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   1 -' י מךסמ

 כללי -יטכנ מפרט
 
 הלן: הפרויקט כדל צוע לבי תח"פאושלית "עד מפהצעות מחיר בקבלת   ונייןעמ המזמין א. 
 
 ומרון רחוב הש , אבן יהודהמועצה מקומית  -   מיקום המבנהב. 
 
 תאור המבנה  ג. 
 

העבודות    .זהמצורפות למסמכי המכר  כניותעל פי התוהנבנה    "קאנטרי"  -נופש וספורטהמבנה הוא מבנה  
 .  צמודהפתוח ה  ודותעב ו ותאלקטרו מכאני קמת מבנה לרבות מערכותהל בינוי   ודותעב הן 

הינן  . ההשלמות    ופרטי בצוע]לדוגמא תוכניות ברזל[  השלמות של תוכניות    מסרוי הבצוע  מהלך  ביובהר כי  
רחבה/השלמה  ה ע והשלמת מיד  שקפותכל עוד הן מ  ישלוומהמחיר הפא   בלתי נפרד מתכולת העבודהק  חל

 . דהולא מרחיבות את תכולת העבו הגיונית של התוכניות הקיימות
 

       
הקבל  -ה סופרפוזיצי .1 המבנהעל  מערכות  כל  את  לתאם  המע  ,   ן  יבוצתאום  מה     ע רכות  נדס  ע"י 

מפורטת      מומחה מערכות  תאום  תוכנית  להציג  הקבלן  על   ,  ) המזמין  אישור  את  שיקבל   (

תכלול את  וזיציה  הכנת תוכנית סופרפ ידרש .  יש  ככל   םות חתכילרב  ומה וקומה לכל ק    וצבעונית

ה  ובצוע ד'  תאורה וכינקלרים,  ר ה, מ.א, חשמל ספיחי של בריכת השת  נוהמבנה וחדר המכו  כותמער

   .על הקבלן להכליל כל הנ"ל במסגרת מחירי היחידה שלו  .ת הקבלןתהא באחריו  בפועל

  תוספת מחיר בגין הנ"ל . לם כל  ולא תשואישור הפיקוח  ו  על התוכנית לקבל אישור מתכנני המבנה

  סטים צבעוניים     3  -( על הקבלן להעביר סט ממוחשב ולןקביגרע מאחריות ה  ים לאר המתכננ שואי)

 . ר מתקןרת הכנת ספלנ"ל במסגמודפסים  

  מהנדס   יהיהבשטח בפועל  בקר האיכות      .על הקבלן להעסיק חברה לבקרת איכות  -בקרת איכות  .2

ר  שהמהנדס יאו)  יםומ בפרויקטים ד  שנות ניסיון   5  בעל   עובד אצל הקבלן[    שאינו ,  חיצוני]  אזרחי

ולא תשולם    ושל  במסגרת מחירי היחידה  להכליל כל הנ"ל  על הקבלן.  ( המזמיןקח וע"י המפמראש  

בקרי איכות      .לכל אורך תקופת הבצועבאתר  וכח  נ   יהיה בקר האיכות  .  כל תוספת מחיר בגין הנ"ל

    .של המערכותעפ"י התקדמות העבודה   יהיו נוכחים בשטח   בנהבמערכות המעם ידע כות  למער

ס  במקרה .3 דרישות המפרטים השל  בין  ותירה  החוזה  א/ו  כניותאו התו/ שונים  יגבר המחמיר    , ו 

 ח. החלטת המפקאו על פי   םביניההיקר  ו/או

שנים    5  שלבעלי ניסיון    יצועדס בהנסיק על חשבונו ממונה בטיחות, מנהל עבודה ומלן להעעל הקב .4

קט בכל תקופת הביצוע לרבות הכנת  י את הפרו  הילוו  ל  . הצוות המוגדר לעיבעבודות דומותלפחות  

  בכתב.  ד מהם מול המזמיןר כל אחבלן לאש דו"ח שבועי. על הק

כי   העבוילה  וותהצ  עליובהר  שעות  בכל  באתר  הו  הד מצא  באתי אי  תגמצאותם  להפסקת    רוםר 

 .וקניסת הקבלן תי עבודה מייד
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   דהע העבוור בצואית     
 :תרבין הי  וללותעבודות המבנה   כ      

 שטח קבלת האתר ו , ארגון סדרי תנועההיקפי, עבודות השלמת גידור ה .א

 חציבה ופינוי העפר והפסולת /חפירה  דותעבוהשלמת  .ב

 .או אחר ע"פ החלטת יועץ הקרקע CFAבשיטת  סאותנבכלו  עב' ביסוס  .ג
 . בטון חשוף מוכן לצבע לרבות גמר עבודות שלד .ד

 ם עבודות איטו .ה

 עבודות בניה  .ו

 גרות סגרות ונעבודות מ  .ז

  וצבע עבודות טיח, ריצוף ,חיפוי .ח
 ואוורור  יזוגמ ,מנ"מחשמל  ספרינקלרים,,מים ,ביוב ,ניקוז  ,עבודות מערכות אינסטלציה  .ט

 וזכוכית  עבודות אלומיניום .י

 דות אלמנטים מתועשים עבו .יא

   הבריכה   יי מתנייע לקירועבודות להקמת גג חשמל  .יב

 . צוף ושונותלרבות שלד קירות ,גינון שתילה רי חו פת 'בע . יג

 . מסוג זהציבורי  אה לפרויקט כי  הותגבו וגמר טיב ,ת איכות ברמלבצוע  נדרשות  תכל העבודו .יד
 

 

 1  - י' מסמך           

 בואמ .1

 

)מסמך ב'( למפרט   ליכלהכלליים לחוזה )מסמך א'(, למפרט הים  כהשלמה לתנא  מפרט כללי זה בא

 זה.  ים ברשימת מסמכי החוכי החוזה כפי שמפורטשאר מסמג'( ול ד )מסמךהמיוח

הכל צולהמפרטים  שלא  )מסמכים  המיוחדת  הועדה  בהוצאת  למכרזיים  מהווים    ’(ב  מךמסב   רפו 

 '(.ך איים )מסמללעותם בתנאים הכ כמשמ  רטייםאת המפרטים הסטנד

 

 מוקדמות 2

 כללי  2.00

 רט הכללי יחול כל עוד אינו סותר את ההוראות הבאות: במפ ות דממוק 00ק רפ

 

 תנורשפ 2.01

וביתר מסמכי החוזהמלאי  יאוריםתה כפי שהם מובאים במפרטים  פרטיהם,  כל  על  ,  הם 

ה התיאומשלימים את   כיתיים שבכתבי  תמצרים  אותם.  ן  איד  עול  הכמויות  הם סותרים 

מ  ,התב הכמויות אינים בכ ט מסורהדגשת פ יתר הסעיפים    קףתוגורעת  אותו הפרט בכל 

לבדוק הקבלן  על  חסרה.  זו  הדגשה  הכל  ת  א  בהם  למסמכי  התכניות  חוזה,  את  בקר 

ס שימצא  מיקרה  ובכל  בהן,  הנתונות  הת והמידות  אי  ו/או  משמעות  דו  ו/או  תאמה  ירה 

ה  מאודיע על אי ההתיש להנים,  ורים והדרישות במסמכים השאו תי ה  יןב  ירוש שונהו/או פ 

ומחייבת. לטתוהחו  למזמין  סופית  תהיה  עניין    בעניין  ובכל  מקרה  הדרישבכל  ה  תחול 

המהמחמירה   בין  הדרישות  המבין  או  השונים  החלטתו  דסמכים  לפי  המחמירה  רישה 

 . הבלעדית של המפקח
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ות אחרת  חרי יות הכספית ובכל אכל האחר הקבלן בישא    -  קבלן לא ינהג כאמור לעילה  אם

 תביעה מצדן אם נראו מראש ובין אם לא. לא תתקבל כל  יבעבור כל ההוצאות האפשריות  

טעל  ע  לןקבה שלא סמך  בסטיו  נה  הנ"הרגיש  עד ת  המסמכל.  בין  ביצוע  לצרכיי    םייפות 

 פרט הכללי. ות בממוקדמ שבפרק  007תהיה כמתואר בסעיף 

 

 ות לת הוצאהכל 2.02

אתר מפח  ליב  מלא מסב   גידור  ר עבודות ארעיות כגוןב מופנית לעובדה שמספת הלתשומ

של    ודדבפנל מ/ אסכורית זוית   2בגובה  לרבות  כנל  ש   +  'מ  2ל  ני פלדה כמ'  ניקוז,  ערים   ,

וש עבודווכן    וכו',שמירה   אחרות  המת ת  נמדדים ירותים  לא  החוזה  מתנאי  חייבים 

דה  את הוצאותיהם במחירי היחי לכלול  ל הקבלןם של כתב הכמויות, ועיוחדיפים מבסעי

ידיו. על  הנדר   המוצעים  בהכנהכל  תו  ש  של  בתוואי  ובצוע  שינוי  חדשה,  התארגנות  כנית 

בתכולת העבודה ולא ישולם בנפרד או בנוסף לתמורה הפאושלית    ים כלולהגידור והשער

יות השונות, המועצה או כל גוף רשותי כלשהו לבצע  ושידרש ע"י הרי ן  ל החוזית. ככל והקב

יבורית,  צבמדרכה ה  םהשכל  יםמבנ/העתקות של ציוד ובשערים,  שינויים והתאמות בגידור  

   הקבלן ככלול בתכולת העבודה הפאושלית.התאמות בכניסות למגרש וכדומה, יראה זאת 

המצורף   הכמויות  כתב  כי  הנקויובהר  העבודה  תכולת  כלל  את  מהווה  אינו  בה  להסכם 

   א שונים המצורפים למכרז זה אל,בהיתרים ובמסמכים ה  במפרטים,והמוגדרת בתוכניות  

בכלל  קציהינד אי  המהוו  המלבית  ולעלויות  העבודות  לתכולת  העבודהשד  של    וערות 

במתוללהכ שינויים  לעבודות  כמחירון  ישמש  הכמויות  כתב  ע.  המזמין  יחליט  בו    לקרה 

 .בהסכם. מוגדרוזאת כ ולה הפאושליתכמהת  שינויים כלשהם

 

 רים יהרכב המח 2.03

 :רך ע אתכל סעיף  מבלי לגרוע מן האמור לעיל יכלול מחיר

ין אם כיו"ב, ברי עזר וחומם,  מוצרים מוכנירבות  להם לש   כל החומרים שבו והפחת  א.

 נכללו בעבודה או לא. 

וודה הדרושה לביצוע  העב  כל  .ב ועזר הנזכרות    עבודות  בכלל זהמושלם  מפורש  בלוואי 

עבוד אם  ממנו,  המשתמעות  סיתו וו/או  )כגון  נפרד  בסעיף  נמדדות  אינן  אלו  ת, ת 

ן יוחון, ניקט יבודה וסידורי בדרי ע לת, ססויגומים ודרכים, סילוק פפ   ן,מוסי ו  התוויה

הנהלת שמירה,  ובסיומה,  העבודה  גיעבוד  במשך  ושאה,  עזר  מבני  הסידודור,  רים ר 

 ושים. הדר

מבנים ארעיים וכל ציוד   םי רכב, פיגומי, מכשירים, מכונות, כלהשימוש בכלי עבודה ג. 

 .קםקתם ופירואחר, הרכבתם, אחז

הח הו  ד. למקבלת  והציוד  העב וםומרים  הצודה,  ,  ובהחזרת  זה  יוד,  תם,  העמסכלל 

 מנו. תר ומפריקתם ואחסנתם, הסעת העובדים לא

למ  ה.  הביטוח  עדמי  ל  רבויות,יניהם  והטבמסים  סוציאליקרנות  קניהות  מס  מכס ות   ,

 מס ערך מוסף מתווסף בדף הסיכום. .ובלו והיטלים אחרים

ההוכל   ו.  ו/או ה   איתנש  ות צאיתר  אותן  מחייבים  אורוקשה   חוזה  הנובעות  ת  ו/או  תן 

יות  הוצאותיו הכלל ל זה  ובכל  פות, המוקדמות והמקריות,ירות והן העק הן, הן הישימ

 ן ורווחיו. ות מימון, הוצאשל הקבל
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נגרות,לעבוד ז.  תברוא  ות  אלומיניום,  אספקה,   המסגרות,  יכללו  המחירים  וחשמל, 

 . חרת( רוש אין בפצוצביעה בשלמות. )אלא אם ו ר,בו חיו נה, חיווט הרכבה, התק 

 

 רים יקת חומבד 2.04

המזמין   אישור  לקבל  חייב  יהיה  ב   -הקבלן  להן  בהיחס  החומרים  בדעמקורות  יש  תו  ם 

נים אין  פ  מפורש כי בשוםרים. אולם מוסכם בזה בן ביחס לטיב אותם החומתמש וה להש

אישור   משמש  החומרים  מקור  החומאישור  הרשות  איובהמם  רילטיב  מקור.  מאותו  ם 

לפ המזמ   בידי חומין  חומרים מתאימים  ושרמא  ם ממקורירסול משלוחי  אין אותם  , אם 

וים  לפני השימוש בחומר מס  ר שבועחר מאשולא יאו  : עם התחלת העבודהעבודהרכי ה לצו

מאת לקבל  הקבלן  אישור  על  בהם ע  המזמין  להשתמש  בדעתו  אשר  החומרים,  מקור  ל 

צרים ו מ החומרים ו/או היקה.  יי בדלצרכדגימות מאותם חומרים  ש  גילה,  אתביחד עם זו

ותוצאלב  סרוימ המזמין,  להוראות  בהתאם  התאמתם ייקבעותיה  דיקה  מידת  את  ו 

 . בעבודהביצוע לשימוש ב

דה ולסילוקו המיידי  בותגרום להפסקת העמן הדגימה המאושרת    כל סטייה בטיב החומר

בו. הגם לאחר  לן,  הקב  ןוום על חשבשל החומר הפסול מהמק  ב  , חיייהיה  קבלןהשימוש 

ממקום  להרח תויק  חומר    48ך  העבודה  כל  המזמין,  דרישת  מעת,  י  שנפסלשעות  דו, על 

למקום חומרים ו/או   ן ותימשך עד שהוא יביאת הקבלאחריו  תהייה עלהפסקת העבודה  

 ם, ריומ החפק את כל  ובכמות המתקבלת על דעת המזמין הקבלן יס  שר מוצרים מטיב מאו

 .ן עצמ יישא בהוצאות הבדיקותו

ב  חיילו ה רשאי לשלם את דמי הבדיקות  זמין יהיכמתו לכך שהמהקבלן מביע בזה את הס

נת הבדיקות  מ ראי על הזחכל עוד לא נכתב אחרת הקבלן א   בלן. תמורתן את חשבון הקב

 . גינןב  םלושוהת

 

 יקוזדור ונגי 2.05

ו/או פנל  חדש    אסכוריתמפח    גדר רצופה  ,על חשבונואו להשלים ,  על הקבלן לספק ולהקים

עבודות  מ'  2  בגובהת[  גדר מדבר ]  מבודד כל שטחי  ושטחי  סביב  לפי  ומהחן  סואחיו  רים, 

ז המגרש במשך כל תקופת עבודתו.  גם לניקו  קבלן לדאוגה  על.  מיןר המזהצורך וכפי שיאש

לא   זה  בנפרדגידור  כי  ישולם  נלק  ורואים  במח ח בחשב ערכו  היח ון  של ירי  ות  העבוד  ידה 

גמ עם  יסולק  הבטיחות  גידור  דרר  השונות.  ו/או  המהעבודה  תוספ   זמיןישת  כל  ת  וללא 

 . תשלום 

מוהקבל שן  לכך  בשטח דע  הינה  ועליובשכקף  וומ   בנוי  עבודתו  א  נים  אופן  להתאים  ת 

 פעילותו לכך . 

 

 מים וחשמל  2.06

חשבון  יהיו על    לכמפורט לעי ים  הזמני  לרבות כל החיבורים מים והחשמל  ת הת עלו הוצאו

לספ   הקבלן. הקבלן  על  חשמל/מים  בנמצא  ואין  חשמלככל  גנראטורים  באמצע  ק  ות 

 וללת.ו וכחלק מהתכולה הכ ונמתאימים לבניה ולשתיה , הכול על חשב  מושתקים ומים
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 שמירה  2.07

ונות במשך עבודות  הש ודתו ועל הלהגנה על אתר עב חשבונו לשמירה ו לדאוג על    בלןהק  לע

 ה הסופית למזמין. מסירעד לבודתו ו כל תקופת ע

 

 ר יסוד""מחי   2.08

מק שבובכל  י"מח  בהסכםנקבע    ום  פירושו:יר  מוצר,  או  חומר  לגבי  נטו    סוד",  מחיר 

, הפריק,  העמסה  הוצאות  בחשבון  אבילה  מבליוצר  במקום רכישתו של אותו חומר או מ

וכיו"  ,מע"מן  מימו  ,הקבלן  רווח,  פחת,  גזורת,  הובלה האחרות  שהוצאותיו  כפי    אותו ב 

או  מחי הכמויות  בכתב  נקוב  ממסמכיר  אחר  מסמך  הנ  .ההסכם  בכל  היסוד    ב קומחיר 

   .חוזהה  דבחוזה צמוד למד

 

 שווה ערך 2.09

מוזכר  בכל   בו  ערך"מקום  "שווה  ם,  לחלופה, לחומר או למוצר מסויאפשרות    –  המושג 

  ר חומפירושו    –ל המייצר אותם  המפע  םבשם היצרן, או בשו  ם המסחרי, א הנקובים בשמ

באיכותו  או השווה  בטימוצר  בתפק,  פ  ודובו,  אחמר ובכל  שצוי  רטר  בנוסף    כי מסמן 

 או למוצר הנקוב כאמור. לחומר   –מנים ההסכם לרבות עמידה בלוח הז

יהיה    אישור "שווה יגיש מסמכים מתאימים המוכיבשהק  לאחרערך"  תכונות  שה  חיםלן 

מתקהמ לעיל  עקיפ ות  מייפורטות  השפעות  הושאין  לתחליף  עבודות    על  וצרמות  על  ידו, 

חלקיחרותא על  ב,  אחרים  הזמועל    מגרש/נה במם  החלוח  לחלופה  נים.  אין  אם  לטה 

המבנה על  ישירות  או  עקיפות  השפעות  שלה  מגרש/המוצעת  עלהמ  ינה  בלבד  פי  -פקח 

 ו. שיקול דעת

 

 תבונוחש 2.10

 מסמכי החוזה בכמוגדר 

 

 תכניות ומסמכים 2.11

להחזיק   הקבלן  העבועל  המסת  א  דה במקום  והתוכניות  כל  מוכנים  מכים  המעודכנות, 

כת דיקתאות  קבועות על מערה  ת תהיינ התוכניוקופת הבנייה.  לשימוש, במשך כל ת   דיתמ

ו,  ניות ו/או המסמכים זוהמנקיים וקריאים. אם התוכלהיות  ם  כיהמסמכים צרימ"מ.    4

ל  ים הנ" תקהעה  ללא תשלום.מערכות של תוכניות    2בלן להחליפם. לקבלן יסופקו  הקעל  

כאמור   ו/או  יינתנו  חדשה  תכנית  מאושרת  כתמכל  מתוקנת  העתק  נית  כל    נוסףלביצוע. 

י  קעתההלום הוצאות  רת תשלקבלן רק תמו  ר לעיל, יימסרהאמו  מעל זוז  בוצע קימשמע 

 .  ת נוספותמהחשבונות בגין העתקו

שייה  כל והמסמכים,  חותכניות  לצרכיי  לקבלן  זהמסרו  הם  זה  ואין  ,  המזמין  של  רכושו 

בי לצרכיי  להשתמש בהם אלא  רשאי  בלבד.  חוזה    שלע  וצ הקבלן  מעת  רשאי    המזמיןזה 

קת כל עילה להפס לן לא תהאם הנמסרים לקבלן ולקבלעת לשנות את התוכניות או הפרטי

   הנ"ל  עבודה בגין
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 ת המבנה רוומסית וקבל 2.12

ב האמור  הכלליים  להשלמת  מודגתנאים  כאן  לחוזה,  בבדיקתו  המזמיש  ייעזר  נציגי  ב ן 

והיועצים. תקופת הבד תעודת ההשלרק    מנהתי  קהמתכננים  גם  ממתן  לכלל המבנה  מה 

 רו והושלמו קודם. לגבי מלאכות ומערכות שנמס

 

 ים אישור 2.13

אחרא למז הקבלן  לספק  מיד  י  דרישתו,מין  הרשויות  אישור  ל  כ  לפי  מטעם  שיידרש 

העבודה ו/או החומרים שיימשו בביצוע העבודה  צוע  ן ביופל אמונות על העבודה ו/או ע המ

האנשים והעו   יודוהצ   ו/או  העבודה  את  והאביזרים /שים  החומרים  את  מייצרים  או 

ביהמשמשים   אופן  ו/או  העבוד לעבודה  לתקנותצוע  וכו'  אותן  ה  אין  רשוי  ודרישות  ות. 

 . זה ת המוטלת עליו לפי חוזהלפטור את הקבלן מהאחריום אלו רישובאי

ה האת  קבלןעל  את  המחירים,  הצעת  את  הגישו  לפני  עוד  ולדעת  דלרב   רלהכיר  י  רכות 

מבנים   והגישה,  בו  שבוצעו  ההכנה  עבודות  וכל  קיימים  לתח/וקירות  עוד  יבוצעו  ילת  או 

עלהעבוד כן  כמו  כ ות.  את  להשיג  הפריו  הצל  לגבי  והתת  והכבלית  נרטים  העיליים  ם 

לו קרקעיים להפריע  עלולים  אשר  לביצוע  .  תובודבע  ,  הדרושים  האישורים  השגת  כל 

מים, הדרכים וכו'. ייעשו על  ומחלקת הביוב, הל  חשמ  רתבח  עבודות חפירה מחברת בזק, 

 שבונו. ידי הקבלן ועל ח

הק את  כאילרואים  בחשבון  בלן,  לקח  העו  את  הע  ובדה,במחיריו  מקום  קרוב    דה בוכי 

ת מיוחדים, לא תשמשנה  חוטי ב  נאילת  קיימים, וכי כל דרישות  לכבישים קיימים ולמבנים

 לום של חוזה זה.יטת המדידה והתשמשגות ורח ה בידי הקבלן כעילה לתביעות נוספות,

 

  םתבוצענה בהתא  רשות מוסמכת,  רישות וכו' שליימות תקנות ודעבודות, אשר לגביהן ק 2.14

ת אלו.  ותקנל כל התנאים המפורטים באחראי למילוי המדויק ש  והקבלן,  ותלאותן דריש 

ה בתנאים  דתמיעו  רוש, שהקבלן ימציא לו אישור בכתב על טיב עבודתוקח רשאי לדהמפ

דרש. לא ישור זה באם יימפורטים בתקנות אלו, והקבלן מתחייב להמציא אובדרישות ה

תביעות הקב תאושר טענה  על סמך  יידע  נלן,  לו  תקנות  ה  את ה שלא  תינתן  לא  וכן  הנ"ל, 

 י מילוין של התקנות הנ"ל. ידו מפאת א שנגרם על  ,חורהארכת זמן כלשהי עקב אי 

 

 דרכים ארעיות  2.15

לה  ןקבלה  לע ליהיה  כל הדרכים הארעתקין  בעצמו את  ולהחזיקן  לו,  מצב יות הדרושות 

ומסו י תקין  כן  לקדר.  אחראי  הקבלן  מהרשהיה  אישור  המתאימבלת  ן  מהמזמיו  ות ויות 

חצ לאתר,  הגישה  וכולדרכי  מדרכות  כבישים,  התמולהתקנ',  יית  והשלטים    רוריםת 

ות ביום ובלילה,  סימון כל החפיר   כולל   ,הדרושים לפי חוק או דרישת הרשויות המוסמכות

לכל   העבודה  ממשרד  אישור  על  דותעבוהקבלת  וכו'וההגנה  אחראי יהן  יהיה  הקבלן   .  

