראי למיקום המדויק של הכלוסאות .במידה ותהיה סטייה כלשהיא מעל
המותר במיקום הכלוסאות ,יחולו על הקבלן כל ההוצאות לתיקון הסטייה ,לרבות
עבודות מתכן הקוסטרוקציה.
 23.03אופי מדידה
מחיר הכלוסאות כולל את כל האמור לעיל.
ג.

הזיון:
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הזיון יוכס לכלוס מייד לאחר סיום היציקה .הזמן המירבי בין מועד סיום היציקה
להכסת הזיון הוא פוקציה של סוג הבטון ועבידותו.
מומלץ כי זמן זה לא יהיה ארוך מעשרים דקות.
על הקבלן לחזק את כלוב הזיון ע"י טבעות )חישוקים( מרותכות ,כל  2-3מ'.
כדי להקל על הביצוע ,רצוי להגדיל את קוטר מוטות הזיון ולהקטין את מספרם.
הכסת הזיון עשית בעזרת ויברטור המחובר לכלוב הזיון.
באם לא יתן להחדיר את כלוב הזיון הארוך לתוך הבטון היצוק ,יוקטן אורך כלוב
הזיון ל 5 -מ' והיציקה תיעשה בתערובת של בטון עם סיבי מתכת ,לפי החיות היצרן
וכפוף ליציקת הכלוס היסיוי עם סיבי מתכת.
כסוי הזיון ע"י בטון ,מובטח ע"י שומרי מרחק )ספייסר( יציבים עשויים בטון או
פלסטיק ומבטיחים כיסוי של לפחות  8ס"מ .יש לקבל אישור מהמתכים על צורה
וסידור של שומרי המרחק.
הבטון:
אם אין דרישות מיוחדות לסוג הבטון ,יש להבטיח תערובת מתאימה ל -ב 300 -עם
תכולת צמט של  350ק"ג בטון טרי.
מת המים בבטון תהיה  0.6וגודל אבן מקסימלית  20מ"מ.
כדי לאפשר יציקת הכלוס במהירות ולהקל על הכסת הזיון ,יש להבטיח
" 8"-9וכן עבידות גבוהה .תכון התערובת ייעשה ע"י מעבדה
שקיעת קווס של
מוסמכת.
אין בשום אופן להתחיל בשליפת הספירלה לפי שכל הצרת )הספירלה וציורות
המשאבה( מלאה בבטון.
בתא המפעיל קיים שעון המודד לחץ והתחלת היציקה תורשה רק ברגע שהלחץ
בשעון עולה על  0,5אטמוספרה.
עם התחלת הזרמת הבטון מותר להרים את הספירלות כ 20 -ס"מ מהתחתית ובשום
אופן לא יותר מ 40 -ס"מ .הרמה זו מאפשרת פתיחת הסגר בקצה הספירלה והזרמת
הבטון.
לחץ הבטון לא יהיה קטן מ 0.5-1.0 -אטמוספרה.
במידה והלחץ יורד ,תופסק שליפת הספירלה ויוזרם בטון עד לעלייתו חזרה של לחץ
הבטון.
היציקה תיעשה באופן רצוף ,עד לפי השטח.
במידה ויידרש להפסיק את הכלוס מתחת לפי השטח ,יש להמשיך את היציקה 20-
 30ס"מ מעל המפלס המתוכן .הבטון העודף יוקה לאחר הרחקת מכות הקידוח
ויקוי פי השטח מסביב לכלוס.
במידה ועקב שיבושים דרש לשלוף את הספירלות לפי השלמת יציקת הבטון ,יש
לפסול את הכלוס ולבקש פתרון מהמתכן.
במידה ודרש לסובב את הספירלה בזמן ההרמה ,יבוצע הסיבוב בכיוון השעון )
דהייו בכיון החדירה לקרקע(.
פיקוח ובקרה:
אין להרשות קדיחה אם ציוד הבקרה האוטומטי לא תקין .ציוד הבקרה יאפשר
דיווח על עומק ,מהירות ,סיבוב ,מהירות חדירה ,לחץ בטון ,מהירות הרמה.
את הציוד האוטומטי יש לכייל כדלקמן-:
עומק ייבדק בהתחלת העבודה והסטייה לא תעלה על  0.1מ'.
כמות הבטון תיבדק ע"י הזרמת כמות בטון ידועה ,בהתחלת העבודה
הסטייה המותרת . 5%
על הקבלן לאפשר למהדס גישה חופשית לאתר ,למקורות החומרים ולציוד
העבודה.
יש להל יומן עבודה שיכלול את הסעיפים הבאים-:
שעת קדיחה ,קוטר ועומק הקידוח.
-
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שעת התחלת היציקה ושעת גמר היציקה.
עומק בו הופסקה שליפת הספירלות בזמן היציקה ,לפרק זמן ארוך יחסית
)מעל  2-3קדות(.
אירועים מיוחדים כגון ,הפסקות ממושכות בהספקת הבטון ,קשיים
בהכסת הזיון וכד'.
איכות כל הכלוסאות תיבדק ע"י מכשיר המודד התפשטות גלי הקול )בדיקה
סוית(.
על הקבלן לקחת דוגמאות של הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק.
מספר המדגמים והבדיקות ייקבעו ע"י המהדס במקום ולא פחות מבדיקה תקית
אחת לכל כלוס.
במידה והביקורת בשיטה הסוית תעורר ספקות ביחס לרציפות בבטון או יקוי
הקרקעית ,יידרשו קידוחי גלעין.
במקרה של תוצאות בלתי מספקות יחוייב הקבלן בביצוע כל התיקוים הדרושים
כפי שייקבעו ע"י המהדס ובעמיסת יסיון בעומס העולה ב 50% -על העומס
המתוכן .

ו .תכולת העבודה:
מחיר הכלוסאות כולל את כל האמור לעיל.
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פרק  – 40עבודות פיתוח האתר
העבודה כוללת
 .1עבודות הכה ופרוק
 .2עבודות עפר
 .3עבודות מצעים ותשתיות
 .4אבי שפה
 .5עבודות אספלט )כולל מישקי התחברות(
 .6אבים משלבות
 .7יקוז
.8צביעה ותמרור
 00.00מוקדמות
 00.01כללי
הצעתו של הקבלן והמחיר הכולל המופיע בגיליון הסיכום ייחשבו
כמקיפים את העבודה כולה על פרטיה .לא תתן כל תוספת מחיר
עבור עבודות שדרשו בתוכיות ו/או במפרט ,גם אם לא הופיעו
ברשימת הכמויות בסעיף פרד לצורכי תשלום.
 00.02עדיפות בין מסמכים
במקרה של יגוד או אי התאמה בין התוכיות לבין המפרט ו/או ברשימת הכמויות,
תחייבה התכיות .במקרה של יגוד או אי התאמה בין רשימת הכמויות לבין
המפרט ,תחייב רשימת הכמויות .יחד עם זאת חייב הקבלן להודיע למתכן לפי
הגשת המכרז ,על כל יגוד או אי התאמה ולקבל את החלטתו בידון.אם מאיזו
סיבה שהיא ,לא הודיע הקבלן על יגודים או אי התאמות או לא גילה כאלה ואלה
יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה – החלטתו של המתכן תחייב את הקבלן.
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בכל מקרה של סתירה כמתואר לעיל ,רואים את המחיר כאילו קבע לפי המידות
והתיאורים ,כשהקודם עדיף על כל הבא אחריו :
 (1כתב כמויות.
 (2מפרט מיוחד.
 (3תוכיות.
 (4מפרט כללי.
 (5תקים.
 00.03תוכיות
תוכיות עבודה
העבודה תעשה לפי התוכיות ,המפרטים ורשימת הכמויות המצורפים למכרז זה
ו/או לפי תוכיות שיוכו ע"י המתכן תוך מהלך הביצוע .התוכיות המצורפות
למכרז סומו "למכרז בלבד" .לפי ביצוע כל קטע ,חלק או מבה ימציא המהדס
לקבלן תוכיות "לביצוע" והקבלן יבצע את העבודה לפיהן .התוכיות "לביצוע"
יחייבו את הקבלן והוא יבצע את העבודה בהתאם למחירי היחידה של החוזה גם אם
לא יהיו שוות מתוכיות המכרז או שלא היו מצורפות למכרז.
תוכיות לאחר ביצוע
לאחר גמר העבודה ,על הקבלן לספק "תוכיות לאחר ביצוע" ) (AS MADEאשר
יוכו ע"י מודד מוסמך תוך כדי המדידות במשך זמן העבודה והביצוע וכן לאחר
השלמת העבודה .התוכיות לאחר ביצוע תכלולה ותראיה את כל חלקי העבודה
שהותקה ובוצעה יחד עם כל הפרטים והמידע הקשורים לה ,כולל מיקום מבים
ואלמטים תת קרקעיים הקיימים בסביבת העבודה ובקשר אליה ,כדוגמת כבילי
חשמל וטלפון ת"ק ,קווי ציורות שוים ,עמודים וקווי חשמל וטלפון עיליים ומעברי
מים.
תוכיות לאחר ביצוע תעשיה על גבי "סמי אורגילים" של התוכיות הרלבטיות
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הדרשות ,אשר תסופקה לקבלן.
התוים יסופקו גם על גבי דיסקט ויתאימו לעבודה בתוכת אוטוקד.
המחיר להכת התוכיות לאחר ביצוע וכל הפרטים הדרשים בסעיף זה יהיה כלול
בכל מחירי היחידה שרשמו ע"י הקבלן ברשימת הכמויות.
לא ישולם לקבלן כל תשלום וסף ופרד בגין הכת התכיות.
התכיות לאחר ביצוע לא תוכלה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על
שיויים או תוספת בעבודות אשר לא אושרו ע"י המתכן בעת ביצוע השיויים או
התוספות ה"ל.