 גם בעונת הגשמים.בתוכו ו דהם לשטח העבולאמינות הדרכי
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 ת כלליות וראוה .3

 המזמין 3.01

במ מקום  החוזה,בכל  או  סמכי  "המזמין",  "המפקח",  "האדריכל",  על   שמדובר 

עבודה.  ג המוסמך של המזמין, שימונה להיות האחראי לביצוע ה", הכוונה לנציסהנד מה"

הורהקבלן   הנצ יקבל  דרך  ורק  אך  והמאות  המוסמך,  יחו יג  לא  ידי  ע   יבזמין  הוראה, ל 

 ידי אחר.   שתינתן לקבלן על

 

 ות אכות ולמערכהכנות למל 3.02

, פול בפני נזקיםי חה וטגשעם מסירת צו התחלת עבודה הופך הקבלן האחראי היחידי לה

ו בשטח דות שנעש ולגבי כל העבולגבי כל המתקנים והמבנים הקיימים בשטח ובסביבתו  

 ם בהם ישתמש לצרכיו. והדרכים  מיו ו/או בתחוה בתחומי עבודתכעבודות הכנ

עבודה לרבות כל דרכים בהן  שטח תחומי ה  והטיפול בכל  ריות זאת תכלול את אחזקתוחא

 ישתמש הקבלן.  

יןכ  כמו הקבלןי ה,  המצוי אחרא   ה  המבנים  שלמות  על  ויהיה  י  העבודה  לאתר  בצמוד  ים 

ראי  גם אח  יהיהייה. הקבלן  החפירה או הבנ  למבנים עקב עבודות  זק שיגרםאחראי לכל נ

וינקוט כל פעולשלמות העצים הקיימ  בהם במהלך    , פגיעה למניעת  שה,דרו לה  ים בשטח, 

ה  עבודתו מערכת  של  והתקנה  אספקה  מ יק שלרבות  מים,  מוחשבתיה  למקור  .   וחיבורה 

העבודה   לביצוע  המפריעים  א  קריכרתו  עצים  קבלת  מאת לאתר  ובכתב  מראש  ישור 

באחריות  יהיה  הכריתה  העבודות  ביצוע  הבלעדיהמזמין,  קו  כולל  הקבלן,  של  כל ת  בלת 

   .יותשו הרם הדרושים מהאישורי

 

הדרך הראשית בכל  וכן    הגישה  ידרכוי  , על הקבלן, לדאוג לניקבמסגרת אחריות זו, יהיה

ידי  פעם שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרים ע יל  בפני  הקבלן, הקבלן  גם האחראי  היה 

וכן  בודתו והגישה אליהםום שטח ענזקים לגבי כל המערכות והמתקנים הקיימים בתח   ,

 ל. כריםאם על ידי או על ידי אחעבודתו של הקבלן, בין  לךמהל  ילקבשיבוצעו במ כלפי אלו

 ידי הקבלן ועל חשבונו. -"ל, באם יקרו, יתוקנו מידית עלם הננזקיה

 

 כניות כרת התה 3.03

התאמת את  המחירים,  הצעת  את  הגישו  לפני  עוד  ולבדוק,  להכיר  הקבלן  ת  תכניו  על 

החשמל   למיניהןוהאינהאוורור  המיזוג  מערכות  האתכ ל  סטלציה  לות  יכדרניות 

עליו    -התכניות  ן  בירה  יתו סת איאת טעו מצבכל מקרה של    קונסטרוקציה של הבניין. וה

הקבל  אם  המזמין.  של  ליבו  תשומת  מיד  י להפנות  לא  למזמן  מיד  יימלא  פנה  לא  ו/או  ין 

ו הכספית  האחריות  בכל  יישא  הוא  הנ"ל,  החלטתו  אחאחר  ובכל בכל  אחרת  ריות 

 אם לא.  ש וביןראמ ם נראותא  יןות האפשריות, בהתוצא

 

 יזרים קביעת אב 3.04
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דה ללא תשלום נוסף ברגים עוגנים וכו', או  ות העבודמ תקעם הין,  י לקבוע בבנן  על הקבל

ח  שורים,  להשאיר  או  באם חריצים,  תעלות,  או  כבלים  צינורות,  למעבר  הדרושים  קעים 

  החוריםת  א  יה לבצעיהן  מזמין. על הקבלי התוכניות והוראות הלכך לפיידרש או יורשה  

לגבי גם  אינסט  והחריצים הנ"ל  נריתיה סניטלצעבודות  רות, חשמל, מערכות  סגמ  ות, רג, 

הקבלן ייתן לקבלני המלאכות  זמן הבנייה.  חימום, גז, תקשורת וכו', שלא יבוצעו על ידו ב

ההכנ  ולביצוע  לסימון  סביר  זמן  הנוגעות ות. הקוהמערכות  בכל התכניות  לעיין  חייב    בלן 

הנמתל ולבד נידוקנים  אותם  למ  ןוק  מנת  על  הצורך   נועהיטב  הריבפאת  או  שרוק  ל  סה 

ידו, ובמידה  אלה אמנם נעשו על    ותרואים את הקבלן כאילו  עיון ובדיקשבוצעו,    ותודעב

כניות  גלל חוסר תיאום, שכחה, התעלמות מפרטי התו ותיגרמנה הוצאות נוספות כלשהן ב

ה   -וכו'   ל ר  מווצאות. כאיישא הקבלן לבדו באותן  בנפרלעיל  עבור הנ"ל  ישולם  ד אלא  א 

ת. תשומת לב הקבלן מופנית לאחריותו הבלעדית,  יומו הכ  בתורש בכ חרת במפא   אם נאמר

אחראי לכל נזק   נים ולביצועם מדויק. הקבלן יהיהלצנרת והמתק  לכל ההכנות הדרושות

 עו על חשבונו. צוע נכון של ההכנות וכל התיקונים יבוצו/או תביעה בקשר עם אי בי 

 

 המנהל עבודמהנדס האתר ו 3.05

יעסיק ר  אזרחימהנדס  מטעמו    הקבלן  בתוקףיבעל  לפחות    5בעל    ,שיון  ניסיון  שנות 

  צוע השלדב  עלראי  אחו  מנהל הפרויקט  יהאאשר    בפרויקטים דומים ,בתפקידים דומים ו

י.  לרבות אישור המבנה בפני הרשויות כל  ,  יקההיצ   את טרם בצועוזאשר בכתב  המהנדס 

שהוא   נפח  ובכל  שהוא  סוג  מכל  באתר  יציקה  ט המתרחשת  גבי  על  שיאווזאת  ר  שופס 

  יחתום על כל הטפסים הנדרשים על ידי   האחראי לבצועהמהנדס  מראש על ידי המפקח.  

 4  , טופס2  האישורים הנדרשים לטופסוהן בשלב קבלת  בלת ההיתר   הן בשלב קהרשויות  

גמר/השלמה דריש  ,תעודת  כל  השהי  כלרשות  ת  ובגין  של  האחראי  מלחתימתו  הנדס 

השונים וכן    ןהבנייאום פתחים ומעברים, שרוולים באלמנטי  תראי על  המהנדס אח  לבצוע.

 . פוזיציה(ר פתאום )סו

ה נשאר  לעיל,  האמור  האקבלמרות  שמבצעיםלן  העבודה  לכל  היחיד  הנ"ל    חראי  אנשיו 

 שלו.  נהמשהעבודה והחומרים, שמספקים ומבצעים קבלני הו לכל ו/א

 

האחראי לביקורת    .אחראי לביקורת""יק בנוסף מהנדס/אדריכל בתפקיד  על הקבלן להעס

ת  הרשויות הן בשלב קבלת ההיתר  והן בשלב קבל  יחתום על כל הטפסים הנדרשים על ידי

שהי  כלתעודת גמר/השלמה ובגין כל דרישת רשות  ,  4  , טופס2  רים הנדרשים לטופסהאישו

של   של    . יקורת"לב האחראי  "לחתימתו  לביק" זהותו  משל   "ת רוהאחראי  שונה  תהה 

 ". בצוע אי להאחר"

 

ה וניסיון מוכחעל  מנהל עבודה עם תעודות  בניהול    קבלן להעסיק  של חמש שנים לפחות 

ימים  תאעיים בעלי ניסיון ומכן, פועלים מקצו-כמו  י המזמין.יד -ר עלעבודה בבניין, מאוש

זו או אחרת  זמין לדי המבילעבודות שעליהם להוציא לפועל. הרשות   סרב למסור עבודה 

בעל מקצוע מנק שא   לידי  ראות מקצועית.ינו מתאים  תעודות  ודת  להציג את  על הקבלן   .

  . ת כל משך יום הבצוע באתרציפובר מצאילהומהנדס הבצוע  "ע בפני המזמין .על מנ"ע  נמ
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ומ  )ראשי  הקבלן  מטעם  עבודה  מנהל  השנכל  להוראות  בכפיפות  יעבוד  ומתן,  מזה(  מין 

ודה  מין ומנהל העבה של ברור בין המזנ"ל מחייב את הקבלן. בכל מקרהוראות המזמין ל

ימתו  מכות מלאה לייצג את הקבלן, וחתסיהיה מנהל העבודה בעל     -בהיעדרו של הקבלן  

 ייבת את הקבלן. מח

 

 רתאון הארג 3.06

המזמין   לאישור  ויביא  יכין  שטתכהקבלן  כולל  האתר,  לארגון  מתקנים,    חיניות  אחסון, 

עזר,   והרמה, הכל בהתמבני  שינוע  במגבלות השטח האמצעי  וחוסר האפ חשב  שרות  קטן 

האתר ת. הקבלן יביא בחשבון שמגבלות  ולעבוד ולאחסן בשטחי החצרות והדרכים הסמוכ 

 ויות קטנות. מ כת ובייבו הובלות חומרים תכופויח

 

 הבצוע  ובמהלך תכניות לאחר ביצוע- תכניות מצב קיים 3.07

 

 : הבצוע ךהקבלן במהל  "יתוכניות להכנה ע 3.07.01

 הבאות: הדרך ם לאבני זאת בהתאו  באמצעות מודד מוסמךיוכנו כניות  ותה             

מפלסי  ו, דיפון  גידור זמנילשטח לרבות סימון    תוכנית מצב קיים מייד עם כניסתו •

 הקרקע הקיימים. התוכנית תערך כמפה טופוגרפית תקנית.

 וס סיהב  כלונסאותדות של מרכזי ית עתוכנ •

 היסוד  מפלסיו  סודהי  רטוונכולל ק  תוכנית יסודות •

 תוכנית מפלס פני בטון רפסודה כולל קונטור  •

 לרבות יסודות הקירות   ת פיתוחרו קינית תוכ •

 .  עמודים/לאחר גמר כל תקרה וקירות ית כנתו •

 תוכנית בגמר שלד  •

 רור, אינסטלציה, מנ"מ כנית לאחר גמר כל מערכות ]חשמל, מיזוג ואוותו •

 ר עבודות פיתוח תוכנית לאחר גמ •

 

 ת לאחר בצועתוכניו- 3.07.02

)כניוחשבונו תו  להכין עלל הקבלן  ע ל שלב  כ  (, בתוםMADE ASת "עדות לאחר ביצוע" 

המפקח,  בהתאם להנחיות    DWGהתוכניות ימסרו הן בקבצי    פי.בתום השלב הסוביצוע ו

   .לכל סוג עבודהנים ושעם הגדרות צבעים ים העתק 3ב  ותוכניות צבעוניות PDFקבצי 

לא מסר   ופיתוח.   שהוא  ערכות מכל סוגר הבצוע שימסרו הן אדריכלות, מאחל  התוכניות 

 ן ולחייב את הקבלן בהוצאות. כינ לה ןהקבלן תכניות עדות כנ"ל, רשאי המזמי 

משכבו  תורכבנה  נפרדותהתוכניות  שימו  ת  תוך  אלמנט,  או  מערכת  בצבעילכל    ם ש 

 . GISאחידים, בהתאם לנהלים ובסימבולים 

טו על גבי העתקה שקופה של תוכנית המקור של המתכנן שתימסר ט רתוכניות עדות ישו 

ילקבלן הגשת,   ידו.  על  ויאושרו  המפקח  עם  לקבלת  כתה   תואמו  תנאי  היא  האלה  ניות 
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מח תוספת  תשולם   לא  עבור  העבודה.  לשמש יר  תוכלנה  לא  והן  אלה  כבסיס    תכניות 

כספיותל אושרביעות  לא  אשר  בעבודות  שינויים   על   הקבלן  של  בעת   ות  המפקח  ע"י 

 הביצוע. 

 דיוק וטיב העבודה 3.08

לת בהתאם  תבוצענה  העבודות  מוחלכניוכל  איסור  )תוך  והפרוטים  ללא  ת  לשינויים  ט 

ם  ות התקנים הישראלייישפיפות לדרבאופן מקצועי נכון, בכ המזמין( ומאת  אישור בכתב  

מין. המזמין  מז ה  כרז או לא( ולשביעות רצונו של בר נזכר במסמכי המהדים )באם  האחרונ

העבודה ואופן  טיב  חיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  יהיה הקובע הי 

והורא תשלביצועה,  העבודה  תקופת  במשך  אמנה  ותיו  תאור  בפרוטים,  כל  פורט  לא  שר 

 תב הכמויות. רת במפרט זה או בכזכעבודה הניצוע כל ך הגיוני והכרחי לב משבל יהיה הא

אותה בדיקה לא תפטור, בשום פנים,  המזמין ואולם  ע"י   עם בפעםפ   דיהעבודה תיבדק מי

 ה. תקדמות העבודה או לאחר סיומ חסרון או פגם שיתגלה תוך ה ן כלאת הקבלן מלתק 

 

 וע העבודהביצ .4

 רט הכללי תחולת המפ 4.01

ל הע בהתאם  תבוצע  לעש   ולהוראותתיאורים  בודה  הכללי  "המפרט  של  ל  בנין"  בודות 

. בכל מקרה של אי בהירות ההכרעה על  טחון והשיכון(ת )משרדי הבידישרמ-הוועדה הבין

 היה בידי המזמין. תדרך הביצוע  

 

 םפירושי 4.02

גשת  ה  ה עד מועדרונה של כל פרק אשר הופיערה האחהמפרט הכללי יחול בהתאם למהדו

אופ דין  המדיד המכרז.  המפני  של  המפרט  רטה  כדין  רשימת    הכללי  ראה  עצמו.  הכללי 

 חוברת זו.  מת המסמכים של לבנטיים ברשיהר ם הפרקי

 

 אישור בכתב  4.03

 אישור בכתב מאת המזמין. ר צריך אישור המזמין, הכוונה לבבכל מקום שנאמר שד

 

 וון ג 4.04

גוון שאינו    ן בגין שהוספות כללא ינתנו ת  המזמין.ת  לפי בחיר  פריט בעל גוון יהא בגוון  כל

 טנדרטי או אינו מוצר מדף ס

 

 בנייןאתר הב יםחומר 4.05

אחרת   צוין  לא  אם  שה פרט  ועצם,  חומר  כל  יישארו  הכמויות,  ובכתב  באתר במפרט  יו 

להבניי ובסביבתו  הען  התחלת  מתוך  פני  שהוצאו  או  החפירות  הבודות  בעת  קרקע 

 רכוש המזמין.   והחציבות,

וסכם מראש בכתב י  ישתמש בכל חומר כזה לצרכיי עבודתו,  הקבלןין שאם ברצון המזמ

זה  הח   ערךעל   ודרך  שיומר  מהסכומים  שהיא  ינוכה  פסולת  וכל  עפר  עודפי  לקבלן.  גיעו 

 לכל מרחק שהוא.  אחריות הקבלן,שפיכה מאושר בהשטח אל מקום תסולק מ 
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 ועטיב החומרים, הציוד והביצ 4.06

חדשי יהיו  והמוצרים  לדר   םומשובחים  החומרים  הבחינות  מכל  ויתאימו  ות  ישביותר, 

היש והתקנים  )באם  ייםראל המפרט  במ  העדכניים  נזכר  הם הדבר  לא(.  או  המכרז  סמכי 

לדגימו כן,  כמו  חומריםיתאימו,  אותם  ונמת  נבדקו  אשר  לתפקי,  כשרים  ידי  צאו  על  דם 

א המזמי ין  תקן  בהעדר  התקנים.  מכון  והחומריםו  המוצרים  יתאימו  דרישות  ל  שראלי 

לתקנה או  המתאימים  הבריטיים  הוא  י  תקנים  כלל  הייצור.  לספק  הק  שעל ארץ  בלן 

קבע סוג אחר  וג המעולה, מתוך המבחר שמתיר התקן אלא אם כן נם ומוצרים מהסחומרי

  האתר ע"י הקבלן ועל חשבונו, ו מימו לנ"ל, יסולק מרים אשר לא יתא מסמכי החוזה. חוב

   חומרים מתאימים. ובמקומם יביא

הקשחומרים   ע"י  ייבדקו  המזמין  ע"י  והואבליסופקו  מסירתם,  במועד  א יה  ן  חראי  א 

לאח ציודעליהם  כל  מכן  טעון  ר  העבודה,  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  שבדעת  אישור  , 

 דה.לפני תחילת העבוהמזמין  

 

ציוד אחר מסוג מאושר, לפי  הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף בדי  ציוד שלא יאושר יסולק על י

ידה  מד  יוד ציוד הדרוש )מכאני, צל  של המזמין. ברשות הקבלן יימצא כ   ההראשונ   תודריש

לצור העבודוכו'(  בצוע  תב ך,  העבודות  כל  וסדירה.  המשכית  בצורה  ובדיקתה  וצענה  ה 

 של המזמין.רה יעות רצונו הגמוקצועי נכון ולשבתכניות, באורח מבהתאם ל

 ה, יצרנים וספקים אישור קבלני משנ

 

   ט  פורצו התחלת העבודה, כמ  תןימים מיום מ  14ישור המזמין, תוך  א להגיש לן  א. על הקבל  

 . ולקבל את אישורו  ה שבדעתו להעסיקמת קבלני המשנבהמשך את רשי

. הקבלנים/ספקים הנדרשים וניםספקים השצרנים והם את רשימת הירשימה זו תכלול ג  

 :  הינם  ןהמזמימקדים של באישור 

 קבלן ביסוס  •

 לד קבלן ש •

 חשמל  לןקב •

 לן מנ"מ בק •

 לציה טנסקבלן אי  •

 קבלן מיזוג אוויר  •

 פיתוח קבלן  •

 יצוף ואלמנטים מתועשים[רעבודות גמר ] לןקב •

 ]טיח וחיפוי קשיח מכל סוג שהוא[  קבלן חיפויי חוץ •

 קבלן מערכות בריכה  •

 לן גגות ממונעים בק •

 קבלן אלומיניום  •
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 י יפוים, ריצוף וחספק כלים סניטאר  •

 ק דלתות מסגרות ונגרות ספ •

 מכל סוג שהוא  אלקטרומכניספק ציוד  •

מוח  הינה  המזמין  יצרן,        עדיתובל  לטתסמכות  ו/או  משנה,  קבלן  כל  לפסול  ו/או  לאשר 

או לדרישות     /ת כספיות, ו עילה לדרישוה  וגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווו ספק שיו/א

 צוע מצד הקבלן. להארכת תקופת הבי

י על  המשנה  קבלני  באישור  כה  דיאין  ממלוא        דימזמין  הראשי  הקבלן  את  לשחרר 

 על פי ההסכם. יו בותמחו  לשהיה כ אחריותו ומחוב

 

המוח  הבלעדית  זכותו  מודגשת  הב.  של  קבלן  לטת  כל  המבנה  ממקום  לסלק    נה, משמפקח, 

ם לדרישות,     צע את עבודתו בהתאספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לב רן ו/או  ו/או יצ

 עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. ו או שאינ , יםתכניות ולמפרט

ק   משנסילוק  ו/או בלן  תחויב   ה,  באם  פעולתו  היקף  הקטנת  או  ספק,  ו/או       ע"י   יצרן 

כ לתביעות  עילה  יהווה  לא  הקבספ המפקח,  מצד  לדיות  ו/או  תקופת     לן,  להארכת  רישות 

 הביצוע. 

סיב  ומכל  במידה  איג.  בגלל  כולל  שהיא,  הקת-ה  לקשלום  ן/או המ  בלןבלן  ליצרן  ו/או    שנה 

ב עיכוב  יגרם  ידיבילספק,  על  מק  צוע  הספקים,בלנאחד  ו/או  היצרנים  ו/או  המשנה,   י 

ציית  שהקבלן לא  וראה בכתב ולאחר  ה  המזמין, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן  כותבסמ

המז   14תוך   להוראות  משיום  קבלן  לאתר  להביא  ספמין  ו/או  יצרן,  ו/או  אחר  נה,     ק 

 ודה. העבמת להשל

לו/או להסכום שישולם לקבלן המשנה,     ו/או  ידי המזמין לצורך ובא עספק, שהיצרן    ל 

העבודה ינהשלמת  ממנ,  יגבה  או  לקבלן,  המגיע  ההסכם  משכר  אחרת,ו  וכה  דרך   בכל 

תשו  בותלר למדד  צמוד  כשהוא  הערבות,  ובתחילוט  למגורים  הבנייה  ריבית    מות  וספת 

 ל. ודמי ניהו

ה  כל  הלעי ור  אמד.  לזכות  בסתירה  עומד  אינו  בל  לנקוט  פי מזמין  על  דין  אמצעים        כנגד   כל 

 ן. יות הקבלהקבלן או כדי לגרוע מאחר 

 

 דוגמאות 4.07

של עבודות וחומרים לפי  אפ[  -]מוק  1:1ל  ודבגשבונו דוגמאות  ח   הקבלן יבנה או יספק, על

לפרק או    המין ירש עד שהמזבאתר    לום נוסף. הדוגמאות יישמרותש  דרישת המזמין, ללא 

 :בין הדוגמאות שיסופקו אותן. לסלק

 כוכית[ אלומיניום, ז ]מסגרות, נגרות, הואש וגמכל ס  דלת •

 מכל סוג שהוא מ"ר , 10טרינה או קיר מסך בגודל יוט  אלמנ  •

 רובה   ל "ר כולמ 3ח בשטבטיח/צבע/קרמיקה  פהמחופנים קיר  •

 במספר גוונים מ"ר כולל רובה  4בשטח  רצפה מרוצפת  •

 מותקנים במקומם הסופי  ביזרי גמר מכל סוג שהואוא  ם סניטאריםליכ  •

 ם המבוקשיםוניבשילוב כל הגו מ"ר 8בשטח  קשיח  וי חוץיפ ח  •
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 אחת מ"ר כל  2בשטח בצורות גימור שונות ודוגמאות  10טיח חוץ  •

 כולל פודסט  שלם  מהלך -מדרגות מכל סוג שהוא •

   מהלך שלם-קה מסגרותמע •

 בנה מוגדר רותים או מיש  תא-מכל סוג  חיצות קלותמ •

 מ"א 4-תעלות חשמל ותקשורת •

 חירת המזמין בא בחתך לפי "מ 6  -תעלות פח •

 קו הניקוז קומפלט כולל  -ת פיזור אוויריחיד •

 ר מ" 10-יטום גג כולל רולקותקטע א •

   וגמ"ר מכל ס 10-ריצוף חוץ •

 "ר מ 4-תעלת הגלישה  ריצוף בהיקף בריכה כולל  •

ט אשר לדעת המפקח או המתכנן הינו מהותי  יר פלכל  ף יתקין הקבלן דוגמא  בנוס •

טרונדר   מקדימה  הלבחינה  והמשך  אישורו  באתרם  הגורפת  ללא  וזאת    ,תקנתו 

 תמורה נוספת. 

 

 על ידי המזמין  חומרים אשר יסופקו 4.08

לנ שייראה  מוצר  ו/או  חומר  כל  לקבלן  לספק  רשאי  ולנכוהמזמין  הקבלן  כון,  מחשבון  ת 

 ב הכמויות. שצוין כמחיר החומר בכת םובעד הספקת חומר זה את הסכ

או   ם ייצורו בארץו במקו"י הקבלן, והוא יקבלק ע "ל, ייבדיסופק כנוצר שכל חומר ו/או מ

העבודה, יהיה אחראי לשמירתו  , יובילו למקום  ישראל במקרה של ייבואנמל בב

ו  בלן יודיע למזמין על כל חומר מיד עם הגיעכנדרש. הק ולשלמותו, וייקבעו במקום

די  י -לישברו ע  יפגעו אואלה ש כתחליף ל שישמשואו מוצרים למקום העבודה. חומרים ו/ 

זמין. הקבלן  לשביעות רצונו של המ הוא, שבונובלן מחדש על חידי הק-הקבלן יסופקו על

החומרים,  ם אלה. כל אר אחראי לכל איחור שייגרם, בגלל ההכרח להחליף מוצריייש

בידי המזמין לבדוק ן עם תום העבודה. הרשות מישהקבלן לא השתמש בהם יוחזרו למז

  בלתי בזבוזלן באם יתגלה י מהקבנכונים, ולדרוש פיצו יו פול בו הומר והטיוך החבאם חית

 הבלעדית של המזמין.  ה הנתון להחלטתומתקבל על דעתו, בגוב

 

 כללי  4.09

הכרוכ ההוצאות  כל  במילוי  את  הצעתות  חישובי  בזמן  הקבלן  ייקח  לעיל  ולא  ו  התנאים 

 ות הבניין. בוד ידה של עחירי היח ות במחיר עבורם והן תהיינה כלולתשולם כל תוספת או מ

 

 עבודה צוע חלקי של הבי 4.10

להזמין ולבצע את כל העבודות המתוארות    התחייבות  כתב כמויות זה, משום  פרסוםאין ב

,  יות זהתב כמוכ  ת הזכות, לשנות ולבטל סעיפים ופרקים מתוךמו אבו. המזמין שומר לעצ

ע לביצוע  לבצולמסרם  ו/או  אחרים  גורמים  בש  ע"י  העבודה  לקבלןאת  תהיה    לבים.  לא 



16 
 

 
 

לגבזכות או תב לרב  דות הקשורותי המשך העבויעה כלשהי  זו  הגמר,    ות עבודותלעבודה 

   ציוד, מערכות ועבודות נוספות כלשהן.

 

 י בטיחות שלט 4.11

הקבלן   חשבעל  על  ולהרכיב  לספק  שבועיהיה  תוך  מתןונו  מיום  העבודה    יים  התחלת  צו 

בגוד  שלט וב בעברית,  ייקל  אשר  המזנוסח  ע"י  עמין  בעו  הנחיוהכל  העבודה  פ"י  משרד  ת 

עפ"י רשימה שתועבר ע"י המפקח  צים  היועהקבלן  ע"ח שלט עם פרטי כל  .בנוסף יספק  

  שותר ואישורו הקונסטרוקטיבי, אישורו בהתקנת השלט    מ' .  4/3יפחת מ    לא.גודל השלט  

 . אגרות מכל סוג הינן על חשבון הקבלןוהתשלום בגין ה  ומיתמקה

  

 (ד )משליםיוחט ממפר

מחיר סופי ללא  עבודות ב  כל העבודות נשוא מכרז זה הינן  מדנה,זה ניתנו באו  כל הכמויות, שבכתב כמויות,

בו.    ן ולבצע את כל העבודות המתוארות מי בות להזבפרסום כתב כמויות זה משום התחיי  אין   .דידהכל מ

על ידי גורמים    ולמסרם לביצוע ת  מויואת הזכות לשנות ולבטל סעיפים מתוך כתב כהמזמין שומר לעצמו  

 ים. בודה בשלבאחרים ו/או לבצע את הע

 

 מפקח קבלן משרד 

נו, לפי  בו על חשלתחזק ה, במקום בו יורה לו המפקח ו המבננו, במקום הקבלן להקים בעצמו על חשבו  א. על

ים  מתא , המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה ןקח, מבנה בנוי לשימוש המזמי דרישות והוראות המפ 

 י קומות. קומה אחת, או בין שת להיות ביןהזאת יכול  שרדית. המבנה הבנוי למטרה היתר לעבודה מבין 

הנם באחריות ועל  ,  ת המבנה הבנויויידרשו עפ"י דין לצורך הקמידה  או תשלום במ  וןשייכל היתר, ר      

 הקבלן.  חשבון

   קלנדריים ממועד צו התחלת ימים   10 -ך לא יותר מהמפקח תו  המבנה הנ"ל יוקם ויימסר לשימושב. 

 תקופת הביצוע.  ך כלהעבודה ולמש

 :המבנה יכלול ג.

  -20.0קטן מ  טו לא  לשימושם הבלעדי בשטח נהנ"ל  המפקח,  עבור משרדו של המזמין ו  רדנפחדר   .1

 [לעניין זה ]מאושר שימוש במכולה טרומית יבילה ות.ישיב זה ישמש גם כחדר מ"ר, חדר

 ח. בלעדי של המזמין והמפק לשימושם הלול אסלות וכיור  ם ננעל שיכ חדר שירותי .2

סים או  ספת תריבתו  מסורגים  ,  מ"ר כ"א  1.5אלומיניום כ.ע.כ. בגודל  חלונות    4בכל חדר יותקנו   .3

 נעילה אמינה.  ותאפשרעם   פלדה  תוילונות ודל

המתארי  המשרדים דלתות  על   .4 שלטים  למשל יקבעו  )כמו  החדר  יעוד  את  מפקח",  ד  "משר  ם 

 ים" וכיו"ב(. "שירות 

 וייצבעו.  פורצלן לרבות פנליםבריצוף , ירוצפו בנה יטויחוהחדרים במ .5

ן  לבי דוד ביניהם ביתבים עם והתקרות בלוחות תו  יצופו הקירות יבילבמקרה של מבנה  .6

 . סופי של המפקחהמבנה עם סוג חומרי הגמר יוגשו לאישורו ה  יתכנת. קונסטרוקציות המבנה

אוורור, קירור   ונו מתקן מיזוג אויר לפעולת  ן ועל חשב "י הקבלו של המפקח יותקן ע משרדב .7

המפקח ולשביעות רצונו, אשר   רו של , באישוחדש בלבדובציוד  ו יצוידו בריהוט  ם אלחדרים. וחימו

 כלול בין היתר: וי  ונובלן ועל חשביירכש על ידי הק

 רות. גימ   3 וללס"מ, כ 200/70שולחן משרדי במידות   -
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 . ס"מ 250/80מידות שולחן ישיבות ב  -

 מנהל אגרונומי  אכס -

 לשימוש המשרד  ממתכת מרופדים ,שלד אורח כסאות  8  -

 . להנעי ת התיקים, עם אמצעיארונות פח לשמיר 2  -

 ארון תכניות.  -

 החדרים לתליית התכניות. גבי   עים עלקבו ם, ילוחות עץ מקצועי   -

 ם. מתקן מים חמים וקרי  -

 שמלי קומקום ח -

לרבות   A3בגודל דף ילום ומדפסת , מכונת צמשולב עם סורק צבעונימכשיר פקסמיליה   -

 אספקת דפים שוטפת. 

  B RAM1, זיכרון HZ 2.4רות מעבד אינטל עם מהי :4מחשב מסוג פנטיום  -

 .USBחיבור   , כרטיס רשת17בעוני " , מסך צCD -ו DVD  ורב, צ GB120דיסק קשיח  

 לפחות.  GB 1במהירות   ADSL -ל חוברחשב יהמ -

 MS PROJECT ,XP PROון( הבאות: שייר  שב יצוייד בתוכנות )עםהמח  -

WINDOWS2010             ,OFFICE XPלצפיה קבצינטי וירוס, תוכנה  , א DWG  , 

 וכדומה.  לצרכי שיחות זום תיים כואיורמקולים מיקרופון  ,למהמצ -

                 ים, ספרי יס, שדכן עם סיכות, מחורר מ כידה, מחשבון : סרגל קנה מהכוללוד משרדי צי -

 קט. י מנהל הפרוים ותיקי קרטון בכל כמות שתידרש ע" עטים ועפרונות, קלסרי ם,אטבי               

   יקט וכולל חיבור ך ניהול הפרוורלצכנות הנדרשות ת כולל תוהתקנת מחשב ומדפס  -

 . קטשר יאושר ע"י מנהל הפרויעפ"י מפרט אלאינטרנט, הכל                

ירה של המשרד, שתכלול  מל הדרושה לעבודה  הסדחששל המפקח ובשירותים תותקן מערכת  וד. במשרד

 נאות ויעיל. שיאפשרו שימוש  מות ובהספק כבוחיבורי קיר,  לדנורות ומנורות עם    נקודות מאור

 פחת.  ארקת יסודות תקנית ויצויד בממסרו יחובר לההמתקן כול

מנורות שרופות,   לפת  החחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין  תו ואות התקנתו, הפעלהוצא

 ן. והמים, תחולנה על הקבל   צריכת החשמל

ת  ור לרשם קו נפרד, חיב העבודה טלפון ען צו התחלת תמיום מיום  14יותקן תוך של המפקח   וה. במשרד

 .בדמין בל שו ולשימוש המזסקות לשימובמהירות קבועה וללא הפ ADSLסוג אינטרנט מ

  -חר מ לרי )לא יאוולות המפקח מכשיר טלפון סרת בזק יעמיד הקבלן לרששל עיכוב בקבלת קו מחב במקרה

עות אחת  רנט באמצהמחשב לרשת אינט חיבור אלחוטי של  בודה(, כולליום, מיום מתן צו התחלתה ע 14

  תחזוקתו והשימוש בו ובמכשיר ות, הוצאהתקנת הטלפון או הטלפון הסלולרי  ר.הסלול מחברות

 ן. סימליה, תחולנה על הקבלהפק

ף,  לניקיון השוט  דר והקבלן יהיה אחראיאופן נקי ומסוחזקו בדים והשירותים יוהמבנה כולו, המשר ו.

 של המבנה.  היום יומי 

מין  המז שנה,זהה לצורך קיום ישיבות אתר סדירות עם קבלני המ בנה ברמהמו מציקים לע  הקבלן ז.

ים  ל כן מתאים לאחסנת חומרים, אתר, מחסום אחר בתחום היבנה על חשבונו במק וסף המפקח. בנו

נים נוספים בשטח שיקבע ע"י  ביצוע העבודות, וישריין בנוסף מקום לבניית מחס צורך ם, לריומכשירים אח



18 
 

 
 

ולרכב, לכל    לגופשית להולכי ריהיו כאלה על הקבלן לאפשר גישה חים באם ם האחרניהמפקח, עבור הקבל

 והמשרדים הנ"ל. המחסנים   המיועד לבנייתאורך תקופת הביצוע, לשטח  

  ונו של המפקח.דים המועסקים על ידו שירותים נאותים לשביעות רצלעובונו  שבדיר על חלן להסעל הקב  ח.

י  ום המרוחק ממשרדים לעובדים המועסקים על ידו במקלה נאותות אכימכן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקו

 ח.יקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפק הפ

ונו, את מבנה משרדי הקבלן  חשב ן עללב ק או יהרוס הקהמבנה לפי החוזה, יפנה, יפרלמת ביצוע  עם הש ט.

  ום המבנה.לקם ממקים ויס מחסן, השירותים ואת המבנה שהוכן לאכילת העובד ה והמפקח על ציודם, את 

 המפקח כי העבודות יסתיימו.  העבודות וקבלת אישור יובהר כי משרד המפקח יפונה רק לאחר תום 
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   2 -' ימסמך 

 מיוחד  יטכנ מפרט
 
 
 

 מבוא
 

הב במתחם  יהודה,  שבאבן  השומרון  הקיימת,  ברח'  הציבורית  ציבוריריכה  מבנה  להיבנות    מתוכנן 
  פנאי וחוגים שונים.  ילותלפע ספורט כמרכז נופש ושישמש 

מ מ  תוכנניםבמתחם  פנימית  בריכה  בפיתוח.  קורה,המבנה,  ושבילים  חניה  יוקמו    מדשאה,  בנוסף 
 ו הצפוני של המתחם.  אשפה, כימיקלים ואחסון בחלק ם ומבני קירות פיתוח היקפיי

כן נדרש  שונים, ולרים  באזו  מטר   8-9שה  ם מפני החפירה הדרורום פני הקרקע בכביש הסמוך גבוהי
עו ל בחלקו  דיפון,  קיר  ביצועבצע  עבור  זמניים,  קבלן    החפירה.  גנים  פועל  כבר  במקום  כי  יובהר 

דיפ  וחפירה שתפולעבודות הריסה  לבצן  הוא  חפירהע הריסת המבנה הקיים  קידו     ב למפלס מקור  , 
כ   הסופי  החפירהמפלס    תחתיתל של  סטיה  מ  מטר ]תיתכן  ועו[  המפלסוחצי  בכלונסאות  דיפון  גני  , 

הג  את  הקבלן  מבצע  בנוסף  לצרבמתחם  קפיההי  ר ידוקרקע.  תואם  הגידור  כי  יובהר  קבלן  .  כי 
 . בונועל חשכיו  רור והשערים לצדיההריסה ועל הקבלן המבצע את הפרויקט בצע התאמת הג

 מ"ר. 2,800-דו קומתי, בשטח בנוי של כ המתוכנן הינו   המבנה
וקורות, תקרות מדי מווכנן מעשלד המבנה מת  דרוכות/  /ותבשילוב תקרות מקשיקשיות ותקרות  ם 

עבודות    ביסוס המבנה בכלונסאות.  ציונלית,ה הקונבנ , הביצוע בשיט או ערוגות )ע"פ תכנית(  לוח"דים
גבוהה   ברמה  הינן  מוצריהגמר  ממושך    ,  לשימוש  המותאמים  ונדליים  אנטי  מוצרים  הינם  הקצה 

 ולסביבה אגרסיבית. 
 
 

 ליות ת כלהערו
 

שבהוצאת הכללי  במפרט טותהמפור וההנחיות להוראות בהתאם עוצתב זו  עבודה .1  הבינמשרדי 
אחרת אם  אלא  ביותר,  המעודכנת  במהדורה השונים  בפרקים הביטחון  משרד  במפרטים צוין 

 .המיוחדים
 אם אבנפרד אל  ישולם ולא  היחידה במחיר כלול יה יה להלן המיוחד במפרט  והמפורט האמור כל .2

 העבודות כל"או  /ו  "הקבלן ח"ע "או  /ו  "כולל המחיר "כגון משפטים י אחרת במפורש. אזכור יןצו
 בהם ואין כהדגשה באים ב,"וכיו  "מחיר תוספת כל תשולם לא "או/ו היחידה"   במחירי כלולים יהיו
 .לעיל האמורמ  לגרוע

 כל זאת ללא לכ  יים,ק ה למצב התכניות והתאמת קיים מצב למדוד נוחשבו ועל הקבלן באחריות .3
 .שהוא סוג מכל  התאמות אי יןבג  תביעה

משופע ביצוע במחיר  כוללות דותבוהע כל .4 לא  בתוואי  בגבהיםישר-או   קטנים בשטחים  ,שונים , 
 .יותבתכנ בהתאם למתואר להכ שונות,  ויותובז  בתוואי כולל חיתוכים וברצועות,

 השונות  וחסרים לעבודות נלווים פרטים  השלמת כדי תוך ביותר הגבוהה  ברמה  יבוצעו  העבודות  כל .5
 .השונים במחירי היחידה כלול הכל מושלם, מוצר לקבלת עד חשבונו ועל הקבלן י"ע

 גם העבודהשל   מושלם  ביצוע לצורך הדרוש כל את כוללים  הכמויות  שבכתב השונים  היחידה  מחירי  .6
 כוללים כן כמו ,במחיריובחשבון   זאת לקחת הקבלן ועל המפקח י"ע רשנד במפורש, אך ןצוי לא אם

 .כלשהו בסעיף במפורש לא צוין אם גם תניובתכ האמור כל את הכמויות  שבכתב יםהמחיר 
 . בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיפים להלן לבין המפרט הכללי, הסעיפים להלן יהיו הקובעים .7
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 דות עפר עבו - 01פרק 
של וס נחיות יועץ הביס"פ ה, וע1993משנת   01אם למפרט הכללי פרק ות יבוצעו בהתהעבוד

 הפרויקט.

 : עבודה יהיה על הקבלן מיד עם קבלת צו התחלת 01.01

לבקר באתר ולבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה, ולרשום את הסטיות הקיימות, במידה   -

 יצוע שתימסרנה לו. ב הכניות ות ביחס ל ,קיימותו

  כל הגבהים והמפלסים של הקרקע.  קר ולבדוק אתבל -

  וח הביסוס , בשיפועים המותרים ע"פ דושיםהדרים  או חציבה עד למפלס  הר ת חפיהעבודה כולל 01.02

 ניקוז.  עבורושיפועים 

 תחתית החפירה תאושר ע"י המהנדס המפקח.  01.03

 רקע בפרויקט. השלמת מצעים, החלפת קרקע והכנת השתית, ע"פ הנחיות יועץ הק 01.04

טח העבודה. סילוק  צוי בשולת, חומרי בנין, וכל חומר הגורם להפרעות המק כל פסלן לסלעל הקב  01.05

וסול הפ אחרים  ת  שפיכ מפגעים  לאתר  הריבוצע  ע"י  מאושר  והטיפול    שויות.ה  העבודות  כל 

בכך   התשלום  הכרוכים  והשינוע  לרבות  שפיכה  אגרות  שהוא  בגין  מרחק  ככלולים  לכל  יחשבו 

 גינם. כאי לכל תשלום נוסף ב הוא לא יהיה זבמחירי היחידה של הקבלן ו 

חוזר  01.06 מילוי  מ  עבודת  או  מקומי  מובאמעפר  כחומר  פיזורו  תולל,  נים  פהועיבוד    הידוקו   , את 

 לפי הנחיות יועץ הקרקע. -ובדיקות מעבדה הביצוע  החומר, אם יהיה צורך בכך.  ליוניםהע

 ע"י הרשויות. יתרת חומר מילוי )אם קיימת( תסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר  01.07

 ץ. יועי ה ע" רקע. חומר המילוי יאושרוקר ע"פ הנחיות יועץ הקמילוי חוזר והידוק מב  01.08

לח 01.09 יעמיק  שהקבלן  מקרה  ו/אופבכל  הנקוב  למפלס  מתחת  הת ר  מגבולות  יחרוג  ימלא  ו ו  כנית, 

 הקבלן את עודף החפירה ע"פ הנחיות יועץ הקרקע. עבודה זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן. 

לק מיסוד יימצא מתחת  ונו. במידה ויסוד, או חם המיועדים להריסה יפהקיימיהמבנים  יסודות   01.10

, או במילוי מהודק  CLSM  מלא את הנפח הנוצר בפירה למבנה החדש, יש לפנותו ולהח ת  חתילת

 ע"פ הנחיות יועץ הקרקע. 

החפירה   01.11 תוכנית  מסויימים  ובאזורים  די ככל  הקבלן  יבצע  סמוכים  מבנים  מסכנת  פון  הפתוחה 

 בר אינו מוגדר בתוכניות העבודה. גם אם הד ויבוצע על חשבונומקומי שיתוכנן על ידו 

לתחזקו באופן שוטף לאורך כל  ם הקיימים במתחם ועציל ה כ  סביבאסכורית  בפח  גון  צע מייש לב 01.12

 תקופת הבצוע. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק 
 

, וכל  02פרק   -ף לדרישות מפרט כללי ר בכללותן כפובנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באת
 נטי אחר.פרק רלוו

ניות שבידיו הן מהמהדורה  שהתכ פקח  הקבלן לוודא עם המל  אלמנט ע של כל    לפני התחלת ביצוע 02.01

 ומסומנות "לביצוע".  יםהאחרונה של המתכננ

הבטון, 02.02 יציקת  המבוטנים  לפני  האלמנטים  ל  ,כל  השייכים  אחרים  ואלמנטים  מערכות  שרוולים 

לתבניו  שונות, מחוזקים  של    תיהיו  אישורו  את  המפק ויקבלו  של  אישורו  בנהמפקח.  לא  ח  דון 

ב  פותר את , שינוי או החלפה עקב טעות, קלקול בגלל  ןודה ותיקו העב  יצועהקבלן מאחריות על 

 פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים. 

 . 789י  רות בהתאם לת"יש להשתמש בשרותיו של מודד מוסמך. הסיבולות המות  02.03

המפק 02.04 או  מ המתכנן  הריסה  לדרוש  רשאים  אשרח  מבנה  חלק  של  ביבנ  יידית  שלא  התאם  ה 

ועלת כל תוספת תשלום, ע"פ הנחיות המתכנן.  בלן  ל הקכניות או למפרטים  לבנותו מחדש ללא 

תיק  להציע  רשאי  ללא תשלום  הקבלן  יבוצע  או המפקח. התיקון  הדורש את אישור המתכנן  ון, 

 המתכנן בלבד. צע הינה בידי המפקח אובדבר קבלת הפתרון המו לקבלן. ההחלטהנוסף 

תכניות ויוכנו בתנאי בקרה טובים  רש בהנד   ונסטרוקטיביים יהיו לפים הקבאלמנטיכל הבטונים   02.05

הרל כהגדר בתקנים  בדיקות  יונטותם  לתיאום  האחריות  המפקח.  באישור  חריגות  למעט  ים, 

בגי   הבטון  התשלום  הבדיקוכולל  הק  ת ן  על  הבדיקה    בלן מוטלת  מעבדת  כי  לדאוג  הקבלן  על 

 .מיםי  7ת המעבדה לרבות לאחר  ת בדיקול תוצאות המפקח ואת מתכנן השלד בכמכתבת א

הסומך 02.06 דרגת  הסופי.  בהרכבו  לאתר  יסופק  האספקה    הבטון  יוספו  5Sבעת  לא  מקרה  בשום   .