 00.04מדידה וסימון
בשטחים בהם לא מותווה ציר הכביש בשטח ,יסמן הקבלן על חשבוו את ציר
הכביש ,בהסתמך על תוי התכון והסימון.
לפי תחילת העבודה יקבל הקבלן מהמפקח מספר קודות קבע וקודות סימון
הקבועות בשטח .קודות אלה מסומות בתכיות ויהוו בסיס לסימון התוואי ואיזון
הגבהים של חתכי הקרקע והמבים השוים לפי תחילת העבודה ,במהלכה
ובסיומה .הקבלן יהיה חייב לבצע על חשבוו מספר וסף של קודות קבע ,כפי שיורה
המפקח ,בצורת יתדות ברזל מבוטות.
הקבלן יבדוק עצמו ע"י מדידת שלש קודות קבע לפחות ובמקרה של אי התאמה
אופקית או אכית ,יפה למתכן.
הקבלן יסמן את צירי הכבישים ,יבצע את כל השיויים ויקים את האבטחות כפי
שיורה המהדס .הקבלן לא יחל בחפירה למבים או לכבישים ,כולם או חלקם אלא
באישור המהדס .אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המוחלטת
לכוות ולדיוק המדידה והסימון ולטיב העבודות המבוצעות על ידו.
כל הוצאות סימון הכבישים ,והשיויים תוך מהלך הסימון והבטחת הציר הסופי
המאושר ע"י המהדס יהיו על חשבון הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה השוים
אשר בכתב הכמויות.
כל המדידות תבוצעה ע"י מודד מוסמך בעל תעודה המעידה על הכשרתו.
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 00.05חציית מכשולים
תחום העבודות עובר לאורך ו/או חוצה מכשולים הראים וידועים מראש,
המסומים או שאים מסומים בתכיות ומכשולים העלולים להתגלות תוך מהלך
הביצוע כגון :קווי מים ,קווי ביוב ,כבלים ,קווי טלפון ,קווי חשמל וכו'.
לקבלן לא תשולם כל תוספת בגין ה"ל ועליו לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה
השוים.

אין להתחיל בביצוע קטע או מבה כלשהו לפי קבלת האישורים המתאימים
מהמועצה האזורית ,מחברת החשמל ,מחברת בזק ,ממשרד התקשורת וכן מגורמים
ורשויות אחרים .על הקבלן לתאם את העבודה עם הגופים והגורמים ה"ל ולמלא
אחר כל ההוראות והדרישות שיעלו על ידם.
כל האחריות למיעת פגיעה וזק במכשולים גלויים וידועים מראש המסומים או
שאים מסומים בתוכיות ובמכשולים שאים גלויים ואים מסומים בתוכיות
והעלולים להתגלות תוך מהלך הביצוע ,תחול על הקבלן בלבד גם במקרה שלא
מסרה איפורמציה מוקדמת.
עבור כל העבודות הקשורות ביתוקם ,תמיכתם ,הזזתם ,ותיקום של מכשולים
כאלה ,או עבור חפירה בידיים ודיפון דפות החפירה או כל עבודה אחרת הדרושה
למיעת פגיעה וזק כלשהם במכשולים אלה לא ישולם בפרד ומחירם של עבודות
אלה יהיה כלול במחירי היחידה השוים אשר בכתב הכמויות.
 00.06אמצעי זהירות
הקבלן יקוט על חשבוו בכל אמצעי הזהירות לרבות הצבת תמרורים ,שילוט,
מחזירי אור ותאורת לילה ,מחסומים ,גדרות ביטחון וכד' ,על מת למוע סיכון ו/או
הפרעה לעוברים במקום.
אין ההוראות במפרט זה או במפרטים המוזכרים לעיל ,פוטרים את הקבלן
מאחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ,לבטיחות עבודות העפר המתבצעות
באתר ,עפ"י החוקים והתקות לרבות המבים והדרכים הסמוכים לאתר על כל
המשתמע מכך.
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 00.07החזרת השטח למצבו הקודם
על הקבלן להחזיר על חשבוו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפי תחילת
העבודה .עליו להקים ולבות את הגדרות ,הקירות ,התומכים ,הטרסות ,המדרגות,
מדרכות ,אבי שפה ,כבישים ,מעבירי מים וכדומה שהרס או שקלקל בגלל תאי
העבודה ולהרחיק כל פסולת.
 00.08רשיוות ואישורים
לפי תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למהדס ולמפקח את כל
הרשיוות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכיות ויחוייב לעבוד בהתאם
לתאיהם .לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של
תכיות והקבלן מתחייב להשיג את הרשיוות ה"ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות
את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיוות והאישורים כאמור
לעיל .כל העלויות המתחייבות מהפעולות להוצאת הרשיוות כולל אגרות רשיון וכו'
יהיו ע"ח הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השוים ולא ישולם עבורן
בפרד.
 00.09לוח זמים
העבודה כולה תבוצע תוך______ מיום מתן צו התחלת העבודה .מודגש בזאת כי
במידה והמפקח ימצא לכון לאשר תוספת לזמן הביצוע כתוצאה מהפרעות בלתי
צפויות באתר העבודה כגון גילוי עתיקות וכו'  ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי
שהוא עבור הארכת משך העבודה.
 00.10בדיקות קרקע
הקבלן רשאי,לפי הגשת הצעתו ,לבצע על חשבוו סקר או חקירות קרקע לשם הכת
הצעתו .לאחר הגשת הצעתו ייראה הקבלן כמי שמכיר את תאי הקרקע או פעוח
בלתי כון של החקירות ו/או הסקרים.
 00.11חפירה וחציבה
כל מקום בו מופיעה המילה חפירה ,היא כוללת גם חציבה בסלע.
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כאמור במפרט הכללי ,עבודות החציבה תהייה כלולות במחירי היחידה של החפירה
ולא ישולם עבורן בפרד.
 00.12הגת החפירות ממים
במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל ביצוע העבודה ,יסדר הקבלן דרך
מים עקיפה בצורה שתבטיח בפי שטפוות .כמו כן יעשה הקבלן ,על חשבוו ,את כל
הדרוש למיעת זקים בגלל שטפוות ,פיצוץ צרת ,מי גשמים או מים מכל מקור
שהוא לחלק העבודה העשוי כבר או המצא בביצוע ויתקן על חשבוו כל זק שיגרם
עקב אי מילוי הוראה זו.
 00.13הרחקת עודפי חפירה
כל עודפי האדמה ,החפירה והחומר החצוב המיותרים  ,שייכים למזמין ויורחקו
למקום שיורה המפקח ,או יפוזרו במילוי בשטח ,ייושרו ויהודקו ע"י כלים מכיים.
 00.14חפירה מעל העומק הדרש
במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש ,יהיה על הקבלן
למלא את החפירה המיותרת על חשבוו הוא עד לגובה הדרוש במצעים ,חול ,בטון
רזה ,או אדמת המקום לפי החלטת המפקח ולהדקה היטב.
כל חפירה עודפת שלא דרשה ע"י המהדס או לא סומה בתכית תהיה על חשבון
הקבלן ,הכל בהתאם לדרישות והחלטת המהדס.
 00.15הצעת הקבלן
א .המחירים המוצעים ע"י הקבלן כוללים עבודה ואספקת כל
החומרים וחומרי העזר .כל החומרים והמוצרים יהיו מאיכות
וטיב מעולה ובכמויות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה בזמן
הדרוש.
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות לשות את הכמויות ,להגדיל ו/או
להקטין ו/או לבצע את העבודה בשלבים ,מבלי לשות את מחירי
היחידה וכל תביעה של הקבלן לפיצוי עקב כך תדחה על הסף.
הכמויות הן למדידה.
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ג .על הקבלן לקחת בחשבון כי הצעתו הסופית כוללת אספקה
והתקה של שילוט המציין את המבה או כל עבודה אחרת.
 00.16שוות
א .בדיקות שדה והתאמה לתקים
כל ההוצאות לביצוע בדיקות השדה ,בדיקות מעבדה להתאמה
לדרישות התקן ושל הוצאות המדגמים הדרשות ע"י המהדס
והמפקח אם לפי המפורט במפרט ובתוכית ו/או אם תדרשה
לדעתו של המפקח תהייה על חשבון הקבלן בלבד ויראו אותן
ככלולות במחירי היחידה השוים .על הקבלן למסור את כל
תוצאות הבדיקות למהדס.
ב .מים ודרכי גישה
המים לביצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל
חשבוו .על הקבלן לעשות את הסידורים והמתקים הדרושים
להספקת מים סדירה לעבודה .כמו-כן ,על הקבלן להתקין על
חשבוו את כל דרכי הגישה הדרושות לביצוע העבודה.
ג .מחירי יחידה
עבור כל העבודות המפורטות לעיל בפרק  00לא ישולם בפרד,
והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השוים.
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מפרט