י תעודת  פקטנה המותרת לו, מעבר לכמות  באתר הבנייה מים לבטון במטרה להגדיל את נזילות

 המשלוח. 

רזרבי למקרה  ר מרטט  זיק באתשלבי היציקה. על הקבלן להחיש להשתמש במרטטי שטח בכל   02.07

 ידות הבטון בחתכי האלמנטים.להקפיד על אח של תקלה. יש

יש להשתמש בצינור ארוך או פתחים, כך שלא תהיה נפילת בטון לגובה    מנקודה גבוהה  הביציק 02.08

 ותר ממטר אחד. של י

הפס 02.09 תהיינה  יציקה  לא  יציקת  אופקיות  קות  האופבמהלך  יציקה  קייםהמשטחים  הפסקות   .

ע"י השיבוצע ובקבלן באו  עם המתכנן,  ישור  יבוצעו  בהתאם לתכנית העב תאום  ודה של הקבלן, 

 . לצורך הפסקת היציקה, כולל פרטי איטום ואביזרים הנלווים ע"ח הקבלן

יוגנו 02.10 ופניו  הבטון  ויו  אשפרה:  במצב  מהתייבשות  לסיום  רטוחזקו  ועד  היציקה  מסיום  החל  ב 

האשפרה באמצעות  תקופת  קומבקיורי  ששימו  וזאת  א  75ונד  אפנג    תטכנולוגיו.צ.  תוצרת 

   .ר ע"י המפקח ומתכנן השלדשע מאומתקדמות או ש"

 . 1חלק  1923ו לפי ת"י  שיטות האשפרה ומשך האשפרה לכל סוגי הבטון יהי 02.11

הרטב 02.12 על  המבוססות  אשפרה  בשיטות  השימוש  בחומרים  מומלץ  השימוש  פני  על  מלאה  ה 

 .האשפרה תהיה באשפרה רטובה מקרימים. שיטת

 .ני ביצועאישור המתכנן לפת אשפרה יובאו ל ה או יריעואשפר חומרי 02.13

 .אינה מספקת ואינה מאושרת –אשפרה באמצעות התזה ידנית בצינור, מספר פעמים ביום  02.14

טפס 02.15 מפירוק  מינימליים  פירוק  מועדי  על  יקפיד  הקבלן  פירוק  ות:  למועדי  לב  תשומת  ותרים. 

 .בתקופת חורף
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 . 1טבלה לפי  1חלק  789ה לפי ת"י י והבנ הבטוןת סטיות מותרות: סבולת עבודו 02.16

קבלן. ככל ונדרש תכנון חוזר עקב כשל זה הנ"ל על  על חשבון ה  הרס ויבנה מחדיי  -אלמנט לקוי   02.17

 .חשבון הקבלן כנ"ל 

 נקי מפסולת וחומרי בניה.   הקבלן ישיב בתום עבודות השלד את אתר העבודה 02.18

יציקה   02.19 נפחבככל  ורק  תבוצע  שהוא    ול  לבצוע בכתב  שורו  יאלאחר  אך  האחראי  המהנדס  של 

יציקה"על    לדהש אישור  ומי"טופס  האלמנט  שם  התאריך,  יצוינו  בטופס  והתו.  כנית  קומו 

  ושר מראש ע"י הטופס יא  .ופס החתום יועבר למפקחקה זו. העתק הט י הרלוונטית המתאימה ליצ

 המפקח טרם תחילת העבודות

עם הקרקע ושבכל הי 02.20   מוסף   לבטוןן  יוסיף הקבל   ,יכותברה  לציקות של אלמנטים הבאים במגע 

 וזאת ללא תמורה נוספת. ס ר אטימות כדוגמת זייפקמשפ

 
 פלדת הזיון

הז מוטו 02.21 יהיות  התקנים   לדרישות תתאים הפלדה  .בתוכניות כמצוין ולעת,צמ פלדה מוטות יון 

 שהן.  סטיות כל ללא  העדכניים הישראליים

מתאריך    בברזל    03.07.2018החל  השימוש  פ  לא  400אסור  כל  תהירתיך.  במבנה  הזיון  ה  לדת 

 כמפורט בתכניות., Cסוג  400 רתיך מברזל

המינימל  02.22 הכיסוי  עובי  הטפסולהבטחת  וליד  הפלטה  בתחתית  כנדרש י  ישתמש    ת  בתוכניות,  

מפלסטיק   מסחריים  מרחק(  )שומרי  במירווחנים  חוהקבלן  הנדרש או  בעובי   אחר,  מאושר    מר 

 יקה. י פעולות ההכנה והיצקומו תוך כדובכמות המבטיחה שהזיון לא יזוז ממ

הקוטר הגדול בין    עמיםפ  70-ובכל מקרה לא פחות מ  ע"פ הנדרש בתכנית  וחפיות המוטות  קוטר   02.23

 ים.ות החופפ המוט

עבת  המופיעות ברזל לרשימות השלמות כוללים הכמויות שבכתב היחידה מחירי 02.24  י"וכניות 

 נןתכהמ/כי המזמין בחשבון לקחת הקבלן התחשבנות. על לצורך ובדיקה לאישור שיוגשו הקבלן,

 .חשבונו ועל יותוהוא באחר  הרשימות הכנת של הנושא וכל בנפרד לברז רשימות  השלים לא

כי   02.25 לממובהר  מצורפות  אינן  הברזל  הבצועתוכניות  לשלב  יצורפו  אלא  זה  בשלב  המכרז    -סמכי 

בטבל ישתמש  מתן    תהקבלן  לצורך  לאלמנט  ברזל  של  יובהרהמשקלים  המש  הצעתו.  קלים  כי 

 רות כדוגמת ספסלים או קלמרות שונות. שיוקים וקחפיפות וללא חיזם נטו משמע ללא  הינ

 ם כדלקמן: המשקלים הינ

 
 חירים מה תכולת

 . הגבהים והצורות בכל ותבטפס  הבטון  ושימת ובלתה 02.26

 , אלא אם'וכד שרוולים חורים, פתחים, מים, אפי קיטומים, ות,בליט שקעים, חריצים, יצירת 02.27

 .הכמויות תבבכ אחרת צוין

תקרות  וך  תימ  ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים.  ן צאת קוצים מעמודים, מקירות בטווה 02.28

  בהריסה ובניה מחדש.  הקבלן את תחייב קוצים אי הוצאת  .ם שוניםים לגבהי ואלמנטי בטון שונ
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 ת קוצים באפוקסי יתאפשרו רק באישור המהנדס בלבד. קידוח והדבק

 .שונים לגבהים שונים בטון קירות תימוך 02.29

ח 02.30 עיגון,  עבור  הדרושות  מידביההכנות  בכל  פלדה,  אלמנטי  של  וכיו"ב  פילוס  צורת  ור,  ובכל  ה 

 לרבות ברגים, ריתוך, צינורות, פלטות, פרופילים מקצועיים וכו'. ציקה,  י  ו אחרילפני אחיבור, 

צוע מלא של  המחירים כוללים חומר, הובלה, הרכבה, עבודה, ציוד, רווח ואת כל הנדרש לבי כל   02.31

 בודה. הע
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 רום עבודות בטון ט – 03פרק 

 
 פלטות בטון חלולות דרוכות 

 כללי   03.01

 .ות בטון דרוךלי לעבודענה בהתאם למפרט הכל ת תבוצהעבודו  .א

 .הפלטות יאושרו ע"י המפקח  .ב

 .לפחות 50–סוג הבטון ב  .ג

 .יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח לפי שיטת דריכת קדםהפלטות  .ד

החרושתי,   .ה הביצוע  לאשולפני  יגיש  תכנון  הקבלן  המתכנן  הפלט ר  של  חשבון  מלוות  מפורט  וה 

 .עומסים כנדרש בתכניותסטטי המוכיח שנלקחו בחשבון ה 

 .ים בין הפלטות והקורות הראשיותכמעם הקונסטרוקטור פרטי השענה מוס יתאםלן  הקב .ו

עבור    מבלי שהנ"ל ישפיע על מחיר הנקוב  –בזה שמידת פרטי ההשענה עשויות להשתנות  מודגש   .ז

 .שיותקורות הרא

תפרים  וטום פינות  ינקיים, חלקים ומוכנים לצביעה, עם ק  יהיו  טותבטון של תחתית הפלהפני   .ח

 .אחידים

  סים ספהעליונים של הפלטות להיות מחו םפניה על  ,מאחר ועל הפלטות הדרוכות נוצק "טופינג" .ט

 .על מנת להבטיח אחיזה טובה של השכבה הנ"ל

הצנרת   .י עבור  חורים  לפ קדיחת  יציקת נתעשה  התפרים  הטופינ   י  מילוי  לאחר  עם  אובתוג,  ם 

 מהנדס הקונסטרוקציה. 

  ור:סיבולות ייצ  03.02

 5חלק  446לפי ת"י 

 בולת ההרכבה:יס  03.03

 מ"מ.  2הסטייה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על  

 מ"מ.  2)התרוממות הפלטות( לא תעלה על  הסטייה האנכית

 ורצופים.  יו בקווים ישריםהרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יה

הפלט צורך,  יהיה  היהט  ות  אם  להוראות  בהתאם  באתר  יאוחסנו  האחסנה  רומיות  אתר  צרנים. 

 טעונים אישור המפקח. ומיקומו

 

 בדיקת פלטות טרומיות:  03.04

פלטות במידות    3הטרומיות על הקבלן להכין דגימה של  לפני התחלת היצור השוטף של הפלטות  

 צוע התקרות. יצרן שיאושר לביהזהות לפלטות המבנה מה 

ני, הפלטות ישלחו לבדיקת  לגבי עמידתם בתנאי הסבולת ומראם החיצו ו   בדק הפלטות שבדגימה י

הישראלי  וח לתקן  בכפיפות  תיעשה  הבדיקה  ע"י המפקח.   למעבדה מוסמכת מאושרת  בהרס  זק 

 העדכני.  252"י ת

כד תוך  פלטות  של  בהרס  חוזק   הקבלן  יבצע  לעיל  לאמור  בהתבנוסף  שוטף  יצור  להנחיות  י  אם 

 ח. המפק

במפו ת"י  שאםרש  מודגש  תקן  בתנאי  תעמוד  לא  מהדגימות  עד    252  אחת  שיוצרו  הפלטות  כל 

יורשו בשימוש וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך יחולו על  ל חשבון  מועד הבדיקה יפסלו ולא 

 הקבלן. 
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 לפני ההרכבה על הקבלן לקבל את אישור המפקח לפלטות.

 

 ת הרכבה:דרישו  03.05

הקב להכעל  המפקחלן  לאישור  ולהגיש  בקנ"מ  ניו תכ   ין  תהיינה  התוכניות  הרכבה.  ויכילו    1:50ת 

ופרוט ציוד הרמה והרכבה. על תכניות ההרכבה להשתלב בלוח הזמנים    הההרכב   פרוט התקדמות

של שלד המבנה הן מבחינת מועדי ההרכבה והן מבחינת השימוש בציוד הרמה    ובפרוגרמת ההקמה

 כבה. והר

כנו  ות בצורה שלא ייווצרו מאמצי פיתול שיסקורל ה הטרומיות יורכבו ע  רש שהפלטותמודגש במפו

 רמו לה דפורמציות מיותרות. גאת הקונסטרוקציה או שי

הדרוכות הפלטות  הנחת  בעת  הקורות  את  לתמוך  ליצ  ,יש  בטון   עד  של  מלאה  והתקשות  יקה 

 . בשלמותןהטופינג והקורות 

 ורשה. ות מורכבים לא תהערמת לוחות על לוח 

 

תכניות  ההרכבה יש  . את חתימת המפקח על  המפקח  ברו לאישוריועבה  העתקים של תכניות ההרכ

כא לק ו/או  יבל  תכניות  מתיקון  הקבלן  את  משחרר  הדבר  אין  זאת  עם  יחד  כללי.  תכנון  על  שור 

עבודה  תהל ההאיכי  תהליך  את  לשנות  המפקח  בידי  הרשות  מכן,  לאחר  ליקוי  יתגלה  רכבה  ם 

 המוצע. 

 

 תיעת הצטברות מים בחללי הפלטונמ  03.06

חקה למניעת  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  מים  בלן  הקלדירת  הפלטות.  לבצע  ב חללי  חייב  לן 

הם    , הפלטות  חלל  בתוך   מים  חדרו  במקרה  שאם  כך  בפלטות  שיטתי  להתנקז  חירור  יוכלו 

 במהירות, וזאת כל זמן שהבניין  נמצא  בשלב השלד. 

נוט עצמו אחריוהקבלן  על  לנ"לל  ש  ,ת מלאה  על התקלות  ו  רשויידכולל התיקונים  כולל אחריות 

 ביצוע הדרישה הנ"ל. הנובעות מאי 

 

 מחיר ה תתכול  03.07

הלוואי ועבודות  העזר  חומרי  כל  את  כולל  הכמויות  שבכתב  היחידה  העבודה  לצורך    מחיר  ביצוע 

  ת ולהגיש למתכנן סוג ויצרן הפלטולרבות ביצוע דייס בין הפלטות. על הקבלן לאשר  ,  באופן מושלם

הח  את  )מצו  ביםישולאישור  הנדרשים  בעומסים  לעמידה  וכן  הסטטיים  התכניות(  ע"ג    את יינים 

 תכנית הרכבה. 

 
 
 



26 
 

 
 

 פרק 04– עבודות בניה

 כללי  04.01
הוראות המפרט הכללי  פרק   לפי  כולה  בהתחשב  בהוראות הנוספות    04העבודה תבוצע 

 דלהלן: 
 

צאה הו   ע"יאו לאלמנטים מבטון יש להבטיח  ת כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם  א .א
 שנני קשר(.  יציקת שטרבות בטון )של קוצים וכן 

 
 כל סוגי הבלוקים(.קים )בוש בשברי בלו לא יותר השימ  .ב

 
 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. .ג

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

 
ס"מ    30/20  דל בו חגורה אנכית  בגו ן וך תינתמ' ללא עמוד בתו  5קטע קיר שאורכו מעל כל  .ה

 תקן. כולל חישוקים ע"פ ה בתקרה מ"מ מעוגנים ברצפה ו 12ת מצולעים בקוטר מוטו 6עם 
 

כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים תהיה בו חגורה אופקית אחת לפחות כאשר  .ו
 בעמודי בטון בקצוות.  מוטות החגורה יהיו מעוגנים 

 
 רט הכללי. ר הנגדי כנדרש במפהקיו מקוצים מהעמוד א 2שניה יוצאו   בכל שורת בנייה  .ז

 
  12מוטות בקוטר   4נכיות ו/או לעמודים. ברזל  ויחוברו לחגורות הא בלוקים    10היו כל  ופקיות יחגורות א
כל צד של הפתח. בכל מקרה,  ס"מ מ 50ס"מ, כנ"ל מעל פתחים לאורך  20מ"מ כל  8שוק בקוטר מ"מ עם חי

מ'.  .102-ת מחק האנכי בין החגורות האופקיולא יגדל המר  
 

 רטיבות(. רות בניה )נדבך חוצץבידור לקי 04.02
ות  חוץ יש ליצור  הקירמגע שפי הבטון וכן בכל מקומות מרצניה המונחים על תחת כל קירות הב 

כבות נייר טול. כל העבודה  ש 3מ"מ ובתוספת שכבת חציצה של  50פס מריחה ביטומנית ברוחב  
את טבילת הבלוק    ניתן לבצע –נטיבה לטר)כאבמחיר הבניה ולא תשולם בנפרד.הנ"ל תכלול 

הסופי(  ל מעל גובה הריצוף בה הפנ שון בזפת חמה עד לגוהרא  
 

 ביצוע חריצים וחורים בקירות 04.03
שמל אינסטלציה  חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי    ח

מקדחה חשמלית.  יסק או מסור ו/או ן דכגועל ידי מכשיר מכני מתאים   ריםיש םוכו', יבוצעו בקווי
פטיש.בירה ברשה חציבה וכו' או ש לא תו  

 
 משקופים הצבה וביטון 04.04

משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף   .1
ר הבניה יבוצע החיבור  הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאח ומילוי הרווח הנותר לכל

 לי.במפרט הכל 04042עיף לבטון אנכי לפי ס  קירור כמו חיב 
 

תוך כדי הקפדה על גובה,  כשהם מיושרים בתוך הבנייה תעשה  הצבת משקופים מלבנים  .2
טיח יש עזרת סרגל ואנך, תמוכים בפני סטייה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הב

שקוף המ  את טיח.  במקרים אחרים יש להרכיבמ"מ עבור ה 15להשאיר מרווח לפחות 
 יח. כניות ובהתחשב בעובי הטכנדרש בתו

 
.  ן עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד רטיבותילוי חלל המשקוף בבטו על הקבלן להקפיד על מ  .3

 מחדש.  בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו
 

כל בליטה או  שה תורחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא  הצבת שני משקופים או יותר בקיר א .4
 ייה מהתקן. סט

 
שלא יגרם עיוות למשקוף  מבפנים לכל אורכו כך יש לתמוך את המשקוף  הדייסבעת יציקת   .5

 במהלך התמיכה ו/או היציקה.
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קת חגורה עם זיון לפי הוראת אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הבטון ע"י יצי .6

 המפקח. 
 

 מתכת  -  זר(קופים ומשקופים סמויים )ען משביטו 04.05
נויים לכל  יום בקירות ומחיצות בחלונות ודלתות אלומינר של לבטן בכל מצב משקופי עזעל הקבלן 
 גובהם. 

 
 תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות  04.06

רכות השונות. הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המע  
 

רו של  לבדיקתו ולאישוים  שונת הראשונה של הקירות והמחיצו על הקבלן לסמן ולבנות שורה
לבנות את הקירות  לא יוכל הקבלן מוסמך.   יה יבוצע בעזרת מודדות הבנ סימון קיר המפקח. 

השונים בטרם קיבל אישור בכתב על הסימונים.)ראה הערה לגבי הטיפול נגד רטיבות בסעיף  
04.02 )  

 
ח. המפקפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור הכל ה  

 
הצינורות או     למיקום תותאם הבניה    יבוצעו לפני עבודות הבניה.  תרובמקרה שתעלות או צינו

תאים לתוכניות. ת בתנאי שמיקום הקירות ילו תעה  
 

במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי  
 הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח. 

 
ים לפי  י עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימ אחרעו צנרות ו/אן התעלות יבוצה והקרבמ

המערכות או המפקח. י  לנהגדלים שידרשו קב  
 

מקרה לא יבוצעו פתחים למעבר צנרת/תעלה ע"י שבירת בלוקים/בטון. ספי הפתחים יהיו   בשום
 ספים מעובדים. 

 
 בצוע העבודה כולל  04.07

ם בבצוע . ישטרבות וחגורות אנכיות כלול  
פקית,  תקרה לשם יציבות אול חיבור טלסקופי של החגורות האנכיות לכולות כל הבצוע של המחיצ

ס"מ מכל צד, ומרווח בין התקרה לעמוד    60מ"מ באורך  70/70/6דות חובקים במי  םזויתני"י שני ע
ס"מ לפחות הקבלן רשאי להציע פרט אחר.       2של   

וח קוצים .קידאו לבטונים ע"י הוצאת קוצים ו/ תכל החיבורים של החגורות והשטרבו  
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 פרק 05– עבודות איטום
 

                                       תוכן העניינים                              
 

  .......................................................................................... איטום           05

  ............................................................................................ מבוא      05.01

  .............................................................................. דרישות התכנון      05.02

 

  ...................................................... הכנות תשתית לעבודות האיטום      05.03

  ............................................................ י כלל -עבודות בטון 05.03.01               

  ............................................................................ ת תבניו  05.03.02               

  ..............................................................................יקה צי  05.03.03               

  ............................................................................ אשפרה  05.03.04               

  ................................................................ תיקונים והכנות  05.03.05               

  ............................................................................. סיכום  05.03.06               

 

  ................................................................................. חומרי איטום     05.04 

  ................................................................................ כללי  05.04.01               

  .............................................. צרים ומהחומרים וה אספקת  05.04.02               

  ..................................................... ים צר מוה ביטל אחריות  05.04.03               

 

  ................................................................ דמיות לביצוע ישות מקדר     05.05

  .................................................................... קבלני משנה   05.05.01               

  .......................................................................... בטיחות   05.05.02               

  .................................................... רציפות שכבות האיטום   05.05.03               

  ..................................................... סברים מהיועץ ת הקבל  05.05.04               

  ................................................. ם ויט האיות לעבודות  חרא   05.05.05               

  ..................................................... מטרה הצפה והבדיקות    05.05.06               

  ....................................................... אופני מדידה ותשלום  05.05.07               

 

  .................................................................................. תכנון איטום      05.06

  ........................................ איטום חלקי מבנה תת קרקעיים   05.06.01               

  ........................... החודרים את הבטון  ותורינ ב צסבים איטו  05.06.02               

  ...................................................... טובים חדרים רטום  אי  05.06.03               

  ..................................................................... איטום גגות   05.06.04               

  ................................................ קירות חוץ מחופים איטום   05.06.05               

  ........................................................ בריכת שחייה איטום   05.06.06               
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 איטום  05

 

 מבוא   05.01

 

נה.  במה   את  בותרכירכות המלול המעבמכ  רגישותות המערכת האיטום היא אחת המערכ

 . ה את ייעודו, לא ימלא המבנל מערכת האיטוםכש קרה שלמב

 

הברכמע חומרי  על  תתבסס  לא  האיטום  להגן  ת  יש  והשלד.  מפני  ניה  המבנה  מכלול  על 

העליון, לרבות מיניקה קפילרית באמצעות מערכת חדירת מים ומפני רטיבות אל משטחה  

 ה. מבני של המהפני ודצי ן מוה  ונידו החיצהן מצי תעשה. הגנה זו איטום רציפה

  

הב  מערכ  המובנים יטחון  מקדמי  המתהאיט   תובתוך  חוליה  ווכננום  אלא  אינם  ת 

קפדנית  ערבמ  שמירה  תערובכת.  על  מתפשרת  בטונים,  ובלתי  יציקת  ונוהלי  ות 

קפדני  לאיטום  תשתיתההכנת    ופיקוח  האיטום  מערכות  יישום  איכות  כל   לע , 

נוסחול הם  צוע  הבי  שלבי  באיות  לה  מערכת  הותפות  יהד  קפיויש  הביצוע  יה  כי 

לדר  המתואם  המפרט  ההנחה    .יוחדישות  על  התכנון  מתבסס  כן,  קבלן  כמו  כי 

שיב  לביצוע  האיטום  ומנוסה  חר  מקצועי  קבלן  יהיה  הסף  העבודה  בתנאי  העומד 

 .  כמוגדר בהמשך 

 

מתכננ  דרישות  בין  סתירה  של  אבמקרה  שונים  ביים  הדרישו  התיכ ן   יות נונות 

בחגצמוה  השלות  המיוניקיו  המפרט  של  שם  במקרה  או  לוחד  יש  ספק,    אמץל 

 יותר. וליישם את פרטי התכנון המחמירים  

 

הביצוע. ביצוע העבודה   לתחילתן, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם  יגויות לתכנוהערות והסתי 

חסות  יכל התי  יהא תהלם. למלא וש  ן נכון,פתרון וקבלתו כלתכנוע"פ התכנון, משמע הסכמה    -

 ת בדיעבד.תייגויות וטענוהסל

 

התקנים   ם,  קנים הרלוונטיימדרישות כל הת איכות שאינה פחותהשו בכל העבודות יע  מכון  מפרטי 

הבין  הכללי  והמפרט  והבניה  התכנון  חוקי  לדרישות.  הרלוונטיים,  הכחול(  )הספר  איכות    משרדי 

 .2752הישראלי  קן הת ם ובהםי בתקנ  שרנדחותה מן ה שאינה פקיימות יה בתההעבודה  

יש    לקי המבנה ל ח ל ייחס לכתזה מסמך  מ בפני מעבאותם  בו  ר מים. בלאטום  כל מקרה 

)פריימר(    מוצר/מערכתמוכתב   קישור  יישום שכבת  מציין  ויצרן מערכת האיטום  איטום 

נ כאילו  יראה  המערכת  ביישום  הקיש  דרשהכשלב  במ שכבת  גם  זה  ור  כלול פרט    והוא 

 לא צוין הדבר במפורש.  םא םה גיד חיה  חירבמ

הש ימדה טחים  כל  בדר"מטופלים  ה דו,  תוך  למרכ,  המערכת  הש פרדת  היינו,  כיביה  ונים. 

ל אלומיניום, עיבוד פרטים וכו'.  שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופי

  ב קונה ה  חידהי   לים במחירוהם כלוא ימדדו  ם השונים לומריכ"א בנפרד. חפיות ופחת בח 

 . וכך גם ההצפות לביקורת
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ו שטח  תקבכל  האיטוםשטח  מערכת  במפרט  הכת   ע"פ  בע  בפהוב  הגר מיוחד,  פיים  רטים 

הכמויו )ובכתב  כל  ומהווים  3ת.  זה  את  זה  משלימים  המסמכים  ואין    שלמות(  אחת 

 להפריד ביניהם. 

 

  ן ותרת פ לת  ודה הבאים יטות עבומרים ושהמכתיבים חנון  המפרטים שלהלן הם מפרטי תכ

וכתבים וצבר המ  טום מכיר את החומרים לן האיההנחה היא, כי קב  נדסי לבעיה נתונה.ה

ס בייש ניסיון  באחריות  ביר  מקרה,  בכל  החומרים ה ומם.  מיצרן  ולקבל  לדרוש  קבלן 

 ש. כנדרהנחיות יישום והוראות בטיחות )אש, מים, בריאות, סביבה( וליישמם 

 

  תכנון דרישות  .0205

 

   חד לעבודותיגיש מסמכים מפורטים הכוללים מפרט מיו ןכנמתץ/וע יה  .1  

 יהיו כפופים לתקן   םל המסמכימויות. כ י כאיטום וכתב  איטום, פרטי  

 . 13חלק   1547ישראלי    

 וונטיים, לרבות  ם יעמוד בכל דרישות התקנים לאיטום ותקנים רל האיטו .2   

   1476ת"י ו, קיל ח על  1430י על חלקיו, ת" 1752, ת"י  על חלקיו  2752ת"י    

 פמ"כ  , מ05כחול פרק ישות הספר הפ דרכמו כן, ע"על חלקיו ואחרים.    

 ים. רואח 451   

 נימום. כל האמור בתקנים הנ"ל מהווה דרישות מי    

 קונסטרוקציה, פיתוח,   התכנון יבוצע בתאום עם תכניות אדריכלות, .3  

  תכנון  ך משהל  חוץהנ  ידעיועץ קרקע וכל מ ת, דו"ח מערכות טכניו  

 ט. מערכות האיטום בפרוייק  

 -ות ל:יחסכנן תוך התיהאיטום תתו ערכתמ .4   

 מקום(.וקציה )אלמנטים טרומיים או יצוקים בנה הקונסטר מב 4.1    

 של מי תהום   סוג הקרקע, תוך התייחסות למפלס מירבי 4.2    

 עה. פגיה ועמידות בפני שחיקאליות ו התאמה לפונקציונ 4.3    

 ינה. ות בפני קרהתאמה למצב האקלים באזור ועמיד 4.4    

 למבנה.  בסיסקוז השטח מני 4.5    

 ם אפשריים לפני כיסוי מערכת האיטום. ניעת כשלימ 4.6    

 איטום. מערכת הגנה בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות ל 4.7    

 נים. את קולטמערכת לאיסוף מים ויצי 4.8    

 ות שונות. כרמע ביןור חיב 4.9    

   של מפרטי ביצוע תאמה מלאה לו בהננו ויבוצעמערכות האיטום יתוכ  . 5    

 וכל    דהבו, תוך ציון בשימוש חומרי עזר, שלבי ביצוע העםני חומרייצר   

 דבר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.     

   . כל בקשה לחלופההמסחרי החומרים המופיעים במפרט כתובים בשמם .6   

 שור בכתב ומראש של המתכנן. ב באיייחש.ע    
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 ד  עתחילתה וחומרים מחת ם מאותה משפבחומרי איטומוש יבוצע שי .7   

  רים. ומח  סופה של העבודה. אין לערבב בין משפחות   

הפרו  .8 מנהל  ו/או  המפקח  כל  באחריות  או  לידע,  יקט  בכתב, את  גורם מוסמך אחר 

ולזמן את המתכנן או נציג  שטח  בות  ע בוצהמ  טוםשר לעבודות האי באם  איטויועץ ה

ה עליון  באתר לפיקוח  יקורמטעמו לב מוסמך  ביצני  לפ   צורך. ע"פ  שלב  כל  וע 

 ם, יבוצע בתאום עם המתכנן. באיטו

 -יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבים הבאים:מקרה  בכל   

 איטום רצפה   .1   

 בים איטום חדרים רטו .2    

 איטום גגות  .3    

 ת האיטום לעבודותשתית  הכנות   035.0

המפורנח הה להלן  יות  יטות  לעניין  הב מחייבות  ותשתי ציקות  לצטונים  אחרות  ורך  ות 

 יטום.  וכחלק מעבודות הא

 

 כללי -בודות בטוןע .010305.

על   הבטון  תערובות  כי  להקפיד  יש  האיטום,  במערכת  חשוב  מרכיב  הוא  והבטון  מאחר 

ה  ביהןמרכי י יציק ונוהלי  ע"י  קבעה  התחשבוענייןל  ומחיםמו  תוך  זאת,  בדרישות  .  ת 

 כמפורט.  איטוםה

תכווצות  סדקי הה  מתוכננות כך שיביאו למזעורהיינה  מרכיביהן ת  ון על כלתערובות הבט

ה  ופגמים אחרים  תופעת  ובלתי    Bleeding  -וכן למזעור  נוצר קרום דק  שכתוצאה ממנה 

 פשר.כל הא כ ט קטןנים: צמס מיח  ר עללץ לשמווממ  ן.יציב על פני משטח הבטו

 -יש לוודא: ,חרוסף אאו ת  )סופר פלסטיסייזר( "לבתוסף ע "וש באם יעשה שימ

ומאושר  .1 בדוק  מסחרי  מוצר  הוא  הנבחר  עלאשר    התוסף  תהיה  הבטון    השפעתו 

 ללא תופעות לוואי בלתי רצויות. ו כמתוכנן 

ול .2 )וספת ההבו מתבצע  מקוםזמן "ההשהיה" חייב להיות מותאם למקרה  תחנה  ה 

 . אתר( וא

י .3 ביו וחלט  באם  שימוש  אחעל  מתוסף  יתר  בתערובת  ולוודאד  לבדוק  ה  והי כי,    ש 

לא  תגובותתתרחשנה  ו עצמם,  לבין  התוספים  בין  תוצר    כימיות  התגובה  יפגע 

 באיכות הבטון. 

ויקבל אישור מהקבלן או מספק הבטון על התוספים השונים  ידרוש המפקח    בכל מקרה 

 . ונןמינ ובת ספו לתערושהו

 ניותבת .023005.

כת  לקבלת מער  םמישוריי  פני שטח בטון חלקיםלייצר    קעיים, בכדיציקת קירות תת קריב

 לוחות דיקט. מומלץ להשתמש בתבניות מתכת או  האיטום,

האיטום   השימוש "בשמן תבניות" עלול לגרום לבעיות בהדבקה של מערכת   . 1

ל קיר הבטון  שום עיטום לי יארכת  מע   ננתמתוכקרים בהם  תם מלקיר הבטון. אי לכך, באו 

 יו. תבניות" לסוג השתמש ב"שמן אין ל 
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ונע שימבמקרה  תבנ שה  בשמן  יוש  במים  יות  הקירות  שטיפת  לבצע  הש  מהולים  פושרים 

 . ר לפחותב 120בלחץ של    בדטרגנט דוגמת סבון לשטיפת כלים(. המים יותזו  

שה  עיי  ם,מיכות  יאו בר/ ם ועייקרק   תתקירות    תליציק  מומלץ כי חיזוק התבניות .2

בחו שימוש  העובריללא  קשירה  מטי  היציקה  ם  של  אחד  השלצידצד  ני.  ה 

מתכתייםבמווש  השימ עדיף.  צרים  זו  למטרה  את    ייעודיים  לידע  הקבלן  על 

הקשירה    ואבזרי  המרחק  שומרי  סוג  על  שמערכת  המתכנן  כדי   המתוכננים 

 . םוהאיט ם מערכתשרם תיוח טהשטני  ת פ הכנה להאיטום המתוכננת תיתן מענ

ג  יש לדאות,  מ גד מערכת איטום קייקיר כנלצקת    ים בהם מתוכנןבאותם המקר .3

מבלי לחורר/לפגוע  תבניות צד אחד"  מוש בטכנולוגיה של "ייעשה שי  ולוודא כי

 במערכת האיטום. 

 

 יציקה  .030305.

 -על:יד הקפ ר ולשמוט יש לקרקעיים בפר-בעת יציקת בטונים בכלל וקירות תת

להי טובה .1 חייב  לכיד   בטוות  ן  סביר.  הנין  במאמץ  לעבוד  להחזיר  תן  ליצרן  יש 

כ בטו   להבטון  ב   ו שתכונותין  משלוח  אלמנט  להשיג   מאפשרות  חלק   אינן  טון 

 ורציף. 

נוהלי  .2 ועל פי תקן     02הנדרשים במפרט הבין משרדי חוברת    היציקה  יציקה ע"פ 

 .רוק מב ריטוט הכוללים    1923

  לוודא כי יציקת הבטון , יש להבטיח ווןבטאת ה  חר חודראו גוף  ר א ינוה שצבמקר .3

הגו של  התחתון  וכדוהחף  מצידו  מלאה  מר  הבטון  דופן  י  עם  מלא  למגע  גיע 

 וף החודר.הצינור/הג

יש להבטיח איטום כל תפר הפסקת יציקה בלתי מתוכנן העלול להווצר כתוצאה   .4

עיכובים  מתקלה   היצי ו/או  שלבתהליך  הקיר   קה  ע  האיטוםף.  מרתות  "י  יבוצע 

תופ  ותוערצ מים  דביקים,  עצרי  ו/או  במ  כתבכמוחים  הרלוונטיים  ט  רפבפרקים 

 זה.

 

 אשפרה 0403.05.

ם. האשפרה ע"פ הנחיות  ם, קודם ליישום שכבות האיטויש להקפיד ולאשפר את הבטוני

 מהנדס הקונסטרוקציה ו/או ע"פ נהלים מקובלים. 

שימוש נעשה  בCURING COMPOUND  -ב  באם  שאות,  ל  קבל  המיועדים  חיםטם 

איטוםשכב דבו  ות  להיות  לבטוןהמתוכננות  לוודא  קות  יש  ה ,  עלהנבחר    מרוחכי    אינו 

 .רמת ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית הבטוןבסיס שעווה או אחר העלול לפגוע ב

סר שייא  בכל מקרה, יש להביא לאישור יועץ האיטום ולצאת מתוך הנחה כי יש אפשרות

 ל. ולא יאושר כל CURING COMPOUND -סוגי הכל ש בשימוה

 

 והכנות תיקונים .050305.

 -הבטון ביסודיות: משטחק איטום ייבד לפני יישום שכבות
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עם  דק ס  שיאותרובמקרה   .1 להתייעץ  יש  ויועץ  הים  ולטפל  הקונסטרקטור  איטום 

 בהם כפי שיוחלט.

איטום   .2 שכבות  לקבל  המיועדים  אופקיים  להחייבימשטחים  ים  ורי מישיות  ם 

שדבמי כזו  מערכת  ת  א  תבטיחה  מפר"קבלת"  ע"פ  כנדרש  יצרן  האיטום  טי 

 החומר. 

ניות או  וצרו עקב בריחת חומר בחלל בין תבבבטון שנבליטות    ריסלהיש   2.1

" מומלץ להשתמש  זו,  סיבה אחרת. למטרה  או  מכל  מוזאיקה"  בדסקת 

 בכל כלי אחר ע"פ הצורך. 

הבט שקעים   2.2 בלמל  יש   וןבמשטח  מומרח א  צי  ימ ליטה    יםיעודי נטיים 

ג   טוםיועץ האי  אושרו ע"ישש חרושתי,  מיוצרים בשימוה ידי  על  ם  רואו 

 ר. חמוסמך א

ה התיקונים.  של  נאותה  אשפרה  לוודא  ביום  יש  כבר  תחל  אשפרה 

 .ותמשך כנדרש י תרסיס מיםהיציקה/התיקון ע"

  איטום,ות  ריעשם יליי  הם ישבכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיים, עלי  .3

 בת צמנטית.יציקת "רולקה" מתערו את הפינה ע"י  להחיור" תיש "לשב

המ • חומר  הצמנטייליישום  שהורטבה  ל  טה  תשתית  על  רולקה  יצירת 

 צירת ה"רולקה". בסמוך לי

מושבחת   • הצמנטית  התערובת  תהיה  ההדבקה  בפולימרים  לשיפור 

ופן  וא   ובתבתערימר  הפול   . בכל מקרה, מינוןSBRאקריליים או על בסיס  

 לימר שנבחר לשימוש.חיות יצרן הפו הני עו ע" שום יקביהי

, אך אורך  קרהבעות ע"פ המידותיו נקמשרולקה" תהיה בחתך משולש  "ה •

 ס"מ. 5  -ול מ הצלע לא יהיה גד

האיטום   .4 שמערכת  )מעקה(  בטון  באלמנט  "חיובית"  פינה  כל  קיטום  לוודא  יש 

ת  ניתבולש בופיל משריבוע פי ק ע"  תבצעל להם יכואמורה "לעטוף" אותו. הקיטו

היציקה,  באמצעים  בעת  מכן  לאחר  שמערכת  או  ובלבד  לא  וט איה  מכניים  ם 

 "ישרה".  ם על פינהתיוש

רכות איטום היא באחריות הקבלן וכל  שטח  קבילה ליישום מע  מתן בטונים באיכות פני

נוסף,   עבורם תשלום  ישולם  ולא  הם באחריותו  כןאלא אעבודות ההכנה  ף  סעייע  מופ  ם 

 כמויות. ודה זו בכתב העבע  לביצוומפורש  נפרד

יקת שטחים אחרים המיועדים  יום יציום מ  21  -וגות עליונים  יום מיציקת ג   30באם עבור  

ניתן    .לאיטום אז,  ורק  אז,  בכתב.  המפקח  ע"י  ואושר  כאן  עד  המפורט  כל  בוצע  באם 

 להתחיל בביצוע עבודות האיטום.

 

 וםסיכ .060305.

 -אים הבאים:תקיימו כל התנה  ן,אם כ ום, אלאט דות איעבוכל  צעו בוי לא

ללא    ,יציב  ,חלקלשהוא יהיה  ום מסוג כטיליו מיושם חומר אל משטח עכעקרון כ .1

ללא    ,ללא חומרים הנתקפים בקורוזיה  ,ללא בליטות  ,תפורריםשכבת חומרים מ
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ילה  המכש מצב    ללא סגרגציה או כל תבנית  ,פיסות עץ המשמשות כשומרי מרחק

 . וםמר האיטו בקות חהידאת 

 באם נדרש. , בבטון טופלו כנדרש ם ופגמים אחריםיקדס .2

 , כולל קיטום פינות. שצעו כנדר וב אר ההכנות כל ש .3

ע עבודות האיטום עבר זמן כנדרש  נים ועד לתחילת ביצו מיום גמר אשפרת הבטו .4

 . איטוםע"פ המקרה. זאת במטרה להבטיח כי הבטון יבש דיו לקבלת מערכת ה 

  אישור כזה יידרש לכל   בודות האיטום.ע  לתלתחי   המפקח,  יכתב ע"ר בישוא   תןני .5

 שטח ושטח בנפרד.   

סתיקמב  .6 של  דררה  בין  הדרירה  בין  או  שונים  מתכננים  התיכנוניות  ישות  שות 

המיוחד המפרט  של  השונים  בחלקיו  לאמץ    המוצגות  יש  ספק,  של  במקרה  או 

 ר. ם יותוליישם את פרטי התכנון המחמירי

 ו בנפרד.ידה ולא ישולמיחה  במחירכלולים  ת הנ"לכנוהה כל .7

 

 איטוםרי חומ  .0405

 כללי  .010405.

ו   לכ המהחומרים  המסחרי,  המוצרים  בשמם  זה  במסמך  מוצרים ופיעים  אלא  אינם 

ערך" )ש.ע.( לידם. בכל מקרה אישור חומר כש.ע. מייצגים ויש לראות כאילו נכתב "שווה  

 ר. חיבמקוד ו ערך בתפ  , שווהשמע. מש.ע לבד.טום בע"י יועץ האי 

ן הינו ש.ע  בכתב כי אכ  אם נתקבל אישורוש אך ורק  יורשה לשימחרי חלופי  כל מוצר מס

 ציא אישור שכזה, הכל בהליכים מסודרים כמקובל. בלבד, מוסמך להו יועץ האיטום,

ל מוסמכים  הם  ורק  הם  האיטום  ויועץ  היזם  של  מוסמך  נציג  כל  או  אהמפקח  ו  אשר 

לביט הצעכל  חות  לד ו/או  וה  האיטוםב  יםשינויל  שינויים    מערכות  היזומים  המתוכננות, 

 רם אחר. וגל  כ ע"י הקבלן או

 

 אספקת החומרים והמוצרים  .020405.

לוו כי  יש  בתכניות  דא  ו/או  הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט  המופיעים  והמוצרים  החומרים 

 כלים סגורים ימבוצרן  הי  של  ריותמקו  ריזותו/או בכל מסמך נלווה אחר יסופקו לשטח בא

הכולל  ימן ברור  ס  שאיכל חומר או מוצר    .קרהאופן אחר, הכל לפי המוזים בכשהם ארו  א

דרך ישומו, כללי זהירות  החומר, מרכיביו החיוניים  שם היצרן ו/או את סימונו ותאור  את  

 מר. החול ש התפוגה מוגבלים יצוין גם תאריךותאריך ייצור. באם "חיי המדף" 

ה ל קבלעל  שאו הוכיח  ן  חלתעד  אוה  ייורך  ותאריך  לטיב    מדף  האחריות  החומר  תפוגת 

וש חלקי  ן )בוודאות( של החומר. נעשה שימום המתוכנמועד הייש   יפנל  אינם  מסתיימים

השימוש   את  להשלים  כוונה  ויש  אריזה  מתוך  במועד  בחומר  באריזה   שנותר  בחומר 

 ן. נן המתכ ם מוקדור מאיש מבצע  יקבל לכך הקבלן ה  –מאוחר יותר 

 

 מוצרים ריות לטיב החא .030405.
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יות ו/או  , בכתב הכמופרטם במ חריים המסו מוצרים ושמותיהציון החומרים ו/א  .א

הח בתכניו אישור  או  יגרע  ת  לא  המפקח,  ע"י  מקורם  ו/או  ומוצרים  ומרים 

המבוצ העבודות  לטיב  ו/או  לטיבם  הקבלן  שימוש  מאחריות  תוך  ם  בחומריעות 

 . אלה

קייגבישל  יםמרוח .ב תקנימהם  בדרישי   יםאליישרם  ים  התקנים  עמדו  ות 

 . הרלוונטיים

מפמ"כ    אחר אומוכר  לתקן    ריםונות החוממו תכאיית  –ידה ואין תקן ישראלי  מב

 על ידי יועץ האיטום. כפי שיפורטו רשימת דרישות ל או

חשבונו .ג על  לספק,  הקבלן  מתחייב  המפקח  ו/או  האיטום  יועץ  מות  גיד  ,לדרישת 

שים  האמצעים הדרו  אדם וכל יתר  חו, ככלים  שתה וכןעאכה שנהמלם וומריחמה

ב  לביצוע להעהבדיקות  או  לבדיקההחושל    ברתםמקום  ל  ו הכ  –במעבדה    מרים 

 . ו/או המפקח ץ האיטוםכפי שיורה יוע

 
 דרישות מקדמיות לביצוע  .0505
 

 תנאי סף  –לביצוע עבודות איטום  קבלני משנה .010505.

באישור מוקדם של ה חייב  ה יהייקט ז בפרוי איטום    תעבודו  צוע לביבחר  יאשר ילן  כל קב

 יטום. יועץ הא

גוף מקצומך"  מוסטום  ן איהצגת תעודת "קבל עי מוכר   מטעם מכון התקנים או ש"ע של 

כקב  לאישור הקבלן  סף  תנאי  היא  מורשה"  "אוטם  תעודת  לפחות  עבודות  או  לן המבצע 

 ק . ספיאי מננאי זה תאיטום בפרוייקט. אולם אין ת

הלקודם   ה  אישור,קבלת  מגורמ המועמד  קבלן  על  המלצה  מכתבי  הנדסיים  להציג  ים 

המע מ נלת כויעל    ידיםוכרים  העבודה  עם  מקצועית,  בצורה  להתמודד,  זה, ו  מפרט  שוא 

שלביה כל  על  המוכתבות  האיטום  מערכות  התקנת  האיטום  לרבות  קבלן  על  כן,  כמו  ן. 

של   רשימה  להציג  ד המועמד  בצע  שבימות  ועבודות  להבעבר  בהיעבודורבות  צלחה,  קף  ת 

 ולבקר.  דומה, אותן ניתן לבדוק  כספי

כ הקבלן  במבצ  קבלן אישור  נציג  פרע  ו/או  האיטום  יועץ  ע"י  יוצא  אחר  וייקט  מוסמך 

 מטעם היזם. 

קבלן אינו עומד ברמה המקצועית  ה סתבר כי מאך בפועל   ,אישורהבכל מקרה, גם אם ניתן  

 תחתיו. אחר   קבלן ולדרושמהשטח  לסלקו אישרם  איטוהיה יועץ הנדרשת יה

יוע של  פסיקתו  זה,  ובנושא  סופית  תהיה  האיטום  הץ  בחשבלק  קבלןעל  זאת  ון  חת 

 בהצעתו. 