טכי

מיוחד

כללי
מפרט מיוחד זה יש לקרוא ולפרש יחד עם המפרט הכללי
א.
לעבודות ביין של הועדה הבין משרדית )"הספר הכחול"(.
הסעיפים להלן של המפרט המיוחד באים להסביר ולהדגיש
את היקף העבודה ותאיה וכן כהשלמה ו/או כשיוי למפרט
הכללי  -הכל לפי הצורך בכל מקרה ומקרה .בשום מקרה אין
סעיפי המפרט המיוחד הבאים לגרוע או להקל מהאמר
בתאים הכלליים במפרט הכללי בתכיות.
פרטי העבודה מתוארים בתכיות ,במפרט וברשימת
הכמויות .את הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה,
גם אם מופיע באחד מהם בלבד.
ב.

אתר העבודה מצא באבן יהודה.
ג .העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה הין עבודות הכה ופרוק ,עבודות עפר,
עבודות מצעים ותשתיות ,אספלט )כולל משקי התחברות בין אספלט חדש
לאספלט קיים( ,אבי שפה ,אבים משתלבות ,יקוז  ,צביעה ותמרור במתחם
משרדי מחלקת הרוחה,החיוך והשירות הפסיכולוגי החיוכי ברחוב יובלים,אבן יהודה..
העבודות כוללות מבה מסעה מלא בכבישים ,במדרכות ,במפרדות ובאיי
התועה.
ד .כל עודפי החפירה ,חומרי פסולת וחומרים אשר יש לסלקם מהאתר,
יסולקו ע"י הקבלן למקום מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן.

פרק  - 40פיתוח האתר וסלילה
 40.01אבי שפה ואבי גן
יסופקו ויוחו אבי שפה טרומיות על תושבת בטון כמפורט בתכיות ובהתאם
לדרישות סעיף  40.05.08.04במפרט הכללי.
הקבלן לא ישתמש באבי שפה שבורות אלא באבים במידות  0.5מ' ו 0.25-מ'
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להתוויית הרדיוסים.
יש לקות ולהשתמש במלחציים ) (CURBSTONE CLAMPלצורך החת
אבן השפה.
המדידה לתשלום לפי מ"א ,כולל לאבי שפה מומכות.
 40.02אבים משתלבות
אבים משתלבות יהיו בעובי  6ס"מ מוחות על שכבת חול בעובי  5ס"מ ,
בהתאם למפרט הכללי.
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר אבן משתלבת והמחיר יכלול את כל החומר
והעבודה הדרושים כולל שכבת החול
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
51.01

עבודות הכה ופירוק

עבודות ההכה והפירוק יבוצעו עפ"י המפורט בכתב הכמויות ובהתאם לסעיף
 51.03במפרט הכללי.
 51.01.01חישוף
חישוף פירושו הסרת הצמחיה הקיימת )שיחים ועשבים( ושכבת העפר
העליוה בעובי  41ס"מ ,הרחקתה ופיזורה כמתואר בסעיף . 51.03.08חישוף
יבוצע רק על סמך הוראות המפקח בכתב .אם יידרש במסמכי החוזה ,יישמר
תוצר החישוף בערימות .חיפוי קרקע בתוצר החישוף ,יבוצע כדרש בפרק 21
בסעיף "חיפוי בקרקע מחישוף עליון"

51.02

חפירה/חציבה
לא תהיה הפרדה בין חפירה או חציבה ,מחיר היחידה לחפירה כולל ביצוע
העבודה בכל סוגי הקרקע.
לא תשולם תוספת עבור גושי סלע ,בולדרים וכו' בין אם הם בולטים מעל פי
השטח או מכוסים עפר .החפירה תבוצע בהתאם לתכיות תוך כדי העברת
מיטב החומר החפור לאזורי המילוי .על הקבלן לקוט בכל האמצעים על מת
להכשיר את החומר החפור לרמת מילוי ברר לצרכי מילוי כולל גריסה,
בהתאם להחיות יועץ הקרקע והמפקח.
יש לבצע מדידת מצב קיים לפי תחילת מילוי בשכבות כדי לדעת כמות
שחפרה.
העבודה תמדד במ"ק תאורטי לפי אישור מוקדם של המפקח.
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51.03

הדוק מילוי רגיל ומבוקר בכבישים
עבור מילוי ישתמש הקבלן בחומר מילוי מקומי בהתאם לדרישות המפרט
הכללי /המתכן/המפקח.
כל ההובלות של החומר יעשה על חשבון הקבלן.
העבודה תבוצע לפי סעיף  51.04.14במפרט הכללי ,כאשר עובי כל שכבה לא
יעלה על  20ס"מ.
על הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו שידרש מיון עודפי החפירה כולל שבירת
גושי סלע גדולים ,גריסה ,ערבוב חומרים וכו' ,ולא ישולם על כך בפרד.
הידוק שכבות המילוי יהיה בעזרת מכבשים כבדים כדוגמת BOMAG 212D
או שווה ערך.
הידוק רגיל או הידוק מבוקר יבוצעו בהתאם לסוג החומר.

51.04

סילוק עודפי עפר
עודפי חפירה  ,חציבה אשר אים מתאימים למילוי יסולקו אל מחוץ לשטח
באחריות הקבלן או לפי החיות אחרות במידה ויתו ע"י המפקח.
מחיר סילוק עודפי החפירה כלול במחירי היחידה לחפירה/חציבה בשטח ולא
תשולם כל תוספת תשלום למחירי היחידה עבור סילוק העודפים כדרש.

51.05

יישור והידוק שתית
יישור והידוק שתית לאחר גמר עבודות עפר יבוצע בכל שטחי החפירה ושיעור
ההידוק יהיה בהתאם לחומר המהודק ,כמפורט בסעיף  510273במפרט
הכללי.
בכל מקום בו בוצעה חפירה/חציבה לעומק גדול מהדרש ,בכבישים תיקון
הרומים יבוצע בחומר מצע בלבד ללא כל תוספת תשלום.
בשטחים המיושרים יבוצע תיקון בעפר מקומי מובחר.
התשלום והמדידה לפי מ"ר.
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51.06

מצעים
חומר מצע מסוג א' ,יבוצע בכבישים בשכבות בעובי  20ס"מ כמסומן בתוכיות
וכמפורט במפרט הכללי .המצע יהיה מחומר מחצבה גרוס ויעה לדרישות
המפרט הכללי למצע סוג א'.
קביעת טיב הביצוע תעשה ע"י לקיחת מדגמים .מספר הדגימות בכל כביש
יקבע בהתאם להוראות המפרט או על פי החיות המפקח או המתכן ,כאשר
ממוצע הבדיקות יעה על דרישות המפרט.
העבודה תמדד במ"ק תאורטי.

51.07

מצע מדרכות
המצע במדרכות יהיה בעובי  20ס"מ ויהיה ממצע סוג א' ,כ"ל.

.
51.08

ריסוס בטומי
הריסוס בכביש יהיה  M.S 10ובשיעור  0.5או  1ק"ג/מ"ר בהתאם לשכבה עפ"י
פרט .המפקח יקבע את מועד שימת הריסוס ואת הזמן בין הריסוס ופיזור
האספלט מעליו .הקבלן ימע תועות כלים בשטח שרוסס.