או   קבלן  של  לחמוק  נסיון  מטעמו  מה  עובד  מתוך   או  כוונה  מתוך  המתכנן   מהוראות 

ע להפסקת  עילה  תהווה  טכנית  כמוגבלות  המתכנן  ע"י  הקב שיחשב  המ לבודת   בצען 

 מיתות. לצ

באופ יב עבול סוג שיש בה לאיים על טית מכועת מקצבורו  זיהה  המתכנן ן  דות האיטום 

 תות בפרויקט. ן משתמע רשאי הוא להפסיק עבודתו לצמי באופ או יר  יש

 בטיחות .020505.
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 והגהות  לא יבצע קבלן האיטום כל עבודה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הבטיחות    

 -:כולל ביםחייתהמ 

ע לה  יש א. ב  לקפיד  בביוגהו  טיחותכללי  העב ת  דין  צוע  לכל  בהתאם  ודה 

לחומרים   ית בכל הקשור  גישות איש חס לרייהתל ישיון. בעניין הגיהות  והיג  

 הפריימירים למיניהם. נדיפים מ

  להשתמש הכרה יסודית ומלאה של החומרים וחומרי הלוואי בהם הוא עומד   ב.

 בה. סביול לאדם מהם חד א ל והסכנות הקשורות בכ

ביצוע  ב .ג   באשאיטו  עבודת עת  אמצעג   ם  בכל  לנקוט  יש  הזהירות לויה,    י 

ע  המוכמוכתב  לב "י  על  טסד  הקפדה  תוך  ולגהות  כיביחות  מטפי   שמישיםאש  וי  הצבת 

 זמין לכיבוי אש ו/או שטיפה.  מים ונגישות למקור

 קום  ל מכו ר אויהור אווי סיור מוקדם ומיפוי כל המקומות כמו יחידות ט ד.  

  בהם   ים ובעלי חיים גזים/ריחות שישל אנשא  ולים להגיעאחר שדרכו יכ   

 ושלום לגרוע מזה. חס  ואי נוחות לגרום לא  

  ועל   ת הגנה מלאה על בריאותואביזרים להבטחשימוש באמצעים  ה.  

 העובדים, הסובבים והסביבה.  שלמות  

 ה. מקרה ומקראמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל  ו.  

 

 טוםכבות האיות שפרצי .03.0505

לידי    באשהדבר לא    איטום. בכל מקרה רציפות שכבות ה  דאג לשמירה על יאיטום  קבלן ה

בכתבתכניות    ביטוי ו/או  במפרט  מועד,  ו/או  בעוד  הדבר,  יובא  בשטח,  ו/או  הכמויות  ב 

 לידיעת המפקח, אשר יקבע כיצד לנהוג. 

  ת שתוצאתן פעולומבצוע    עו להמנ עליים  רת מ לגרם לחדיזיהה הקבלן כשל מכל סוג העלול  

בה מוחלטתכשל  :מניעה  שהיא  המטרה  רטיב  שגת  בעיות  נקט  .  ותשל  בדרךה  לא   קבלן 

 רוכות בתיקון המצב עליו. זאת יחולו ההוצאות הנוספות  הכ

   

 קבלת הסברים  .040505.

באחריות   האיטום,  עבודות  ביצוע  התחלת  עם  קבלןהלפני  קשר    ח, פקהמ המתכנן/   ליצור 

לו השפי הב פרט   פרטדא הבנת המ ולוו  והסברים  הנחיותקש  לב גורם שיש  וכל  על  ניין  עה 

 הביצוע. 

קודם לתחילת הביצוע. ביצוע ות, יש להעלות בפני גורם מוסמך  והסתייגוין  ת לתכנורוהע

הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. לא תהיה  ע"פ התכנון, משמע    -העבודה  

 .בדיעבד תוטענו  יותיגוהסתיתייחסות ל כל ה

 

 ם ודות האיטולעב יותאחר 0505.05.

למ הקבלן,  האיטאחריות  עבודות  תכלול  באתר  על  עמום  בתקן   וד  המוכתב  הזמן  משך 

   .2752הישראלי 

 

 המטרה ותקינות קולטי מי הגשם והמרזב  בדיקות הצפה .060505.
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 בדיקת  רו יעב  טוםמערכת אי חדרים רטובים, מטבח, מרפסות וגגות עליהם יושמה  

ה  ע"י  וצעתב   הבדיקה  תקנית.   הצפה  הנחיות  וע"פ  מוסמך  פרק  הכחוספר  גוף  ישראלי  ו  05ל  תקן 

המפקח,   ריקון  רש ע"פ התקן. , לרבות בדיקת מערכת הניקוז כנד1476מספר  הוראות  ע"פ  רק  יעשה  המים 

א  ן לוודת הקבלובאחרי  .דרשה כנדיקת ההצפהאיטום עמדה בבבכתב. אישור זה יהווה עדות לכך כי מערכת  

דת הצורך,  ים במיר של מית לריקון מהרואפש  -כגון:עי הזהירות הנדרשים בעת ההצפה,  כי ננקטו כל אמצ

 לא תבוא במגע עם המים וכו'. עלות ההצפות כלולה במחירי היחידה. חשמל  לוודא כי מערכת ה

 

 אופני מדידה ותשלום  .070505.

 . כלושרהה בפועל, נמדדה ואשבוצעבכמות    הד היחי  חירל מלה שב ע"פ כפו התשלום יחוש

כל בדרך  ימדדו,  המעך  תול,  השטחים המטופלים  למרכיהפרדת  היינו,  רכת  השונים.  ביה 

אופקי  לקישטחים  אלומיניום  פרופיל  איטום,  רולקות  אנכיים,  שטחים  היריעות,  ים,  בוע 

 עיבוד פרטים סביב קולטנים וכו'.  

ס הסר  חפיות למען  ויעוביר   פק,  חת  לא  מופחת  במחיר  ימדדורים  כלולים  ידה  היח   והם 

 הנקוב. כך גם ההצפות לביקורת.

ת. במידה וכך, גם קנות מעל לשכבת קישור תואמת מותומניוביט  יטוםערכות א, מללככ

כלו הקישור  שכבת  מחיר  במפורש,  צויין  לא  במקרים אם  הנקוב.  היחידה  במחיר  ל 

 פורש.מכים במסמיין ביצובר והד בת הקישורמסויימים אין צורך בשכ

 פרט.ות המהמוצר והתקנתו ע"פ הנחי/קת החומראספ  ם אתכל המחירים כוללי

ב באיכ ות  שונ דרכים  הוכח  העבודה  את  ביצע  עובי  שהקבלן   הפחתת  )כגון  מופחתת  ות 

בי או  האיטום  יריעת   יריעת  למשל   ( עלות  מופחתת  ביריעת   איטום  במקום    APPצוע 

ם, עובי  ורשיגד ש ריעה נילה במקום י, יריעה רג  M  תיריע  קוםבמ   Rעת  , ירי   SBSיריעת   

ת  מעלויות תיקון/שדרוג  והבא  ערכול  בס גדועל ניכוי/קנמליץ  המתכנן לה    מופחת(  רשאי

 מערכת האיטום למצב שתוכנן. 

 

 ם  תכנון איטו  .0605

 

   במגע עם הקרקעחלקי מבנה  טוםיא .01.0605

 

לאי  קח  םוטהמערכת  תת  מבנה  לרבו ייםרקע לקי  פיר  ת,  כלונס,  מעליות,  ראשי  י 

עש  המתחברתהיה  מיריעות  לבטויה  ה.  וןות  מעהבטון  היריצוק  מתחבר  ל  יעה 

 טחה. כני, בכל שיבור מבח 

 .(פזקר) PRE-Bאו  (ביטום) "ביטומפרוף "  יריעות להתקנה כדוגמת

 ים ודבקים ע"פ הנחיות היצרן. ות כולל סרט יישום היריע

 

 כלונס /  כלונס ראשיאיטום  .א

 3.41-13, 3.41-1 םיפרט
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, יש ו/או קורות קשר  כלונסעל ראשי    מערכת האיטוםלת  לקב  הכנה  תוד לאחר השלמת עבו

איטום    ליישם של הכלונס חומר  הכלונס  ,קורה/על הרום האופקי  צידיו    קורה/סביב  ועל 

 של הכלונס/קורה.  האנכיים

 

ל הפן האנכי  עום  ק"ג/מ"ר. גובה מערכת האיט   3.0  -המצטברת לא תפחת מ  כמות החומר

 ס"מ.   50 -לא יקטן מ -כלפי מטה  עליון הצה קה מהמדוד  קורה/הכלונסשל 

רה.  של הקופנימי  מערכת האיטום תותקן מצידה החיצוני וה  –פית  במקרה של קורה היק

 צפה ועל רום הרצפה. גם על הקצה האנכי של הרכך 

 

 למפלס האדמה.ת, מעל ס"מ, לפחו 30 תעלהיטום הא מערכת

 

 . VANDEXג טלי מסוטי קריסמנצ םאותו ניתן ליישם הינו חומר איטו וםטאיהחומר 

 

ום וחומר האיט  נסהכלוש  ראס"מ על    2-5תעלה  האיטום מתחת לרצפה  יריעות  מערכת  

 ה. מרח על היריעיהנ"ל י

 או ש.ע מאושר.  QUELLMAXעצר מים מסוג תונח רצועת  הראשבכל היקף  

, בדעל הפן האנכי בל  ריטומאלסביטומן    בתכש, ניתן ליישם  הנ"ל  יטוםר האלחומ  כחלופה

  3  -לא פחות מ  –ות  ן מותקן כמשחה קרה. הכמ טומ הביפיד או ש.ע.  מסטיגום ס כדוגמת  

 ת )פריימר(.  אמ תושרת יטומן מעל לשכבה מקהתקנת הבמ"ר.  ק"ג/

 

 מ"מ.  0.5שטוחה בעובי   HDPEום האנכי ע"י יריעת הגנה על האיט

 

 רצפה  איטום  .ב

 3.42-8 ה פרטרא

  אל בגישה    .וחלק כנדרשיהיה מ  זה ון הר. הבטמתחת לרצפה  יציקת הבטון הרזה •

 " כמתואר בפרטים הרלוונטים. בבטון הרזה "ווטה קורות יבוצע שקע  כלונס / ה

  .ע"פ הנחיות היצרן  יישום.  נדבקות לבטוןהעשויה יריעות  התקנת מערכת איטום   •

יריע תעלנה  הרצפה  הבהיקף  ותוצמדנהאיטוות  רוחב  ההנית  לתב  ם  יקפית. 

 .יווןס"מ בכל כ 10  -החפיות 

עד לקוצי החיבור    דיפון, התקנת היריעות תעשהזור החיבור בין הרצפה לקיר האב •

 קיר. -רצפה

כן,   רציפה,  יש  כמו  איטום  מערכת  צמנטי    ריחתמ  ע"ילייצר  איטום  חומר 

ד  ע, על הקוצים והעל היריעה  ם יעלהאיטו  . חומרCEMSTARקריסטלי כדוגמת  

מים הידרופילים תופחים    עצרי  2  ס"מ מעל מפלס הרצפה. כמו כן, יותקנו   20  -כ

 מעל הקוצים. ,  ןהדיפובקיר 

כלונס,  הקיר    באזור • ראש  מעל  כיריעות  "צומח"  עד  יותקנו  ס"מ    10  -האיטום 

   של הרצפה. מתחת לרום העליון
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 פה. הרצ  יר, לפני יציקתהידרופילי תופח בהיקף הק  עצר מים  יןהתק יש לכמו כן, 

 איטום. בטון הרצפה נוצק ישירות מעל למערכת ה •

י • ניקוז  בור שאיבה/תעלת  ע"י חומר איטום צמנטיאיטום  גקר  יעשה  מיש  יסטלי 

אבקה+מים, שכבה שניה    –ה. שכבה ראשונה  ( גרמניBPA)  CEMSTAR  דוגמתכ

 ק"ג/מ"ר.   4 -כמות אבקה+נוזל. ה –

 לט של הבטון.חאין לפרק תפסנות לפני ייבוש מו •

הפבאזו • קירות,ר  עם  לעלות  עתידים  בו  יציקה  פס  ין  קתלהיש    סקת  מים  עצר 

 . CEMFLEX VBמסוג לי נט קריסטמצופה צמ כת מת

 ציקת הקיר. י •

 

 ר בחפירה פתוחה איטום קי .ג

 של בטון הקיר ולות האשפרהלאחר גמר פע – עבודות הכנה א.

בה .1 ולטפל  ויועץ האיטום  עם הקונסטרוקטור  להתייעץ  יש  של סדקים  ם  במקרה 

 כפי שיוחלט. 

לחתו .2 יש  קשירה  בעומקחוטי  כ  ך  )  1  -של  הבטון  מפני  פנימה  סי  ע"יס"מ  תות 

 .לעומק הבטון(

וחלליצי חקינ שקעים,   .3 למץ  יש  של התבניות  קובעי המרחק  ידי  על  שנוצרו  לא  ם 

המליטה  בתערובת   כשחומר  ולאיטום.  להדבקה  בפולימרים  מושבחת  צמנטית 

רוויים  ת או ספוג  ק את פני השטח על ידי מברשתקשה במידה מספקת יש להחליה

 רטוב.  ם ייעשה בתנאים של רטוב עלמים. יישום חומרי מליטה צמנטי

ן תבניות  בטון שנוצרו עקב בריחת חומר מליטה דרך החלל ביק בליטות בלסל  יש .4

 מכל סיבה אחרת.   או

איטום היא באחריות ליישום מערכות  פני שטח קבילה  וכל    מתן בטונים באיכות  הקבלן 

באחריותו הם  ההכנה  יש   עבודות  אם  ולא  אלא  נוסף  תשלום  עבורם  סעיף  ולם  מופיע  כן 

 יות. כתב הכמוו בה זלביצוע עבוד נפרד ומפורש

עברו   מיום    14באם  הבטוןיום  אשפרת  המיועב  גמר  לאיטום  קירות  כל  דים  בוצע  ובאם 

 תחיל בביצוע האיטום.הלהמפורט עד כאן ואושר על ידי המפקח בכתב. אז, ורק אז, ניתן 

 ום ת איטביצוע עבודו ב.

פולימרים   ע"י   תיטומנית דו רכיבית המושבחאיטום הקירות ע"י מערכת ב .1

ב.  רהחומ והמיושמת בהתזה, לרבות שכבה מקשרת כנדרש ע"פ יצרן   עד ה  התזהיישום 

 )יבש(.   מ"מ 6של  מצטברעובי לקבלת 

 ומני אלסטומרי חד  ביט וםיטר א חומלחילופין, ניתן לבצע התזה של   

 יצרן. הוראות  ום ע"פום בשכבה עבה. יישלייש רכיבי המיועד  

 בוש מלא של מערכת האיטום או אם  ים, לפחות, לייימ 4יש להמתין  .2 

 יצרן.נדרש אחרת ע"פ הוראות ה 
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  הקירות, אזי ניתן יהיה   המפקח לאשר את מערכת האיטום על   לע .3 

   HDPEההגנה ע"י יריעות     יטום.הא ל ע  להתקין את המערכת להגנה  

 מ"מ.  1.0י ת בעובשטוחו 

 ני יציקת התקרה, יש לטפל  ת ההיקפיים ולפיציקת הקירולאחר גמר   .4 

    עטוף בחומר  ע"י התקנת עצר מים פס מתכתיציקה  בתפר הפסקת  

 או ש.ע מאושר. CEMFLEX VBאיטום קריסטלי פעיל מסוג   

 . 3.46-1 רטפ פע"  גמר מערכת האיטום על הקירות

 ע"י יועץ אחר. ם מסביבת חלקי מבנה תת קרקעיים ייעשהוסילוק מיון ניקוז תכנ

 טום סביב צינורות החודרים את הבטון יא 02.065.0

 

 לוי אדמהכנגד מי קיר  /פה דרך רצצינור החודר  איטום סביב א.   

 . 4.20-3 אה פרטר

לבטוןם  יישו . 1 הנדבקת  הכ"  יריעה  סביב  ברוחב  יריה  .רצינושושנה"  כ עה    40  -של 

כס תמוקם  שכ"מ  מרוחבה    20  -ך  הציס"מ  סביב  ונור  ילופפו  ס"מ    20  -החודר 

כ ים  הנותר  ויפרסו  וי"שושניחתכו  ליריעת  ה"  שיושמודבקו  לכן  האיטום  קודם  ה 

 CEM  ייעודי, כדוגמת  נור בעזרת דבקציהריעה סביב  על תבנית הקיר. הדבקת הי

805. 

שאינו    פולימריס  על בסמים    עצררצועות    2קבע  ש לי,  קירז הכרמיב הצינור, בסב .2

שנ  .תופח בין  המים  החיבור  עצר  קצוות  ע"י  ה ייעשה  לקי  קצה  ניתן צמדת    צה. 

באלהש בחותמש  או  יש  כדי לתט קשירה  זיקון  אך  עצר המים במקומו,  פוס את 

 רה. חוט הקשי דפילחתוך את עו מידה וכןה יתר על פיד לא להדקו  להק

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

בהדרגה,  יציקת   .3 תעשה  ריט  ברצועות,הבטון  מילוי    וט.תוך  לוודא  כדי  זאת  כל 

ומל בבטון  החלל  של  מלא  א  לצינ   ביןמגע  ההבטון  בכל  המתנור  לייבוש  יקפו.  ה 

 ן. של הבטו מלא

 

 החודר קיר איטום מעבר כבלים/צנרת דרך שרוול  .ב



41 
 

 
 

 . 4.60-9אה פרט ר

שבין איט החלל  דרהעו  לים/צנרתכב  ום  שרו ברים  ידי החו  ולך  על  יעשה  קיר,    דר 

 . STOPAQ FN-2001 פותח במיוחד למטרה זו כדוגמתודי אשר חומר ייע 

 -חיות הבאות:היצרן ולהנ להוראות  יעשה בהתאם  ריישום החומ

 לת וכו'. ל לכלוך, פסוה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכלתחי .1

פנימ יצירת   .2 פת  י"תבנית"  ידי  גיבוי רופיעל  החודר  כבל/ה   סביב   ל  או  הצינור 

נית"  ב מיקום "הת  השרוול.בעומק    ןראוריטן מוקצף, או לוח פוליסטים פולין יישוילופי לח

ס"מ של חומר איטום )המדידה    10-12  -ות מח פלוי של לא  ך שיבטיח מית יעשה כהפנימי

 רוול(. לאורך הש

לוודא   רוול יש  ת השחודרים אה  דכבל/צינור אחים שיותר מותם המקר בא .3

לא כים  סמו  כבלים/צינורות  2נות של כל  ין הדפורות. המרחק ב דה בין הכבלים והצינ הפר

 מ"מ.  3 -יקטן מ

השרוול   ר לבין  והחלל שבין הכבל/צינ יש למלא את  בסיוע "אקדח" מתאים .4

 בחומר איטום. 

נו,  היי   השטח. י  פנ ית כמחסום עלנית" חיצונתקין "תב להמומלץ פשר  במידת הא .5

ליישר  ו תבניות" שהותקנ "ה 2יה תחום על ידי  יהחומר האיטום   לחילופין,  זה.  לצורך 

 קיר.במישור פני ה איטום ה, את חומר עזרת מריתק, בהחליול

 .החודרמומלץ להתקין פלנצ' מסביב לצינור   ,קיים לחץ הידרוססטי באם .6

 

 תיםדר השירו ת חיציקה של רצפצינור החודר באיטום סביב  .ג

 . 4.65-2ראה פרט 

צינור החודר  קרבמ ביציקה,ה של  יש להתקין רצועת  קודם  את הרצפה    ליציקת הרצפה, 

  ,מיקום הרצועה  .מאושרש.ע  או    QUELLMAXונייט מסוג  בנט  ל בסיסעצר מים תופח ע

 במרכז חתך הרצפה העתידית. 

יב  ן סבגבהת בטות ההרצפה, יציק  רצפה ולאחר התקנת המערכת לאיטוםלאחר יציקת ה

גובה   כגב הההצינור.  על  4-7  -הה  ל  ס"מ.  יש  ההגבהה  כזו   התקיןרום  איטום  מערכת 

 "מ. ס  20 -חות מ רכות האיטום לא פ י מעבין שתם הרצפה. החפיה שהותקנה לאיטו

יש לה  אביזר חרושתי מסוג  תלחילופין,  צוואר   DALLMERקין  ון קרדי להתחברות  עם 

 (. MBMום )עם מערכת האיט

 

 יצוק ג בטוןהחודר גר נוצייב איטום סב .ד

 .  4.70-1פרט 

 

רצועת . 1 בנטונייט מסוג  ליפוף  -ITUו  א  QUELLMAX  עצר מים תופח על בסיס 

SEAL  .סביב הצינור 
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תעשה    .2 הבטון  תוךיציקת  ברצועות,  מילוי  בהדרגה,  לוודא  כדי  זאת  כל    ריטוט. 

בין מלא  ומגע  בבטון  החלל  של  לצינו  מלא  בהבטון  המכ ר  היקפו.  לייבוש  ל  תנה 

 ן. ל הבטומלא ש

 יועץ. החלטת ה רמי, ע"פהתקנת לוחות לבידוד ט . 3

 ם. יציקת מדה לשיפועי . 4

 -ור, יש לבצע:הבטון מסביב לציניקת הגבהת קודם ליצ

 . STOPAQ WRAPPING BANDבקת רצועה ייעודית דביקה מסוג הד .1

 . 4.70-1פרט ההגבהה ראה   דותור החודר. מיציניציקת הגבהת בטון סביב ה . 2

מ י .3 הגגערכישום  לאיטום  המפרט  ע"פ  איטום  לרת  פריימר  שכבת  ,  רולקהבות  , 

 . פ המפרטת איטום ע"ויריעו טומןעליה שכבת בי

מניות לאיטום הגג, כולל עליה על ההגבהות  ביטות העו השלמת יישום הירי  לאחר .4

 . STOPAQ WRAPPING BAND ליישם רצועה ייעודית דביקה מסוג יש

 מי גשם קולטן יטום סביב א .ה

 . 4.70-13ה פרט אר

 : ניותה של יריעות ביטומביטומן ושכבה ראשונלאחר יישום שכבת ה  

  ולל  זר כאביה .DALLMERודי מסוג יעזר חרושתי  ביא התקנה של .1 

 . MBM"דלביט" ומשווק ע"י חברת    ביטומני וחבק גומי כדוגמת צווארון    

  של   חלק השטוחתעלה בחפייה על ההשניה  איטוםת היריעריתוך  .2 

 אליו.  ותרותך   האביזר    

 זר. אביל האטם גומי שגן על הון הביטומני, יש להמה אל הצווארההלח בזמן 

 

 ובים טאיטום חללים ר .03.0605

 -ם לב:שי

 ב פתח היציאה מהחדר הרטוב.יש להקפיד לצקת קורה / סף סמוי לרוח •

בהדבק ת  בהתקנ • יאריחים  מעה  אל  שיושמה  שירות  איטום  הקירורכת  יש  ת,  על 

ונה לדרישות התקן  מערכת האיטום הע  לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את

 .רשתהנדברמה   4004י שראלהי

ל • עיבוי בכדי  של  בעיות  למומ  ,מנוע  לתחום  לץ  מומחה  יועץ  עם  הנושא  את  בדוק 

 י. הרלוונט

ממי • המכילים  חומרים  עם  להקפידסיבעבודה  יש  היטב  ול  ם,  החדר  אוורר  את 

 .יה, כולל עישוןגלואש קרבה של ולהימנע מ

צינור סביב  הרצפה  איטום  את  ע"החודר  ייעשה  קיים,  באם  ה,  הרלוונטיפרפ  רק  בפ  ט 

 . הרלוונטי

 

 תים  שרו רום רצפת חדיטא .1

   5.20-15פרט  
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מערכת    הרצפהאיטום   ע"י  רכיבית  ם  יטואייעשה  דו  פוליאוריטןמשחתית  בסיס  -על 

 "מ. מ 3 -ת לא יקטן ממערכל ההיבש שהעובי   מן.ביטו

 

קין  להת  תןניי  וסמך כ מ  ורםה ע"פ אישור גקבל כחלופרכיבי ית  חומר איטום ביטומני חד

 ומר נדבק לעצמו גם לאחר זמן. ובי הנדרש בשכבה אחת וכי החמר בעת החוא

 גר'/מ"ר. 400פרישת יריעת בד גיאוטכני   הגנה על האיטום ע"י

 דריכל. פ החלטת אבות ע"המשך שכ

 

 קפיטריה  / יים ים טכנ חללום רצפת יטא .2

   5.20-16פרט  

 

מערכת    הרצפהאיטום   ע"י  רכיבמשחתית  ם  יטואייעשה  פ ית  דו  בסיס  -וליאוריטןעל 

 מ"מ.  3 -ת לא יקטן ממערכל הש העובי היבש  מן.ביטו

  ויציקת בטון הגנה מינימום  גר'/מ"ר  400פרישת יריעת בד גיאוטכני    הגנה על האיטום ע"י

 ס"מ.  4

 ריכל. לטת אדפ החבות ע"המשך שכ

 

   מלתחותאיטום  .3

 

   עבודות הכנה  -שלב א' 

ה .  2752י ע"פ ת" טוברפתח היציאה מהחדר ה יציקת סף בטון לאורך .1    -סףתפקיד 

חדרי   ליצור חיץ בין החול שמתחת לריצוף בחדר הרטוב לבין זה  ביתר  לריצוף  שמתחת 

 הקומה.  

 וב.  רטהחדר ה  יבנו קירותהיקפיות מעליהן יציקת קורות בטון  .2

צנרת   .3 והניקוזקיבוע  לה  .המים  יש  הצנרת,  התקנת  שלמנע  יבעת    ממקבץ 

  ותהצינור  בעת מעבר   במיוחד ר חשובהדבם זה לזה. ימספר צינורות צמוד 

מושבח   ייעשה ע"י    הביטון .. ביטון צנרת המים והניקוזותקירה דרך צמנטי  טיט 

 נטי והחלקתו. צמבטיט ה ירת שיפועים מתונים  על יצ   הקפדהבפולימר תוך  

בכל  יצי .4 רולקות  קיררת  עשויהרצפה-מפגש  תהיה  הרולקה  צטי  .  מנטי  ט 

או ספוג  ע"י מברשת    הרולקה  קת ס"מ החל  4x4  הולקהר  חתך   .מרימושבח בפול  

 הטבולים במים. 

יריעת   .5 להתקין  יש  הרטוב,  החדר  קיר  את  החודר  )ברז(  מים  צינור  אטם  סביב 

ע" כזה המשווק  א.צחרושתי  חב'  צי י  "אייל  או  שיווק  החופויים".  .  יקוטר  היה  ר באטם 

הנבחר   האיטום  י חומרע"  האטם לקיר  לשמהקיר. ההדבקה  קטן מקוטר הצינור הבולט  

 לאיטום הקירות. 

 

 איטום הרצפה   -' בשלב 

 5.30-11פרט 
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הנב .1 האיטום  לחומר  תואמת  )פריימר(  קישור  שכבת  הכמות  יישום  ע"פ  חר. 

היישום  היצהוראות   והרולקות   ל ערן.  כ   הרצפה  של  חפייה  מערכת    15  -כולל  עם  ס"מ 

יצרן  המתנה    זמן  ש.יבוי .  הקירות ה קודם לכן עלהאיטום הצמנטית שיושמ  הוראות  ע"פ 

 החומר. 

מאושר.   או ש.ע   250מריס לאיטום הרצפה, יש ליישם חומר איטום כדוגמת,   . 2

 מ"מ.   5 -בר לא יקטן מהמצטות היצרן. העובי היבש  היישום ע"פ הורא 

 גר'/מ"ר.   400יאוטכני  נה על האיטום ע"י בד גהג . 3

 טון. יציקת מדה ב  .4

 

 ת ירואיטום ק – שלב ג'

מ   לאחר הרבצה/טיח  ייבוש  שכבת  התקנת  ולאחר  הרצפה  לאיטום  המערכת  של  לא 

 תית הקיר.א כי שכבת ההרבצה/הטיח תואם לתשמיישר  על הקירות. יש לווד 

י  הקירות,  מערכתאיטום  ע"י  ייעודית   יעשה  הכ MASTER WALLמסוג    איטום    וללת , 

 מ"ר. ק"ג/ 3 -פחות מלא   –. הכמות או ש.ע מאושרתוסף קוטל פטריות, מתוצרת פזקר 

 שים לב:

המותקנת . 1 זו  עם  הרצפה  על  המותקנת  האיטום  מערכת  חיבור  מקרה,  על    בכל 

 י למקרה.הקיר ייעשה ע"פ הפרט הרלוונט

חלק    4004דרישות תקן ישראלי  תואם העומד ב  החיפוי ע"י דבקהדבקת אריחי   . 2

1. 

 

         איטום גגות .0405.06

 

העבוד התק   ת המלאכוו  ות כל  הנחיות  ע"פ  יתבצעו  גגות  הישראלים  נילאיטום  ם 

 -רלוונטיים ביניהם:ה

 1752/1ם ע"פ תקן ישראלי ת לאיטויהכנת התשת  •

 1752/2ע"פ תקן ישראלי ריעות ביטומניות העשויה י יישום מערכת איטום •

 1430/3תקן ישראלי  יעמדו בדרישות יריעות האיטום  •

 1045ן ישראלי ד תרמי ע"פ תקבידו •

   1  , חלק1476גות בהצפה ע"פ תקן ישראלי  גבדיקת  •

 1513עים מבטקל ע"פ תקן ישראלי פויציקת שי  •

 

  05פרק     -)הספר הכחול(ין משרדי  ( של המפרט הכללי הב2004י מהדורה מעודכנת )ועל פ

 יטום". "עבודות א

 

  סדמווכתב ע"י העי הזהירות כמבכל אמצ  לויה, יש לנקוטדת איטום באש גבעת ביצוע עבו

 ת ולגהות. ולבטיח 
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 כללי  א.

יצ  .1 הגגות  בשיפוע שלוקכל  לפחות,ים  הניקוז.    ו תעלותא ו/  אל הקולטנים  1.5%  , 

השיפועים סביב קולטן הניקוז, לא  ובי שכבת  ע  יציקת שיפועים מבטקל.לחילופין,  

 ס"מ.  5 -יקטן מ

המיהקו .2 לאיסוף  הנגד   ימוקם  לגשמהם  לטן  קב בצד  בו  לאזור  הצינוי  ת  רוועים 

הצינורו  םהחודרי יהיו  מקרה  שבכל  כך  הגג,  בצד  ת  את  של  החודרים  הגבוה 

 שיפועי הגג.

מיום גמר  שבועות    5  -לא אם עברו לא פחות משום מערכת האיטום, אוחל בייילא    .3

 טקל.יציקת שכבת השיפועים מב 

הכל    הגבהות אחרות.מתקנים ועל הבסיסים ל  םגתעלה  שעל הגג  מערכת האיטום   .4

 . נטייםורלו ם הטיפרע"פ ה 

 ת בלבד.ומוצגות בפרטים הינן אינדקטיביבמפרט ו/או    ותהמערכות, לבידוד תרמי, הנזכר

 נושא. מומחים ל  יעשה ע"י יועצים אחרים  תכנון מפורט ומחייב

 

 עבודות הכנה  ב.

  4ים"  "אף המ   קעומ  ".אף מים" בגג יש לצקת עם  קירות הגובלים  קות וה את המע .1

ן "אף  ביהמדודים  ס"מ לפחות    28ישאר גובה של  יכך שן,  וכנית   "מים ה  אף"ס"מ.  

 .  פועים היצוקה על הגגכבת השישהנקודה הגבוהה ביותר של לבין  המים" 

  י קיסנר או אלה מיוצרים ע"  כדוגמת,  ולניקוזם  ליטת המיםהתקנת אביזרים לק .2

DALLMER  וא  HARMER  ש.ע אלה.  או  חרושתי   מיוצרים  קולטנים    בייצור 

ישוב   יםכולל ו יריעוואחיבור מבוקר    מאפשר  . השובל ביטומנית  ריעהל  ת  מין עם 

   .גגאיטום הלהמשמשות  האיטום הביטומניות

נורות חודרת את הגג, יש ליישם  קבוצת צי  נור מחומר פולימרי ו/אובמקרה בו צי  .3

 וונטי. לוונטי בפרק הרל איטום ע"פ הפרט הר כת מער

עבודות  ביצוע  לפני התחלת    קואב  חולת,  למכל פסו  והמעקות  גגאת הלנקות    החוב .4

 האיטום. 

 . יטום בפינותעיבוד פרטי א  .5

 

     יםחשופאיטום גגות  א.

ע"י ייאטמו  הגגות  שת  ככלל,  העשויה  ביטומניות.  מערכת  יריעות  של  שכבות  היריעות  י 

 .  SBS/4/R מסוג

ג סביב  ומר מעקות,  יבנוהעש  פסותגות  בלוקים  לקורת  ויים  פכנד  בטון  מעל  ע"פ  רט רש 

8.00-3 . 

 האיטום ביצוע עבודת י בשל ג.

 8.00-12, 8.00-10 ,8.00-4ים  ראה פרט

ביטומ .1 קישור  שכבת  "פריימר  למרוח  כגון  )פריימר(,  מתו101נית  צרת  " 

לא פחות  ח. כמות הפריימר,  ל השט" על כרת "פזקרמתוצ  GS-474"ביטום" או   
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ישגר'/מ"  250  -מ יישום    ר.  על  מעהפריילהקפיד  הרולמר  המים. ות,  ק ל  אף  לגובה  עד 

 . ושייב

ולל  כ ק"ג/מ"ר על כל השטח   2.0 בכמות של  105/25כבת ביטומן מופח ישום שי .2

 ם. העתידילמפלס שכבת השיפועים ס"מ מעל   25 -ההגבהות לגובה של כ 

מבא .3 נדרשה  לוחות  ערם  טרמי,  לבידוד  אן  פרנדו   מסוג  הבידודכת 

 EXTRUDED ן  ומ הביט דוד הטרמי, יודבקו אל  יועץ הב י יוכתב ע", בעובי שי

 (.  2)החם 

לשיפועי .4 מבטון  מדה  שכבת  מיציקת  פחות  לא  השיפוע  עובי    .1.5%  -ם. 

דס  מהנ נון  בת הבטון וברזל הזיון ע"פ תכ ס"מ. תערו 4 -השכבה לא יקטן מ  

ע"פ  בטקל במשקל מרחבי  היה  קל יהים מבטבמקרה של יציקת השיפוע קציה.  רוהקונסט

השכבה   מגפ"ס.    2 -קטן משאינו ה לחיצל והמפרט הטכני וחוזק  קלבט  1513תקן  עובי 

 רש.ס"מ. אשפרה כנד   5  -יקטן מ המזערי לא

המפגש  .5 תפר  לאורך  רולקות  ההגבהות  ביצוע  לבין  הגג  מישור  ה  הרולק.  בין 

צ פולימרי.  נמ מתערובת  בתוסף  מושבחת  הרוטית  לחילופין,    4x4ה  לקמידות  ניתן  ס"מ. 

 . ומניתיטב חרושתית המיוצרת מתערובת   רולקה ליישם

שור  קי הרולקות, יש למרוח שכבת  חר ייבוש מלא של שכבת השיפועים ו לא .6

 GS-474 " מתוצרת "ביטום" או  101 )פריימר( ביטומנית, כגון "פריימר

ום על כל השטח,  היישגר'/מ"ר.    250  -הפריימר, לא פחות מות  כמ  צרת "פזקר". מתו

 ש. . ייבויםהמ על ההגבהות עד לגובה אף  ליהוע לל הרולקותכו

בטקלשכבת    כאשר  .7 יצוקה  אווהשיפועים  להתקין  יש  התק,  ע"פ  מיקום  ן.  רים 

  40לכל  יח'    1  -מת  לא פחו  –רים  ו. כמות האו 8.00-32אוורים והתקנתם ע"פ פרט  

 על כל גג. ים אור  2  -לא פחות מבכל מקרה, יותקנו  ח גג."ר שטמ

,  POLYVENT מת וג עה מאזנת אדים )מחוררת(, כדיירשל   נחה חופשיתה .8

ש.ע מאושר.    פזקר בע"מ אוה מתוצרת חב'  או יריעה דומ  POLYGLASSמתוצרת  

רוחב  ועת גג, בטח הגג. רצ היריעה על כלל שש לפרוש את  מ"מ. י  1  -עובי היריעה כ 

כ לאורך    50  -של  וההגבההמ ס"מ,  תיעקות  ירות  ללא  חשופה,  מאזנת  שאר  יעה 

אל שכבת הביטומן המיושמת    וך מלאום ריתיטירותכו יריעות הא רצועה זו  ב.  אדים

 (. 9ריעה המאזנת אדים )סעיף היעל 

חם    .9 ביטומן  של  נדיבה  שכבה  הירי  105/25מסוג  יישום  שטח  כלל  עה  על 

החם אל    מןהביטורה טובה של  מ"ר. יש לוודא חדי/ק"ג  2.0  -כ ת. הכמות  המחורר 

 עה. ורים שביריתוך הח 

בעת   .  SBS/4/R. היריעה מסוג ומניותות ביט יע ריתוך השכבה הראשונה של יר . 10

שלהיי חפיפה  על  להקפיד  יש  שתי    10  שום,  כל  בין  לפחות  סמס"מ  ועל  יריעות  וכות 

 . עות לתשתיתהלחמה מלאה של הירי

        צועהב הררוח  לקות.ל לאורך הרווק מיריעות כנ"עות חיזתוך רצו רי . 11 

 "מ.ס 20 -כ 
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 .  SBS/4/Rהיריעה מסוג  מניות.ת ביטועוהלחמת השכבה השניה של ירי . 12 

 ה העליונים. יריעה זו תעלה על  ינרלי בהיר טבוע בפני היריע אגרגט מ 

 השכבה   בעת יישוםהראשונה.  שכבהה ל רוםס"מ מע 10 -הות כההגב 

  היריעה  חצי רוחב זו כ יוז בה זוהחפיות בשכ השניה יש להקפיד, כי 

 חפיות שבשכבה הראשונה. ליחסית   

 חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות.  צועות יתוך רר . 13 

 ומסטיק  , מיתדים תקני  ע"י פרופיל אלומיניום קיבוע היריעות להגבהות . 14 

   תואם. 

 ושר, על  " או ש.ע מא18 "פזקרול" או 244"מסטיק  מסטיק מסוגמריחת  . 15 

 בפינות ובעיבוד הפרטים   ,המרזב  וכות באזוריריעות סמ בין  יות ל החפ כ 

 נים. שוה 

 מפח מגולוון מכופף.  פ המקרה, יש להתקין חיפוי עליון ע" . 16 

  .ואישור המפקח  צפה לביקורתה . 17 

 ת  הכספ . פההמסטיק הביטומני ע"י חומר הכסהחפיות ו  פת אזוריכסה . 18 

 ות. ימים לפח 10 ךיק תתבצע רק לאחר ייבוש המסטיק במשהמסט 

 

 רלות מיזוג אוויעבר תעחים בגג למאיטום פת .ב

 -פתחים בגג:לאחר פתיחת 

)תופח(, כדוגמת    צר מיםום עשיי .1 גומי הידרופילי  , מתוצרת  SST 500 על בסיס 

SPETEC   בלגיה אוCEMSWELL מתוצרת ,BPA   תחמניה בכל היקף הפגר . 

מסבי .2 בטון  הגבהת  בגוב יציקת  לפתח,  שב  מל  ה  פחות  היציקה  ס"מ  30  -לא   .

 ם.אף מי רבות יציקתל

הת  . 3 ישלאחר  הפתח,  את  החודרת  התעלה  א מ ל  קנת  המרו לא  התעלה  ת  בין   וח 

 להגבהת הבטון בפוליאוריטן מוקצף או חומר דומה. 

 הפתח בגג.  ביבס נום על ההגבהות שנבג  מערכת האיטום המיושמת על הגג תעלה . 4

 ' חלופה א .5

נה" שיכסה על  ות "מביר, יש לבנמיזוג אוו  ח בגג למעבר תעלותפת שנ  סביב הפתח  

הפתחה דרך  מים  כניסת  וימנע  פרט  המבנה  תוך  לא  פתח  ראה  גג  4.70-68.   .

איטום   מערכת  ע"י  ייאטמו  וקירותיו  על  ה"מבנה"  רכיבית  דו  פוליאוריטנית 

  מאושר. הכמות   צרת חברת פזקר או ש.ע, מתו  H2Oכדוגמת אינופז  ם,  בסיס מי

 ק"ג/מ"ר.  2.5 –

 ופה ב' חל .6

החר  לא  התעלה  הפתח  התקנת  דרך  כמטחודרת  פח  חיפוי  להתקין  יש    הרי בגג, 

. בין התעלה האנכית לבין רום חיפוי הפח,  4.70-69ראה פרט    –הפתח  סה על  המכ

 . MS POLYMERבסיס  ק עלש ליישם מסטיק פוליאוריטני או מסטיי

 

 ם על הגג איטום בסיסים למתקני .ג
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 8.90-34 פרט

ש מקרים  למבאותם  שעל  הבסיסים  מערכת    לאחר   תקניםמוהגג  תקנים  יישום 

יהיההאיטום,    עצי   הבסיס  הקרקוק  זאת  ל  המתוכננים  במקומות  ויונח  יונף  ע 

תיגבור  האיטום    לאחר  למערכת  עתידים  שעליו  ה   הניחבאזור  בסיס    בטון.את 

יר יתר   ע"י  התיגבור   מסוג  וך  נוספת  המקSBS/5/Rיעה  באותם  יש  אשר  כם  יר. 

את  הנ  לרתך  ירהיריעה  על  עםוספת  יש   יעה  קישור    אגרגט,  שכבת  תחילה  למרוח  

 ק"ג/מ"ר. כשזו יבשה, ניתן לרתך את היריעה הנוספת.   1.0 -כ כמותה.  פריימר 

 

 םאיטום קירות חוץ מחופי .5005.06

 .7.62-1. ראה פרט מחופים יותוץ של המבנה מתוכננים להקירות הח

 

 -:כדלקמןבשלבים  ודהבביצוע הע

 ך ואבק. הבטון מלוכל  ניקיון תשתית .1

 מילוי ותיקון סגרגציה ע"י חול ומלט.  .2

 ום. ר האיט חומ םשויש להרטיב קלות את הקיר לפני יי . 3

 .  , כדוגמת ביטומסילנטיתת צממערכאיטום של מערכת  שכבותיישום  .4

 . ק"ג 3   -מ יישום לא פחות היינו, שכבה.ק"ג/ 1.5 –מות  כ ה יישום בשתי שכבות

 . העוגנים והתקנת בק, ניקוי הקדח מאבןת האנ פיבור ההתקנים לדקידוח חורים ע  .5

יש ליישם מסטיק סיקהפלקס  מיתדים "קוצים" וכו'    –נקודתיים  התקנים    סביב .6 

11FC .איטום.היבה של חומר  מות נד שם כילי יש ,  לאחר מכן 

 דרש. רה כנאשפ .7

 

 יצרן. הוראות להקפיד על יישום ע"פ יש 

 

 הצד הפנימי בריכת שחייה מאיטום וחיפוי  .0605.06

 

 כללי  א.  

כגוף המיועד להכיל מים, הבטון עצמו משמש כמרכיב  משמעותי במערכת  בבריכת שחייה, 

טום  להקפיד ולוודא כי תערובת הבטון ונוהלי היציקה ייצרו בטון א   האיטום. אי לכך, יש

 למעבר מים. 

 

י שתהיה בעלת התכונות  רצו  טום בריכת שחיה, מצד המים,ככלל, כל מערכת הנבחרת לאי

 -הפונקציונאליות הבאות:

o חזקה מאוד לתשתית הבטון  הדבקה 

o  יכולת נשיאת עומס כמתוכנן 

o  יכולת גישור על סדקים 

o ,גם בתנאי טבילה  קיים ארוך 
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o  מונעת גידול בקטריה ועובש 

o שים את חומרי החיפוי )קרמיקה( תואמת דבקים המשמ 

 

ול לדאוג  ייניש  כי  בכד וודא  האמצעים  כל  מים  קטו  נזילות  תהיינה  לא  כי  להבטיח  י 

    -, משמע:מהבריכה

 הבטון עצמו הוא מרכיב עיקרי במערכת האיטום ויש להתייחס לנושא בהתאם.  •

 -ם הבריכה תהיה מערכת כפולה. היינו:המערכת לאיטו •

o  05.06.01ע"פ פרק ת  חיצוניהמעטפת האיטום . 

o י מערכת  ע"י  פנימי  בראיטום  לאיטום  איכותית  שעודית  חיה  יכות 

רצLATICRETEמתוצרת חברת   לאיטום  תיושם  וקירות  , ארה"ב,  פת 

 . 9.20-1הבריכה. ע"פ פרט 

                                          

 ים לב:ש  

או                      השחייה  לבריכת  הצמודים  מיוכ סמחללים  למקור  ישנם,   םים  באם   אחר, 

 . פרטם, ע"פ הנחיות המ טמו, מבפניינוקזו ויא

 

 בטונים ב.

 -בכדי להבטיח איטום הבטונים יש להתייחס לשלושה מרכיבים לפחות: 

   זה יבטיח כי הסדיקה בבטונים תהיה מזערית      –הקונסטרוקציה תכנון   .1

 אם בכלל.  

 זה ייעשה ע"י יועץ מומחה לנושא.   –תכנון תערובת הבטון כולל תוספים  .2

 פי שיוכתב על ידי מהנדס  ה כאשפרעל נוהלי היציקה והה יתרה הקפד .3

 הקונסטרוקציה.  

 השחייה איטום תפרי הפסקת יציקה בבטונים בבריכת  ג.

ש  בבטונים  היציקה  תפרי  את  להקטין  מומלץ  האפשר,  הבריכה  במידת  למינימום  ל 

     -הכרחי. היינו:

הבריכה יחד עם    ות לצקת את בור השאיבה ואת קירותק את האפשרמומלץ לבדו •

לנושא איטום תפרי  הו בריכה.  רצפת ה יש להתייחס  יהיה אפשרי,  והדבר לא  יה 

יתרה וליישם מערכת לאיטום התפר ע"פ הפרט    יציקה בבריכת השחייה בהקפדה

6.45-8 . 

 -רכת לאיטום התפר תכלול:משמע, המע

עטוף • מתכת  פס  מים  עצר  פעיל    התקנת  קריסטלי  איטום  מסוג  בחומר 

CEMFLEX VB . 