51.09

שכבה ושאת בטון – אספלטי
שכבת בטון-אספלטי בכביש תהיה שכבה מקשרת בעובי  6ס"מ ושכבה ושאת
בעובי  4ס"מ .קו הדרוג של התערובת יתאים לגרגיר מכסימלי " 3/4בשכבה
הושאת ו 1"-בשכבה המקשרת ,תכוות התערובת יתאימו לסוג ב' כאמור
במפרט הכללי סעיף .51.12.01.01
פיזור שכבת האספלט תעשה בעזרת מגמר )פיישר ( בעל מערכת בקרה
אלקטרוית בהתאם לאמור בסעיף  51.12.08.06של המפרט הכללי.
העבודה תמדד לפי מ"ר.
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51.10

התחברות למסעה קיימת

51.11

ההתחברות תבוצע לפי המופיע בתוכיות ותכלול את יסור שכבות כביש קיים
ושכבות המבה ,ביצוע מדרוג ,הידוק שכבות ההתחברות לרבות חפיפת
האספלט כמופיע בתוכיות .העבודה כוללת את אספקת החומרים.
ריצוף אבן ליקוז
ריצוף אבן ליקוז יבוצע בתעלות יקוז ובמקומות וספים ,שיורה המפקח,
כאמור בסעיף  51.07.03.01במפרט הכללי.
העבודה כוללת חפירות דרושות ,הידוק השתית ,אספקה והחת שכבת חצץ
בעובי  20ס"מ ,והחת אבים בגדלים  10-20ס"מ מפוזרות ומעוגות בשכבת
טיט צמט ,יציקת קורות היקפיות מבטון מזויין כולל החפירות הדרושות ,כל
החומרים והעבודה ,לרבות ברזל הזיון כדרש וכמפורט בתוכיות .המדידה
במ"ר.

51.12

מעבירי מים וקווי תיעול מציורות
הציורות של מעבירי מים וקווי תיעול מציורות יהיו מבטון בקוטר פימי
כמצויין בתוכיות ויתאימו לדרישות ת"י , 45לסוג הציור המפורט במסמכי
החוזה .החת ציורות תיעול תהיה כמפורט בפרק  – 15קווי מים ,ביוב ותיעול
ובדרישות להלן :חפירת התעלות לציורות לא תחרוג מעבר למידות המסומות
בתוכית .הציורות יוחו ממורד הקו )או מעביר המים( לכיוון המעלה ,כאשר
תקע הציור פוה לכיוון המורד .המחברים יהיו מסוג תקוע-שקוע-פעמוי עם
אטמי גומי .בציורות שקוטרם הפימי קטן מ - 311מ"מ ,יורשו מחברים מסוג
תקוע-שקוע-ישר .האטמים יעמדו בדרישות ת"י  1142חלק .4בקווי התיעול
תבוצע בדיקת לחץ כמפורט בפרק , 15לגבי ציורות בטון.

51.13

צביעת כבישים
הצביעה תבוצע בצבעים ,צורות ומידות כדרש בתוכיות בהתבסס על
החיות משרד התחבורה .טיב ותכוות הצבע יהיו בהתאם לת"י 935

_________________
חתימת וחותמת המציע
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" חומרים לסימון דרכים".
הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות שיקבעו על-ידי המפקח )שלטי אזהרה
או מחסומים ,או כיסויים( כדי להגן על הצבע בתקופת התייבשותו.

_________________
חתימת וחותמת המציע
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תאריך09.09.2021 :
סימול :א21-716-

דוח קרקע וביסוס
משרדי חינוך רווחה ושפ"ח ,אבן יהודה
 .1מבוא
א .מובא להלן דו"ח קרקע וביסוס עבור הפרויקט הנ"ל ,מזמינת העבודה היא המועצה מקומית אבן יהודה.
ב .אדריכל הפרויקט הוא משרד אילן צבי.
ג .מהנדס הפרויקט הוא צביקה כהן.
 .2תיאור האתר
א .המגרש הוא בעל שטח כולל של  3416מ"ר ,הנמצא ברחוב היובלים  ,5גוש  ,8015חלקה  ,295אבן יהודה.
ב .פני הקרקע באתר משתפלים לכיוון דרום ,מרום אבסולוטי של כ+33.5 -מ' ,בצפון ,לרום אבסולוטי של כ 34.5 -מ',
בדרום.
ג .בצד הצפוני גובל המגרש ברחוב היובלים ומבני מגורים ,ביתר צידיו הוא גובל במבני מגורים ,כמפורט בתצ"א .1

תצ"א  – 1מיקום האתר (נדלה מאתר אבן יהודה )Gis
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 .3תיאור הפרויקט
א .עפ"י התוכניות שהתקבלו במשרדנו ,מתוכננת הקמת  2מבנים בני קומה אחת ,כל אחד ,ללא מרתפים .כמו כן
מתוכננת חניה פתוחה ,בשטח של כ  620מ"ר ושבילים בשטח של כ  660מ"ר.
ב .בצד הצפון מזרחי ,מתכונן בניה עתידית ,על שטח כולל של כ 1000 -מ"ר .ההנחיות בהמשך ,בהתאם לבניה
מתוכננת בשלב זה ,בלבד.
ג .טרם נקבע רום אבסולוטי של מפלס ה "0.0" -המתוכנן ,אך יקבע עפ"י מפלס רחוב היובלים המוביל למגרש,
מכוון צפון מזרח.
ד .עפ"י הנ"ל ,היקף עבודות החפירה  /מילוי הינן מינימאליות ,עד כ 1.0 -מ' ,אם בכלל.

רח' היובלים

שרטוט  – 1תוכנית פיתוח (הוכן ע"י האדריכל)
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 .4תיאור קרקע
א .לבחינת תת הקרקע באתר ,בוצעו ,בחודש אוגוסט  6 ,2021קידוחי ניסיון ,לעומקים  6.45-12.45מ'.
ב .במהלך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית ( ,)SPTכל  2.0מ' ,להערכת הצפיפות היחסית בחומר גרנולרי,
וחוזק/סומך של שכבות הקרקע.
ג .תרשים מיקום הקידוחים ,תיאור הקרקע ובדיקות להחדרה תקנית  SPTבקידוחי הניסיון ,מובאים כנספח.
ד .להלן תיאור כללי של שכבות העיקריות בחתך הקרקע באתר ,בהסתמך על קידוחי הניסיון:
 )1מפני הקרקע ועד לעומק של כ 1.0-1.5 -מ' – מילוי המורכב מחול דק עם דקים ,מעורב במעט צרורות
ושורשים ,בגוון חום בהיר .השכבה מכילה כ 10-15% -חומר דק עובר נפה ( 200#להלן "דקים") .בקידוחים 4
ו 6 -לא נמצאה שכבה זו .בבדיקות  SPTבשכבה התקבלו תוצאות של  7-9חבטות.
 )2בקידוח  ,5שכבה זו הופיעה מפני הקרקע ועד לעומק של כ 2.5 -מ' .בבדיקות ( )SPTשבוצעו בשכבה התקבלו
תוצאות של  9-10חבטות ,המתאימות לצפיפות נמוכה.
 )3בקידוחים  ,1+2+3+5מעומק כ 1.0-1.5 -מ' ועד לעומק כ 4.0-5.0 -מ' – חול חרסיתי דק ,בגוון חום
אדמדם/כתמתם .השכבה מכילה כ 15-35% -דקים .בבדיקות ( )SPTשבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות
של  12-23חבטות ,המתאימות לחוזק בינוני ,בתכולת רטיבות קיימת.
 )4בקידוחים  ,4+6מפני הקרקע ,ועד לעומק של כ 6.45 -מ' (סוף הקידוחים) – חול חרסיתי דק ,המכיל
כ 25-35% -דקים ,בגוון חום אדמדם/כתמתם .בבדיקות ( )SPTשבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות של 7-16
חבטות ,המתאימות לחוזק נמוך עד בינוני ,בתכולת רטיבות קיימת.
 )5מעומק כ 4.5-5.0 -מ' ועד לעומק כ 8.5 -מ' – חול דק עם דקים עד חול חרסיתי דק ,בגוון חום כתמתם.
השכבה מכילה כ 10-25%-דקים .בבדיקות ( )SPTשבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות של  14-23חבטות,
המתאימות לצפיפות בינונית.
 )6מעומק כ 8.5 -מ' ועד לעומק  12.45מ' (סוף קידוחים – )1+2+3חול דק נקי ,שפיך ,בגוון בז' .השכבה מכילה
כ 1-4%-דקים .בבדיקות להחדרה תקנית ( )SPTשבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות של  26-35חבטות לחדירה
מלאה ,המתאימות לצפיפות יחסית גבוהה.
ה .לא התגלו מים תת"ק במהלך הקידוחים.
ו .הערה – פרופיל הקרקע המתואר לעיל מסתמך על נתוני קידוחי ניסיון באתר .תיאור השכבות הוא אינטרפולציה
בין הקידוחים .יש להביא בחשבון כי יתכן שוני בממצאים בפועל ,באזורים מחוץ לנקודות הקדיחה.

 .5תכן סייסמי
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א .התכן הסייסמי מבוצע עפ"י ת"י  413החדש (המהדורה המשולבת).
ב .תאוצת הקרקע באתר תילקח עפ"י זו הניתנת לאבן יהודה (קואורדינטה – :)189300/686000
10%@50 years

5%@50 years

Z

Ss

S1

0.07

0.16

0.05

Z

0.08

2%@50 years

Ss

S1

Z

Ss

S1

0.20

0.06

0.10

0.27

0.08

טבלה  – 1מקדמי תאוצת קרקע עפ"י מהדורה משולבת

ג .מקדם השתית באתר הוא .D
ד .עפ"י מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים (נספח ז') ,שטח האתר "נקי" מהעתקים פעילים או חשודים
כפעילים.
ה .ניתן להגדיל את תסבולת היסודות ב ,50%-עבור עומסים כתוצאה מרעידות אדמה ו ,33%-כתוצאה מעומסי
רוח.
 .6הנחיות והמלצות
בשל הקרבה הצפויה למבנים ולתשתיות פעילות ,והחשש לפגיעה בהן ,מומלץ לבצע ניטור זעזועים במהלך עבודות
מילוי והידוק ,דבר שיאפשר התאמת הציוד לתנאי אתר וימנע נזקים ועצירות עבודה ע"י גורמים שונים.
 .6.1עבודות עפר
 .6.1.1חפירה זמנית פתוחה
חפירה זמנית ,פתוחה ,באתר (במידה ותתכן) ,כולל התחשבות במרווחי עבודה נאותים ,תבוצע עפ"י ההנחיות
שלהלן:
א .דפנות חפירה זמנית באתר ,במילוי עליון ,תתוכננה לשיפוע מקסימאלי של →  ,1 ↑: 1.25בתוספת מרווחי
עבודה נאותים.
ב .סמוך למבנים קיימים ,או תשתיות ,יש לשמור מרווח של  1.5מ' אופקי מהם ,ולמתן שיפוע החפירה ל-
→ .1 ↑: 1.5
ג .אין לאפשר לאנשים או ציוד לרדת לתחתית חפירה באתר בשיפועים התלולים יותר מהנ"ל.
ד .בשום מקרה אין לבצע חפירה זמנית בסמוך ליסודות קיימים ,או תשתיות ,ללא תיאום מראש ובכתב ,עם
הח"מ.
ה .הקפדה על הנחיות הנ"ל היא באחריותו הבלעדית של הקבלן באתר .חפירות תלולות מהנ"ל ,תוך אי ביצוע
דיפון ,מהוות סכנה בטיחותית ועלולות לגרום נזק לרכוש ולנפש.

 .6.1.2מילוי הנדסי
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א .המילוי ההנדסי באתר (לדוגמא מתחת לשבילים ,משטחי בטון ,רצפת בטון ,כנגד קירות תומכים וכדומה)
יהיה מ"חומר נברר" (מצע סוג ג') ,לפי המפרט הכללי.
ב .המילוי ההנדסי יהודק בהרטבה ובבקרה מלאה בשכבות של עד  20ס"מ ,לצפיפות מינימאלית של 98%
מהצפיפות המרבית עפ"י בדיקת .M.A
ג .עובי המילוי ההנדסי ,מתחת למשטחי פיתוח כנ"ל ,לא יפחת מ 40 -ס"מ ,לצורכי תכנון ואומדן .עובי המילוי
הסופי יקבע בכתב ,ע"י הח"מ לאחר ביקור פיקוח עליון באתר.
ד .במקומות בהם יידרש למלא מעל  60ס"מ עד לתחתית מבנה המיסעה (חניה) ניתן לבצע מילוי הנדסי מבוקר
מחומר מקומי המכיל עד  30%דקים ,ובהתאם להנחיות המפרט הכללי פרק :51

איור  – 1מילוי הנדסי מותר ,בעומק של מעל  60ס"מ מתחת למבנה מתוכנן

ה .מודגש – אין להשתמש בחומר פלסטי ) (A-6/ A-7ו/או חומר המכיל פסולת אורגנית.
 .6.1.3הטיפול בשתית (קרקע טבעית בתחתית החפירה)
א .יש לחפור ולסלק את כל המילוי ,צמחיה ,חומר אורגני ,פסולת בניה וכדומה ולחדור לקרקע טבעית.
ב .השתית תורטב ותהודק ב"הידוק רגיל" ,ע"י  8-6מעברים של מכבש ויברציוני ,המתאים לתנאי הקרקע
באתר ,במשקל סטטי של עד  2טון ו 2000 -סבל"ד.
ג .לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים ,שקעים או מדרגות.
ד .יש לקבל אישור בכתב מהח"מ לתחתית חפירה ,במסגרת פיקוח עליון ,מדגמי.
ה .המילוי או המצע יונח מיד לאחר סיום הידוק השתית כדי לשמור על רטיבות ההידוק ,בפרט בעונת הקיץ.
ו .בצוע הנ"ל בחורף עלול לחייב יצוב שתית פלסטית ,באמצעות שכבת "באקלש" (בהתאם לדרישות המפרט
הכללי פרק .)51
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 .6.2ביסוס המבנה
בהתאם לתנאי הקרקע באתר ,ביסוס המבנה יעשה באמצעות כלונסאות בטון מזוין ,קדוחים ויצוקים באתר,
יתכן שבשיטה "יבשה" .במידה ולא יתאפשר ביצוע ב"יבש" יבוצעו הכלונסאות בשיטת ה .CFA -במקרה כזה
ניתן יהיה להעמיק הכלונסאות עד  14מ'.
.6.2.1ביסוס עמוק באמצעות כלונסאות
א .הביסוס יעשה באמצעות כלונסאות בטון מזוין ,קדוחים ויצוקים באתר .קוטר הכלונסאות המינימלי יהיה
 50ס"מ ולא פחות מהדרוש עפ"י ההטרחות הצפויות .עומק הכלונסאות לא יפחת מ 8 -מ' ,תוך הגבלה של
עד  2מ' מילוי בפני השטח.
ב .בטבלה שלהלן מוצג עומס שירות אנכי מותר כפונקציה של קוטר הכלונס ועומק חדירתו האפקטיבית
לקרקע טבעית ,בשיטה של קדיחה ב"יבש" כמפורט בהמשך:
קוטר כלונס
[ס"מ] \ עומק

מאמצים
50

60

70

כלונס [מ']
8
10

חיכוך / τקצה σ
[טון למ"ר]

49
60

62
75

76
92

τ = 3.5
σ =80

טבלה  – 2עומס שירות אנכי מותר לכלונסאות

ג .אורך הכלונסאות האפקטיבי ,לצורך חישוב התסבולת ,נקבע לפי האורך בטבלה בהפחתת  2.0מ' עליונים.
במקרה ועובי המילוי עולה על  2.0מ' ,יוארכו הכלונסאות בהתאם.
ד .על מנת לאפשר גיוס מלוא התסבולת המוצגת בטבלה לעיל ,המרחק בין צירי כלונסאות סמוכים יהיה
לפחות  2.5פעמים קוטר הכלונס הגדול.
ה .אם המרחק הצירי בין כלונסאות לא עונה לדרישה הנ"ל או שנדרשת תסבולת אנכית גבוהה יותר מהמפורט
בטבלה יש לבצע קבוצות כלונסאות ,תוך הפחתה מהתסבולת המפורטת בטבלה  ,לכל כלונס ,של  -10%עבור
צמדים -15% ,עבור שלישיות .בכל מקרה המרווח נטו בין כלונסאות סמוכים לא יפחת מ 0.5-מ'.
ו .הזיון ייעשה מברזל מצולע ,בכמות לפי דרישות ת"י ,ואורכו נטו בקידוח יהיה קצר ב 0.5 -מטר מעומק
הבור.
ז .קוטר כל מוט ממוטות הזיון לא יהיה קטן מהנדרש עפ"י התקנים הרלוונטים והטרחות צפויות ,עפ"י
קביעת הקונסטרוקטור.
ח .שיעור הזיון המינימאלי בכלונסאות יהיה  0.5%משטח חתך הכלונס.
ט .המרחק המרבי של פסיעת החישוק הלולייני בשני המטרים העליונים של הכלונס ,יהיה כמפורט בת"י .413
י .קוטר כלובי הזיון יהיה קטן ב –  12ס"מ נטו מקוטר הקדח הנומינאלי ,בקדיחה ב"יבש" ולא פחות מ15 -
ס"מ בקדיחה .CFA
יא .כדי למנוע הווצרות "פטריות" בטון בראש הכלונס מומלץ לצקת אותו תוך שימוש בתבנית קרטון עגולה.
במידה ובכל זאת נוצרות "פטריות" בטון ,בראש כלונס ,ניתן לסתתם  24שעות לאחר היציקה.
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יב .בנוסף לאמור בתת סעיף ג' .אורך אפקטיבי של כלונס יימדד מזווית של  450מתחתית חפירה  /מפלס נמוך,
במידה וקיים .ראה שרטוט  3להמחשה:

שרטוט 2

יג .עמוד יסוד במבנה ,הממשיך כלונס יצוק מבטון ,יהיה בעל מידות זהות או קרובות לאלה בכלונס .כמות
הזיון ,לרבות החישוקים ,לא תפחת מכמות הזיון בכלונס.
יד .עומס השרות המתוכנן ומפלס פני הכלונס יירשמו בתוכנית היסודות בטבלה או בצד סימון הכלונס .יש
להעביר לעיון והערות יועץ הביסוס את תוכנית הביסוס ,טרם יציאה למכרז/ביצוע.
טו .הפיקוח על ביצוע הכלונסאות יעשה ע"י הנדסאי/מהנדס מוסמך מנוסה בסוג זה של עבודה.
.6.2.2הנחיות כלליות לביצוע כלונסאות בשיטה "יבשה" (לרישום על גבי תוכנית היסודות)
א.

הכלונסאות ייקדחו לאחר ביצוע עבודות המילוי והחפירה באתר ,למפלסים רצויים .יש להתאים את סוג
המכונה ,המקדחים ושיטת הקדיחה לתנאי הקרקע והמגבלות באתר .המילוי בתחום אזור הכלונסאות,
יבוצע לפני הקדיחה ,בהידוק "רגיל" ,עפ"י הגדרתו במפרט הכללי וכמפורט בדוח הביסוס.

ב.

מיקום הכלונסאות ייעשה עם אבטחות לשני הכיוונים.

ג.

יש להיערך לאפשרות שקדיחה ב"יבש" לא תתאפשר ונדרש יהיה לבצע הקדיחה בכלונסאות בשיטת .CFA

ד.

מפרט עבור כלונסאות  CFAישלח עפ"י תוצאות קדיחה ניסיונית ב"יבש" לפני תחילת הביצוע.

ה.

כדי להימנע מהיווצרות פטריות בראש הכלונס ,ניתן גם להשתמש בתבנית קרטון עגולה ליציקת החלק
העליון.

ו.

במקרה של היווצרות "פטריית בטון" בראש הכלונס ,בכל זאת ,סיתות עודפי הבטון יהיה בפרק זמן של 24-
 48שעות מהיציקה.

ז.

במקרה של מפולות בעת הקדיחה ,מכל סיבה שהיא ,בעת מהלך הקדיחה לכלונסאות הביסוס ,יש לעצור
מיד ולידע את יועץ הביסוס לקבלת הנחיות מתאימות.

ח.

הפיקוח על ביצוע הכלונסאות יעשה ע"י הנדסאי/מהנדס מוסמך ,מנוסה בסוג זה של עבודה.

ט.

אין לקדוח ,באותו יום ,כלונס ביסוס במרחק של פחות מ 4 -פעמים קוטר הקידוח (הקוטר הגדול יותר)
מבור קידוח פתוח .ניתן לקדוח בסמוך יותר לכלונס רק לאחר  24שעות מיציקתו.

_____________________________________________ _____________________________________________________________________
Haofe st. 2, Beit Bakarel, Kadima-Zoran.
רח' האופה  ,2בית בקראל ,קדימה-צורן .
Tel: 972-9-8911401
Fax:972-9- 8911 490
פקס09-8911490 :
טל09-8911401 :
-7E-mail: Office@engyuger.com
Web: www.engyuger.com

אינג' מ .יוגר בע"מ
ייעוץ לביסוס וגיאוטכניקה,
טכנולוגיות גיאוטכניות מתקדמות וניהול סיכונים

י.

Eng. M.Yuger Ltd.
Foundation & Geotechnical Consultancy
Geotechnical Technologies & Risk Management

מרכז כלונס לא יסטה יותר מ 10% -קוטר הכלונס ,מהמרכז המתוכנן וסטייתו מהאנך לא תעלה על .1.5%

יא .קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 12 -ס"מ לפחות מקוטר הקידוח בכלונסאות והוא ימורכז בקידוח באמצעות 3
שומרי מרחק (ספייסרים) בחתך ,לפחות בשלושה חתכים לאורך הכלוב .מרחק מקסימלי בין חתכים הוא 3
מטר.
יב .הבטון בכלונס יהיה לפחות ב ,30-בטון המתאים לשיטת הקדיחה .דרגת החשיפה של הבטון תקבע ע"י
מתכנן הקונסטרוקציה.
יג.

יציקת הכלונסאות תבוצע ביום הקידוח ותהיה רציפה ,ללא הפסקות.

יד .יציקת כלונסאות יבשים תיעשה באמצעות צינור משאבה קשיח ממתכת ,חלק וללא חיבורים בולטים,
בקוטר '' ,4שיורד לעומק עד  2מ' מתחתית הקדוח.
טו .כל כלונסאות הביסוס יבדקו בבדיקה סונית להוכחת רציפותם 5 ,ימים לפחות ,לאחר יציקתם .תוצאות
הבדיקה תועברנה לעיון הח"מ .אין להמשיך בעבודות הבניה ללא אישור בכתב של הח"מ.
טז .יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני ,בכתב ,לתחילת עבודות הביסוס ,בהתראה נאותה של יומיים לפחות.
 .6.3רצפות ,קורות/קירות מסד/ראשי כלונס
א .קורות היסוד ,הקשר והרצפות ,יתוכננו כתלויות .יש לבצע הפרדה באמצעות ארגזי פוליביד חלולים ומשוננים
בגובה  19ס"מ ,דפנות סכין .החלטה סופית לצורך בארגזים תינתן במסגרת פיקוח עליון על ביצוע
הכלונסאות.
ב .משטחי ריצוף ופיתוח יופרדו באמצעות תפר מלא מהמבנה ויבוצע על  40ס"מ החלפת קרקע שתחדור לקרקע
טבעית .ביצוע ,מילוי והידוק המצעים ראה סעיפים  6.1.2ו.6.1.3 -
 .6.4הנחיות והמלצות לתכן "מבנה"
א .בהתאם לסוג הקרקע שהתגלתה בקידוחי הניסיון ותוצאות ה  SPTניתן לאמץ ערך מת"ק תכנוני של 5%
באזור החניה ,כביש גישה בתחום האתר ,והמדרכות.
ב .במגרש החניה ,מתוכננת עליה ונסיעה של כלי רכב ,פרטיים בעיקר כולל עמיסה סטטית .בהתאם לכך נאמץ
קטגוריה של תנועה – קלה.
ג .אין להניח שכבות מבנה המסעות ,ע"ג מילוי לא מבוקר ופסולת קיימים .יש להסיר את שכבת המילוי הלא
מבוקר ,ולבצע החלפת קרקע ,בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף .6.1.2
ד .הטיפול בשתית והמילוי ההנדסי יעשו בהתאם להנחיות בסעיפים  6.1.2ו.6.1.3 -
ה .לאחר השלמת החפירה וסילוק הפסולת בכל שטח המגרש יש לזמן את משרדינו לאתר ,בהתראה נאותה
של יומיים מראש לפיקוח עליון.
ו .במהלך הפיקוח העליון יבוצעו בורות גישוש לבחינת טיב השתית .בורות הגישוש יבוצעו באמצעות כלי
חפירה בעל כף צרה (למשל  .)JCBמיקום הבורות ועומקם יקבע ע"י יועץ הביסוס.
ז .בטבלאות הבאות מפורט תכן המבנה עבור האלמנטים השונים המתוכננים:
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 .6.4.1משטחי אספלט של מגרש החניה
מספר
השכבה
1

עובי
[ס"מ]

סוג
השכבה

4

שכבת אספלט תא"צ  19מ"מ ,אגרגט גירי/דולומיטי,
ביטומן PG-70-10

2

5

שכבת אספלט תא"צ  25מ"מ ,אגרגט גירי/דולומיטי,
ביטומן PG-68-10

3

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי "מודיפייד א.א.שיו".

15

4

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי "מודיפייד א.א.שיו".

20
סה"כ

44

טבלה  – 3מבנה חניון אספלטי

 .6.4.2מדרכות
סוג
השכבה

מספר
השכבה

עובי
[ס"מ]

1

שכבת אבנים משתלבת /אספלט מדרכות (תא"צ  12.5מ"מ)

6

2

שכבת חול דק המכיל עד  10%חומר דק עובר נפה מס' 200

4

3

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי "מודיפייד א.א.שיו"

15

4

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי "מודיפייד א.א.שיו"

15

סה"כ

40

טבלה  – 4מבנה מדרכות

.6.4.3ריסוס בין שכבות אספלט /מצעים
בין שכבת המצע העליונה לשכבת האספלט התחתונה ובין שכבות האספלט ,ירוסס ציפוי יסוד 24 ,שעות לפני
הנחת שכבת האספלט מעל .הציפוי ייעשה בהתאם להנחיות המפרט הכללי פרק  51סעיף 51.12.08.02
( 1ק"ג/מ"ר – עבור ציפוי יסוד על גבי מצעים ו 0.3-ק"ג/מ"ר – עבור ציפוי בין שכבות אספלט).
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 .6.5ניקוז ואיטום
א .פיתוח סביבת המבנה ותחתיתו ,יעשה בשיפוע כלפי חוץ של  3%לפחות ,בקרקע גלויה ו ,1% -לפחות ,במשטח
אטום/מרוצף ,על מנת לסלק מי נגר עילי מקרבתו ,ולהזרימם לכוון הרחוב.
ב .צינורות ביוב ומים החודרים/יוצאים מהמבנה יונחו בניצב לקירות היקף המבנה.
ג .יש לסלק מים ממקורות כגון ברזים ,מרזבים ,ביוב וכדומה ,בצנרת סגורה ,למרחק של  3מטר לפחות מהמבנה.
ד .יש לנקז את סביבות האתר ,במהלך העבודה ,מבפנים ומבחוץ ,כדי למנוע הצפות ומפולות ,כולל בהיקף האתר.
הטיפול בעבודות אלו הוא באחריות הקבלנים המבצעים את העבודות באתר.
ה .המלצות הניקוז ,לאורך קיים המבנה ,מתייחסות למשטר הזרימה בתחום המגרש בלבד .להשפעות סביבתיות יש
לפנות גם להידרולוג שהנושא בתחום התמחותו.
ו .יש ליידע את משתמשי המבנה כי מחובתם לתחזק את המבנה באופן שוטף ,כנדרש בת"י .1525
ז .מודגש ,כי מערכת הניקוז אינה מהווה בשום מקרה חלופה לאיטום נאות לאלמנטי המבנה והפיתוח ,הבאים
במגע עם הקרקע .לצורך זה ,יש לפנות ליועץ איטום ,שהנושא בתחום אחריותו הבלעדי.
ח .תכנון מפורט לביצוע מערכת הניקוז הוא באחריות יועץ הניקוז של הפרויקט.
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 .7כללי
א.

יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני ,בכתב ,על כל שינוי או סטייה מהתכנון האדריכלי/הנדסי הידוע ומפורט
בדוח זה ,לצורך עדכון הדו"ח ,במידת הצורך.

ב.

תוכניות מתווה היסודות כולל העומסים ,מפלס היסודות ,ותוכנית הקונסטרוקציה של היסודות תועברנה לעיון
והערות המהנדס הגיאוטכני ,לפני יציאה למכרז/ביצוע.

ג.

יש לזמן בכתב את המהנדס הגיאוטכני לאתר ,לתחילת עבודות הביסוס ,תוך תיאום מראש ,בהתראה נאותה
של יומיים לפחות.

ד.

אין לצקת יסודות ללא אישור בכתב מהמהנדס הגיאוטכני .אין להתקדם בעבודה ,לאחר יציקת כלונסאות
ביסוס ,ללא קבלת תוצאות הבדיקות הסוניות ואישור הח"מ.

ה.

אין להניח מצעים ללא אישור בכתב של השתית ,מהמהנדס הגיאוטכני.

ו.

יש לשמור על כל כללי הבטיחות הנהוגים באתר בניה .באחריות מנהל העבודה ,ממונה בטיחות והקבלן באתר.

ז.

באחריות מזמין העבודה לדאוג לתיאום תשתיות טרם ביצוע עבודות החפירה וקידוח באתר.

ח.

יש לתעד ,לפני תחילת העבודה ,את מצב המבנים ותשתיות סביב האתר .הדבר נועד למנוע תביעות קנטרניות
ותלונות שווא על נזקים ,לכאורה ,כתוצאה מביצוע הפרויקט .במידה וקיימים מבנים ו/או תשתיות יהיה צורך
לנטר את קירות הדיפון במהלך העבודה.

ט.

במקרה בו מתגלות סטיות כלשהן מחתך הקרקע המתואר לעיל ,יש ליידע מיידית ולהיוועץ במהנדס
הגיאוטכני.

י.

לדוח ביסוס זה מצורף נספח להנחיות ביסוס נוספות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בכבוד רב,
אינג' מ.יוגר

ח.ח.
לוטה
נספח הנחיות נוספות
תיאור הקרקע ובדיקות  SPTבקידוחי הניסיון
תרשים סימון קידוחי ניסיון
תפוצה
המזמין :מועצה מקומית ,אבן יהודה ,לידי עליזה מאירי ,במיילhandasa@even-yehuda.muni.il :
אדריכל :אילן צבי ,דוא"לilanzarch@gmail.com :
קונסטרוקטור :צביקה כהן ,באמצעות המזמין.
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נספח הנחיות נוספות לדוח הביסוס
.1

ההנחיות לעיל מהוות חלק בלתי נפרד מדוח הביסוס ויש לקרא וליישמם יחד עם הדוח.

.2

תיאור הקרקע בדוח הביסוס נועדו ליעוץ ותכנון הנדסי של הביסוס בלבד ולא לתמחר ו/או לתכנן ולהתאים ציוד
מכני ושיטות בצוע ע"י הקבלן המבצע .כל מידע בנדון ,הניתן במסגרת הדוח ,הוא הצעה בלבד ,לשקול דעתו הבלעדי
של המבצע ועל אחריותו.

.3

דוח הביסוס מסתמך ,בין היתר ,על בצוע קידוחי ניסיון ו/או סקר גיאולוגי שהם מטבעם בכמות מוגבלת ,יחסית
לנפח הקרקע הכללי הרלוונטי לפרויקט .יש לצפות ,לכן ,להפתעות ושינויים ,עפ"י הממצאים המתגלים בפועל
במהלך בצוע הפרויקט .במידת הצורך יינתנו ע"י הח"מ הנחיות נוספות במהלך הבצוע ,כולל שינויים מתבקשים
ותוספת עלויות ,במידת הצורך.

.4

הנחיות והמלצות הביסוס הוכנו עבור מזמין השירותים ,המפורט בדוח .סוג המבנה ותאורו מפורטים בדוח .כל
החלפה של היזם ו/או שינוי באפיון המבנה מחייבים בחינה מחדש של הנחיות הדוח ,כולל הסכם התקשרות חדש,
עפ"י הצורך.

.5

ההנחיות בדוח זה מביאות בחשבון כי בנוסף לפקוח ,מדגמי באתר ,של יועץ הביסוס יבוצע פקוח הנדסי צמוד באתר,
באחריות היזם שיבטיח מילוי כל דרישות יועץ הביסוס ומתכננים נוספים ,רלוונטיים.

.6

המלצות הניקוז הניתנות בפרויקט מתייחסות אך ורק לתקופת חיי המבנה ,לאחר השלמתו וקבלת תעודת גמר.
שמירה על ניקוז האתר וסביבתו מפני הצפות ,שיטפונות ונזקים ,במהלך בצוע הפרויקט ,הם באחריותו הבלעדית
של הקבלן המבצע.

.7

תכנון מפורט של מערכת הניקוז בתחומי האתר ,ובמידת הצורך בסביבתו ,יעשה ע"י מתכנן הניקוז של המבנה.
הניקוז בדוח זה מתייחס למשטר הזרימה בתחום המגרש בלבד .להשפעות סביבתיות יש לפנות להידרולוג שהנושא
בתחום אחריותו.

.8

דוח זה תקף  3שנים מהפקתו ,במידה ולא התחילו בבניה ואף לפני כן ,במידה ומתברר כי בוצעו שינויים בפרויקט
ו/או בקרקע ,מכל סוג שהוא .במקרים כאלו יש לפנות לח"מ בכתב לקבלת הנחיות מעודכנות כולל הסכם התקשרות
חדש ,עפ"י הצורך.

.9

בכל מקרה של ספק לגבי האמור בדוח הביסוס ו/או בהנחיות הנ"ל יש לפנות לח"מ לקבלת הבהרות בכתב ,לפני
המכרז ו/או בצוע.

 .10לידע את המשתמשים במבנה ,כי יש לתחזק המבנה בתקופת השרות עפ"י ת.י  1525הקיים היום וכל גרסה עתידית
רלוונטית.
 .11נספח זה תקף גם עבור הנחיות והמלצות נוספות שיינתנו עפ"י דרישה בכתב ,במסגרת פרויקט זה בעתיד.
 .12במידה ומתוכננת בפרויקט חפירה למרתפים ו/או תמ"א  38ו/או במקרים נוספים כמפורט בדוח הביסוס .יש לבצע
מעקב תזוזות על המבנים המושפעים (מבנה נשוא הדוח ו/או מבנים מסביב).
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מיון קרקעות מקידוחי ניסיון
שם הפרויקט 2 :מבני חינוך ורווחה בני  2קומות ,שבילים וחניות ,גוש  8015חלקה  ,295אבן
יהודה
מס' תיק :א21-716-
תאריך22.08.2021 :
קידוח
מספר

ק1-
רום פני
הקרקע
 +34.5מ'

קודח :אבני גרשון
ממיין :ח'אלד חרירי

עומק
(מטר)

תיאור הקרקע

אחוז דקים

פלסטיות

צבע

0.0 – 1.0

חול דק עם דקים ,מעורב במעט
צרורות – מילוי (?)

10-15

-

חום בהיר

1.0 – 5.0

חול חרסיתי דק

25-35

-

חום אדמדם

5.0 – 8.5

חול דק עם דקים עד חול
חרסיתי דק

10-20

-

חום כתמתם

8.5 – 12.45

חול דק נקי ,שפיך

1-4

-

צהוב –בז'

לא התגלו מים תת"ק

ק2-
רום פני
הקרקע
+34.75
מ'

0.0 – 1.0

חול דק עם דקים ,מעורב במעט
צרורות – מילוי (?)

10-15

-

חום בהיר

1.0 – 4.5

חול חרסיתי דק

25-35

-

חום אדמדם

4.5 – 8.5

חול דק עם דקים עד חול
חרסיתי דק

10-20

-

חום כתמתם

8.5 – 12.45

חול דק נקי ,שפיך

1-4

-

צהוב-בז'

לא התגלו מים תת"ק

ק3-
רום פני
הקרקע
 +34.0מ'

0.0 – 1.0

חול דק עם דקים ,מעורב
המעט צרורות – מילוי (?)

10-15

-

חום בהיר

1.0 – 4.5

חול חרסיתי דק

25-35

-

חום אדמדם

4.5 – 8.5

חול דק עם דקים עד חול
חרסיתי דק

10-20

-

חום כתמתם

8.5 – 12.45

חול דק נקי ,שפיך

1-4

-

צהוב-בז'

לא התגלו מים תת"ק
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מיון קרקעות מקידוחי ניסיון
שם הפרויקט 2 :מבני חינוך ורווחה בני  2קומות ,שבילים וחניות ,גוש  8015חלקה  ,295אבן
יהודה
מס' תיק :א21-716-
תאריך22.08.2021 :
קידוח
מספר
ק4-
רום פני
הקרקע
 +33.9מ'

קודח :אבני גרשון
ממיין :ח'אלד חרירי

עומק
(מטר)

תיאור הקרקע

אחוז דקים

פלסטיות

צבע

0.0 – 6.45

חול חרסיתי דק

25-35

-

חום אדמדם

לא התגלו מים תת"ק
ק5-
רום פני
הקרקע
+33.75
מ'

0.0 – 1.5

חול טיני דק עד חול דק עם
דקים ,מעורב במעט צרורות
ושורשים – מילוי (?)

10-15

-

חום בהיר

1.5 – 4.0

חול חרסיתי דק

15-25

-

חום בהיר אדמדם

4.0 – 6.45

חול חרסיתי דק

20-30

-

חום
אדמדם/כתמתם

לא התגלו מים תת"ק
ק6-
רום פני
הקרקע
 +33.5מ'

0.0 – 6.45

חול חרסיתי דק

25-35

חום אדמדם

לא התגלו מים תת"ק
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תוצאות בדיקות החדרה תקניתSPT-
שם הפרויקט 2 :מבני חינוך ורווחה בני  2קומות ,שבילים וחניות ,גוש  8015חלקה  ,295אבן
יהודה
מס' תיק :א21-716-
תאריך22.08.2021 :

קידוח
מספר

ק1-

ק2-

ק3-

קודח :אבני גרשון
ממיין :ח'אלד חרירי

מספר חבטות

עומק
]מטר[

סה"כ ל[ 30 -ס"מ]

[ 30-45ס"מ]

[ 15-30ס"מ]

[ 0-15ס"מ]

2.0

12

7

5

5

4.0

17

9

8

5

6.0

18

10

8

8

8.0

28

16

12

7

10.0

28

17

11

6

12.0

32

18

14

8

2.0

15

8

7

4

4.0

23

13

10

6

6.0

24

15

9

7

8.0

30

18

12

7

10.0

32

18

14

6

12.0

34

19

15

9

2.0

14

8

6

3

4.0

17

10

7

6

6.0

22

13

9

6

8.0

26

15

11

7

10.0

26

14

12

6

12.0

35

20

15

8
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תוצאות בדיקות החדרה תקניתSPT-
שם הפרויקט 2 :מבני חינוך ורווחה בני  2קומות ,שבילים וחניות ,גוש  8015חלקה  ,295אבן
יהודה
מס' תיק :א21-716-
תאריך22.08.2021 :

קידוח
מספר

ק4-

ק5-

ק6-

קודח :אבני גרשון
ממיין :ח'אלד חרירי

מספר חבטות

עומק
]מטר[

סה"כ ל[ 30 -ס"מ]

[ 30-45ס"מ]

[ 15-30ס"מ]

[ 0-15ס"מ]

1.0

7

4

3

3

2.0

12

7

5

4

4.0

15

9

6

4

5.0

16

10

6

5

6.0

14

7

7

5

1.0

9

5

4

4

2.0

10

5

5

4

4.0

21

12

9

6

5.0

17

11

6

6

6.0

16

9

7

7

1.0

9

6

3

3

2.0

11

7

4

4

4.0

13

7

6

4

5.0

14

8

6

5

6.0

16

9

7

6
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 אהן יהודה,5  רח' היבולים,295  חלקה8015 תרשים מיקום קידוחי הניסיון – גוש

6-ק

5-ק

4-ק
1-ק

3-ק

2-ק

_____________________________________________________________________ _____________________________________________
Haofe st. 2, Beit Bakarel, Kadima-Zoran.
. צורן- קדימה, בית בקראל,2 רח' האופה
Tel: 972-9-8911401
Fax:972-9- 8911 490
09-8911490 :פקס
09-8911401 :טל
- 17 E-mail: Office@engyuger.com
Web: www.engyuger.com

 יוגר בע"מ.אינג' מ

Eng. M.Yuger Ltd.

,ייעוץ לביסוס וגיאוטכניקה
טכנולוגיות גיאוטכניות מתקדמות וניהול סיכונים

Foundation & Geotechnical Consultancy
Geotechnical Technologies & Risk Management

צילום דגימות קרקע
 אבן יהודה,295  חלקה8015 גוש

מס' קידוח
1-ק

2-ק
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רשימת תכניות
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רשימת התכיות
אדריכלות :
רשימת
תכניות
A01

שם התכנית
תכית קומת קרקע

ק.נ.מ
1/50

מהדורה

תאריך עדכון
20.01.2022

1
20.01.2022

A02

תכית גגות

1/50

1

A03

תכית תקרות

1/50

1

A04

חתכים וחזיתו ביין A

1/50

1

A05

חתכים וחזיתו ביין B

1/50

1

A06

ריצוף

1/50

1

A07

פיתוח ופריסת גדירות

1/50

1

A08

פריסות שירותים ומטבחים

1/50

1

A10

פרטי ביין

קנ"מ משתנה

20.01.2022

A20

רשימת אלומייום

1/50

20.01.2022

A30

רשימת גרות

1/50

20.01.2022

A40

רשימת מסגרות

1/50

20.01.2022

20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022
20.01.2022

קוסטרוקציה:
רשימת
תכניות

שם התכנית

ק.נ.מ

033‐005‐020
033‐005‐300

מהדורה

תאריך עדכון

תכנית רצפה ויסודות

1:25,50

1

10.01.22

תכנית ממ"סים

1:25,50

1

10.01.22
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חשמל:
קנמ

מהדורה

סטטוס

תאריך

מספר תוכנית

שם תוכנית

1A

שקעים ותקשורת
קומת כניסה

1:50

2

למכרז

22.10.2021

1B

תקרה – תאורה
קומת כניסה

1:50

2

למכרז

22.10.2021

2

חשמל ותקשורת
קומת גג

1:50

2

למכרז

22.10.2021

3A

תאורה חזיתות
מבנה A

1:50

2

למכרז

22.10.2021

3B

תאורה חזיתות
מבנה B

1:50

2

למכרז

22.10.2021

4

הארקה והזנות
חשמל ותקשורת

2 1:100

למכרז

22.10.2021

5

תוכנית לוח חשמל

2

למכרז

22.10.2021

---

איסטלציה ומיזוג אויר:
רשימת
תכניות

שם התכנית

ק.נ.מ

מהדורה

P1

תכית פיתוח ביוב ,כיבוי אש ומים

01:50

1

S1

מערכת ביוב ויקוז מזגים קומת קרקע

01:50

1

W1

מערכת מים וכיבוי אש קומת קרקע

01:50

1

2S

מערכות איסטלציה קומת גג

01:50

1

M1

מיזוג אוויר קומת קרקע

01:50

1

M2

מיזוג אוויר קומת גגות

01:50

1

תאריך עדכון
10.01.22
24.09.21
24.09.21
24.09.21
24.09.21
24.09.21
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