 

בא נזילה,  של  תהיה,במקרה  תוך    ם  אל  בלחץ  יוזרק  אוריטניים  שרפים  של  נכון  שילוב 

 לכן.  צינור ההזרקה היעודי שהותקן קודם
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הרלוונטיי  הפרטים  ע"פ  ההזרקה  וצינור  המים  עצרי  היצרן  התקנת  הוראות  ם, 

 והנחיות הנספחים למפרט.  

 

 ורות החודרים את הבטון בבריכה סביב צינאיטום  .ד

, את רצפת הבריכה ו/או את הרום  חודרים, אנכית  זנת מים , מספר צינורות להכלל  בדרך

 האופקי של קיר בריכת השחיה. 

כה יש לדאוג  לה חודרים גם את מערכת האיטום. אי לכך, בעת יציקת רצפת הבריצינורות א

  10כאשר קוטר הצינור החודר אינו עולה על דר. ולוודא יצירת שקע בבטון סביב הצינור החו

 . 9.22-1ס"מ, ראה פרט  3 -כ  ועומקס"מ ו 25X25 -כהשקע של ס"מ, מידות 

כנ הבטון  והתייבשות  הבטונים  אשפרת  גמר  תוך  לאחר  אל  אפוקסי  שרף  לצקת  יש  דרש 

העשוי   מהסוג  השרף  כשהשרף   100%השקע.  מעצמו.  והמתפלס  ממיסים  ללא  מוצקים, 

יטום  ם למערכת האד/ארג התואמתמצק,  בעודו דביק למגע, יש לשקע בתוכו לבהאפוקסי  

העליונים  LATICRETEג  סומ ופניה  מעצמה  הנדבקת  דביקה,  יריעה  היא  זו  יריעה    .

שרף האפוקסי  סיבים. בעת היישום יש לבדוק ולוודא כי היריעה דבוקה היטב לעשויים לבד 

 המוצק. 

הבר את  חודר  צינור  כאשר  פרט  לחילופין,  ע"פ  יטופל  החדירה  אזור  ות  לרב  9.22-2יכה, 

רופילי סביב הצינור לפני יציקת הבטון והתקנת אביזר  הידמי  ם מגו תקנת רצועת עצר מיה

וחבק גומי   KERDIצווארון האביזר כולל קת הבטון.  לאחר יצי  DALLMERמתאים מסוג 

 .MBMי חברת ומשווק ע"

 , יטופל בדרך דומה. צינור החודר את הרום האופקי של קיר הבריכה

 ריכת השחייה איטום רצפת וקירות ב ה.

רצפ  וק איטום  ע"י חברת  הבר  ירות ת  ייעודית, איכותית, המיוצרת  ע"י מערכת  ייעשה  יכה 

LATICRETEברת  , ארה"ב. חLATICRETE    מתמחה בנושא והיא מהחברות המובילות

ב חברת  בעולם  מתוצרת  המערכת  זה.  ב   LATICRETEתחום  לאיטום  ריכות  מיושמת 

 העולם.   שחיה ברחבי

  -הם:  מרכיביה העיקריים

 או טיח עמיד מיםן ו/לבטו וסף ת 3642לטיקריט  •

ומלט    211לטיקריט   • אגרגטים  של  מוכנה  תערובת 

 ליישום אנכי להכנת טיח מיישר 

 ת ליישום בהברשה  מערכת איטום משחתי LATICRET HYDROBANלטיקריט  •

גומי  4237לטיקריט   • בסיס  על  נוזלי  סינטטי    תוסף 

 .211יקריט עם לטרבוב לתערובת טיט הדבקה לאריחים לע

 .SPECTRA LOCKיט טיקרית לצמנט רובה  •

מים זה את זה    ומתפקדים כל מרכיבי המערכת מיוצרים ע"י יצרן אחד. כולם תואהיינו,     

   -כמו כן, יש להקפיד כי: כמערכת.

 כל החומרים יובאו לאתר באריזתם המקורית.  •
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של שימ • ביותר מתובמקרה  תואמיוש  יהיו  כל התוספים  כימית  סף אחד,  ם 

 פים ממקור אחד. לתוס נתן ת תי זה לזה. עדיפו 

 מ"מ.  2-עובי מערכת האיטום לא יקטן מ •

 

 עבודות הכנה  .1

ולפנ 1.1 לאיטום  המיועדים  השטחים  את  המבצע  יבדוק  העבודה,  תחילת  לחיפוי  י 

ישנם באם  בתשתית,  ליקויים  על  המזמין  בפני  לפני  ויתריע  תיקון  הדורשים   ,

 תחילת ביצוע העבודה. 

יפוי ינוקו מלכלוך, פסולת בנין, כתמים, שמן  ולח  יטוםם לא כל השטחים המיועדי 1.2

 תבניות, חוטי קשירה, מסמרים וכו'. 

של   1.3 הרטבה  ע"י  תעשה  הבטון  באמ  7אשפרת  או  לפחות,  מקובלים  ימים  צעים 

בתוספ שימוש  נעשה  כאשר  לחילופין,  או  ניתן  אחרים  מתאימים,  לטיקריט  י 

ותר על האשפרה במים.  ן לו נית   וכך,ח. במידה  אטילן על השטלפרוש יריעות פולי

יעשה   בלא  ה   Curing Compound  -שימוש  אחר  או  שעוה  בסיס  לפגוע  על  עלול 

 באיכות ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית. 

מימש 1.4 עודפי  היישום,  לפני  בתרסיס,  במים,  יורטבו  יבשים  לפני  טחים  יסולקו  ם 

 היישום. 

בתקופת 1.5 כי  תהיה    מומלץ  העבודה  הצרשביצוע  לשטח  מותקללה  ת  מעל  נת 

 הבריכה. 

 יבוצע טיפול מקדמי בצינורות החודרים אל תוך הבריכה.  1.6

 החלקה ויישור  .2

יציב יהיו  וחיפוי  כנדרש לקבלת שכבת השטחים המיועדים לאיטום  ים, מיושרים וחלקים 

האב  וחיפוי  אההחלקה  אריחי  ע"י  לחיפוי  המיועדים  בטון  משטחי  כן.  יפולסו,  ך  בן 

 מ' לכל כיוון.  3.0מ"מ לכל   3.0וריות השטח לא תעלה על  במישבית המר שהסטייה

. את 211ן מתערובת מוכנה של מלט ואגרגטים מסוג לטיקריט  את שכבת הפילוס יש להכי

ת התוסף יש לערבב עם . א3642מנות מים למנה אחת של לטיקריט    2  -וסף יש לדלל בהת

ליטר    7-6לרצפה. המינון  ות ולקיר  211לטיקריט    ים ומלט מסוגתערובת מוכנה של אגרגט

לטיקריט   של    3642של  לשק  בשכבות    25מדולל  היישום  אינו  ק"ג.  שכבה  כל  עובי  כאשר 

על   שהע   15עולה  המקרים  באותם  על  מ"מ.  יעלה  המערכת  של  המצטבר  יש   4ובי  ס"מ, 

 את הטיח ברשת מתאימה )חסינת אלקלי(.לדאוג ולשריין 

 ערבול 

במכונה ע"יעש  הערבול  -  ערבול  ערה  להכניס את י  יש  טיט.  לערבוב  להב המתאים  עם  בל 

יש להוסיף את החול והמלט. הערבול יעשה עד הרטבה  הערב  תחילה, אליו תוך כדי ערבול  

 כל התערובת. יש להימנע מערבול יתר. אחידה של 

 

 כללי  .3

לאיטבשטחים המי ב  ועדים  השימוש  יעשה  לא  וחיפוי,   CURING COMPOUNDS  -ום 

 ת ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית הבטון.  איכווע בלפג העלול
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 אשפרת שכבת הגמר, ויבוש מלא של התשתית.   איטום הרצפה והקירות יבוצע לאחר גמר

ה. הדבר כת האיטום, יש "לשבור" את הפינה שבין קירות לרצפת הבריכקודם ליישום מער

 OTTO SEAL S-70או    NOVASIL S-18מסוג  סיליקוני  יעשה ע"י "רולקה" ממסטיק  

 המיושם על שכבת קישור תואמת.

 

 איטום .4

 . 9.40-0ראה פרט 

מסוג  האיטום  עד  LATICRETE HYDROBAN  מערכת  בשכבות  עובי    תיושם  לקבלת 

מיבש שאינ  של    2  -ו קטן  על המתנה  יש להקפיד  היישום,  בעת  שכבה   24מ"מ.  בין  שעות 

תפר   ולאורך  הרצפה  על  הלשכבה.  בין  לרצהחיבור  וקירות  להטביע  קיר  בין  פה  יש  לקיר, 

כת האיטום. איטום  בתוך חומר האיטום הנוזלי ארג שריון מיוחד. הארג מסופק עם מער

בודה כך, שמערכת האיטום לא תשאר חשופה  הקירות ללא שיריון. יש לתכנן את מהלך הע

 יום.  30 -לאוויר, יותר מ

זמ לפרק  חשופה  היתה  שהמערכת  ניקיבמקרה  לאחר  מזה,  ארוך  ין  התשתית  של    סודיון 

ומר איטום  וניקוי מאבק, יש לחדש את פניה העליונים של המערכת ע"י שכבה נוספת של ח

 ללא ארג וע"פ המלצת היצרן. 

 

 -טיפול מקדמי: 4.1

 בשלב ראשון יש לטפל בסדקים ותפרים קרים בבטון. 

 ס"מ. 100ורך של  ס"מ ובא  15 -רצועות ארג ברוחב של כ כן מראשה 4.1.1

או בגלילה, שכבה ראשונה של חומר האיטום על פני סדקים ותפרי    ברשהם בהייש 4.1.2

 ס"מ.  8.0 -ב המריחה משני מידי הסדק לא יפחת מיציקה באופן שרוח

שכבה    את רצועת הארג בחומר האיטום הטרי והדק אותה למשטח. יישםהטבע   4.1.3

מלא לכיסוי  עד  האיטום,  חומר  של  את  שנייה  הארג.  הש   של  יש נייההשכבה   ,  

 כל עוד השכבה הראשונה רטובה. שם ליי

בבט  הקבועים  תאורה  וגופי  חודרים  צינורות  )שקע(  סביב  מגרעת  ליצור  יש  ון, 

כ י  1x1  -שמידותיו  השקע  את  מסוג  ס"מ.  סיליקון  ע"י  ולאטום  למלא  ש 

NOVASIL S-18    אוOTTO SEAL S-70    ,תואמת קישור  שכבת  על  המיושם 

 . מניה, גרEMIEOTTO CHם מתוצרת חברת שניה

 -איטום קירות: 4.2

שנבחרה   4.2.1 לזו  זהה  לטיקריט  במערכת  יעשה  הקירות  אך  איטום  הרצפה  לאיטום 

 ללא ארג לשיריון המערכת. 

ך פינה  ור לעיל, רצועת ארג לשיריון מערכת האיטום כן תיושם לאורלמרות האמ 4.2.2

 קירות ניצבים.  2אנכית בין 

האיט מע 4.2.3 עלרכת  המיושמת  הבריכה.  תיושרות  הקי  ום  רצפת  על  ברצועה  גם  ם 

 ס"מ הסמוכה לקירות.  30הרצועה ברוחב של  

 

 -יישום המערכת בשלבים כמפורט:  -ום הרצפה איט 4.3
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 בה ראשונה של מערכת האיטום על פני כל שטח הרצפה.  יישום שכ  4.3.1

  קפיד ש להום  הנוזלי. בשלב זה יהטבעת ארג השריון ושיקועו בתוך חומר האיט   4.3.2

 ודא מתיחת ארג השריון בכדי להימנע  מקפלים בארג.ולו 

   -להקפיד על: בזמן ביצוע עבודות האיטום יש

שחומר האיטום רטוב.    באם נתגלו קפלים, יש ליישר את הארג, כל זמן •

לחתוך את הקפל/בועה  יש  יבושו,  נוספת    לאחר  בהברשה  וליישם טלאי 

 עם פיסת ארג. 

 לים. מטופלא  ועותלהשאיר קפלים ו/או ב ן אי •

4.3.3 ( נוספות של חומר האיטו  6-2לאחר יבוש מוחלט  ליישם שכבות  ם עד  שעות(, יש 

השריון חשופים ללא  לקבלת העובי הנדרש. בכל מקרה, לא יראו חלקים של ארג  

 חומר איטום מעליהם. 

 

 שונות  4.4

 ר גמר היישום. ימים לפחות לאח 7הצפה לבדיקת האיטום תעשה  4.4.1

יש  חי  ארידבקת  ה 4.4.2 האריחים  הדבקת  בעת  האיטום.  על  ישירות  תעשה  החיפוי 

האי מערכת  על  ולהגן  דיקט,  לדאוג  לוחות  פרישת  ע"י  ההגנה  פגיעה.  מפני  טום 

 ומה. קרטונים או ד

אחר  4.4.3 הנוזל.  התייבשות  לפני  במים,  כלים  את  ניקוי  לקלף  ניתן  שהתייבש,  י 

 השאריות.  

 

 פויחי  .5

האריחים 5.1 התו  תעשה  הדבקת  את  ך  האריחים.  בין  מתאים  מרווח  על  קפדה 

מקרה, המרווחים בין האריחים   בכל המרווח יש ליצור ע"י מרווחונים חרושתיים.

 מ"מ.  4  -קטנים מ)מישקים, פוגות( לא יהיו 

ת 5.2 יהיה  החיפוי  לאריחי  ההדבקה  מסוג  חומר  ואגרגטים  מלט  של  מוכנה  ערובת 

  1  -ק"ג תערובת מוכנה ל   4  -המינון כ.  4237ט  תוסף מסוג לטיקריו  211קריט  לטי

 .  4237ליטר של  תוסף 

המ  5.3 בין  המרווח  לטיקריט  מילוי  חברת  מתוצרת  צמנטית  רובה  ע"י  מסוג  ישקים 

SPECTRA LOCK . 

 טיט ההדבקה יענה על הדרישות הבאות:  5.4

 ק"ג/סמ"ר    35ום קה: מינימ חוזק ההדב

 3%ם ספיגת מים מקסימו

ה, לאחר יבוש, יהיו עמידים בפני מלחים, כלור,  רובי המילו   טיט ההדבקה וחומר

 דטרגנטים, שתן וכדומה. 

 בשיטת המצע הדק  יישום 5.5

ע"י   5.5.1 המשטח  גבי  על  ייושם  ההדבקה  על  טיט  מומלץ  בלבד.  משוננת  כף 

 ם מיושרים.  מ"מ למשטחי 6.0x6.0שינון של 
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ניתן 5.5.2 אותו  משטח  למרוח  בתוך    יש  בלבדקו  20-10לחפות  )ת  ים  בימד 

)מעל   גדולים  אריחים  של  ביישום  מכך(.  פחות  או    20x20חמים  ס"מ 

מ"מ(, יש למרוח שכבה דקה של התערובת גם על גבי    8  בעובי העולה על

לפני הדבקתו. מומלץ להשתמש בפטיש גומי להטבעת האריח    גב האריח

 מקומו ופילוסו. ל

יקוי, ע"י בד  הנ  דה. העבו  האריח תוך כדי התקדמותעודף טיט ינוקה מפני   5.5.3

 או ספוג רטוב, כל זמן שהטיט עדין רטוב. 

 ובה( מילוי מישקים )ר       5.6

וי 5.6.1 ולכלוך  פסולת  טיט,  משאריות  ינוקו  המישקים  ברובה  כל  מולאו 

 צמנטית מתוצרת חברת לטיקריט. 

ע"פהמישקי 5.6.2 ימולאו  המז  ם  של  הארכיטקטוניות  בהתאם  הדרישות  מין 

 לתכנית. 

 ר ינוקה עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי. חומדף עו 5.6.3

מיל  עד  האריחים,  הדבקת  גמר  לפחות  בין  להמתין  יש  )רובה(,  המישקים    72וי 

 שעות. 

 ימים.  10-7מישקים )רובה(, עד למילוי הבריכה במים, יש להמתין לאחר מילוי ה

 

ב ם,  ליוים  ס"מ מ   15  -שלבים בקצב של כמומלץ כי מילוי הבריכה במים יעשה 

כ ימולא  לגובה    15  -למחרת  הבריכה  למילוי  עד  הלאה  וכן  נוספים  מים  ס"מ 

 המרבי. 

ו/או בחומרי    אין להשתמש בחול, שפשוף במברשת ניילון, סקוטש ברייט :אזהרה

א מלוטשים,  משטחים  לניקוי  חומצתיים  מזוגגים  ניקוי  אריחים  רכים,  ריחים 

 עונית. ומילוי רובה צב

 

 והגנהגמר עבודה  .6

הראשי  בלהק לקבלן  העבודה  את  וימסור  חומר  משאריות  השטח  את  ינקה  המבצע  ן 

שים, ונקייה. באחריות הקבלן הראשי לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדר כשהיא מושלמת  

 ובדים באתר. למנוע נזק לעבודה הגמורה ע"י בעלי מקצוע אחרים הע 

 

 אחסון ושינוע של חומרים   .7

ערבו 7.1 אחסון,  ויישינוע,  תוך  חו  שוםב  יעשה  והמילוי,  ההדבקה  המליטה,  מרי 

 הוראות היצרן. הקפדה על 

ינקוט 7.2 לא    המבצע  והמילוי  ההדבקה  חומרי  כי  ויבטיח  הדרושים  האמצעים  בכל 

 חשפו לטמפרטורות גבוהות מעל המותר ע"פ הוראות היצרן.י

 

 ספקים .8

 04-6230000חברת "גטאור", טל'  -נציג בארץ  
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 פרק 06 - נגרות אומן ומסגרות פלדה 
 
 

 כללי   06.01
 

 כל העבודות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לפרקים המתאימים . .א

 של האדריכל.  והמפרטים   יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימות הנגרות והמסגרות  .ב

ב   כלג.   לפנירשימות  האמור  זה.  ממפרט  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הביצו   ובתכניות  יבדוק  דה  עבוע 

מידות   את  הבניה,  ובאתר  לתכניות  בהתאם  הנגרות  הקבלן,  מוצרי  יורכבו  בהם  הפתחים  כל 

ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות, יש    והמסגרות 

ל  לפנות המפקח  של  זכותו  כמומח  פתרון על    החליטלמפקח.  ידוע    ייב.  שהתוכניות,  כן  לקבלן 

והמפרט המיוחד מהווים   המפרט הכלל  כפי שהם    מידעי  וכי מוצריו של הקבלן  ראשוני מחייב 

 רכבו בבנין כך שיענו לכל וידו וי-במחירי היחידה שבכתב הכמויות ייעשו עלנתונים ומתבטאים 

. ויבוצעו עפ"י הנחיות    1212דלתות האש יעמדו בתקן    .י האדריכל והמפקחות שיועלו ע" שדריה        

 . המפרט הכללי

אמריקאים או  כל הדלתות והפתחים יעמדו בתקנים הישראלים ובמידה ואין תקן כזה בתקנים           

 אירופאיים 

ל          הקבלן  לפני על  קבלני  צהב  אשר  את  קבלן  וע   . אומן  ומסגרות  נגרות  לנושאי  משנה  המשנה  

יהאשיפסל    הקבלן  באחר    על  חייב  להחליפו  המפקח  אין   . תנאי  כל  את  להסבי וללא  פסילת  ר 

 הקבלן . 

תו         ולהציג  והמסגרות   הנגרות  לפרטי  אישור   לקבל  הקבלן  בצעל  לאישור       פורטות  מ וע  כניות 

 המפקח . 

 .    מפקדת פיקוד העורף העדכניות מוצרים למרחב מוגן יבוצעו עפ"י הנחיות          

 ביטון המשקופים כלול במחיר היחידה . *        
 
  צוע לפתחייי ב פתחים לפנה  הפתחים הינן מידות פתח בניה. על הקבלן להתאים את מידותות  מיד    .   ד        

 נה. בניה שבוצעו במב 
  לא יזכה את הקבלן   -+   10שינוי והתאמה במידות הפתחים ) אורך, רוחב, שטח ( בגבולות של %             

 וספת תשלום כלשהי. תב
 
 

 דוגמאות   06.02
 

 ריטים פ  3שוטף "דוגמאות" של בצע, לפני תחילת הייצור העל הקבלן יהיה ל         
 האדריכל (. מכל סוג הנדרש ע"י האדריכל . ) יקבעו בהתאם לדרישות           

 לרבות   גם שרטוטי יצור והתקנה  של המוצרים .          
 ול ואביזרים. יו מושלמים לרבות פרז הפריטים יה           

 
 ם, פרזול ואביזרים  אישור המפקח לחומרים, מוצרי  על הקבלן יהיה לקבל         
 לפני תחילת ביצוע הדוגמאות.  זיגוג ושיטת עיגון המשקופים,          

 
 ידי המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית ( תפסל ועל -דוגמה שלא תאושר על          
 לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות.    קבלן יהיה ה         

 קין (  ב תבמצה )גמר העבודידי המפקח תתקבלנה ב-דוגמאות שתאושרנה על         
זו.כפרי עבודה  מהזמנת  חלק  המהווה  מושלם  ביצוע    ט  עבור  כלשהי  תוספת  שום  תשולם  לא 

 הדוגמאות. 
          נגרות אומן   06.03
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   כאמור,  וכוללות  והמפרטים עשויות עפ"י פרטי האדריכל הרשימותות העץ יהיו דלת          
 בס הכל כמפורט בתוכניות . וג טוןב /לקירות בניה  טון משקופיםים וב עיגוני         
 ,משקופים וכנפיים לרבות קנטים , פרזול זיגוג     למשקופים ומשקופים  הלבשות ,צבע        

 בים . במקום והרכבה לרבות בשלהובלה   פזור          
            
 מסגרות   06.04

 
   ,יםפגמלא  חדשה  ל ST -  37רות תהיה פלדה הפלדה שתשמש לעשיית המסג         
 מוצרי    המסגרות יוכנו ע"י ריתוך רציף וחיבור בצורה נקיה.           
 שוחים בצבע  כל מוצרי   המסגרות   יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים ומ        
 אחר עפ"י התוכניות .  יסוד. גמר  הדלת יהיה   בצבע או בכל גימור         

 
 צור פלב"ם.   לי וממפעל בעל תו תקן   316הפלב"ם תהיה מסוג  מעולה   דתפל*
 לוון .  מיקרון ג 65נת תהיה בעובי ופלדה מגולו* 
 

     משקופים  06.05
 

ל תו תקן לייצור  ע וממפעל ב  מסוג מעולה  316  םמפלב"היו  תות )אם לא נדרש אחרת ( יכל משקופי הדל 
 .   ניהלקירות הב מ"מ מעוגנים למחיצות הגבס ו/ או  2.0בעובי   פףמכו  ,פלב"ם

 יש לקבל את אישור המפקח לעיגון  לפני הבצוע .         
           
   עיגונים   06.06

 
 נדרש אחרת ( אם לאכל עיגוני המשקופים והמסגרות  בקירות הבניה )           
 ס"מ. במשקופים    20משונץ בקצהו באורך  5/35יהיו פנימיים, מברזל   שטוח             
 עיגונים בחלק העליון. המירווח   2  -ונים      בכל צד ועיג  3 חותיהיו לפ           
 ס"מ.  60המירבי בין עוגנים יהיה           
            
 נוסף למלבן בשתי    בקיר גבס יותקן כחיזוקפלב"ם /פחמלבן בכל מקום בו מותקן            
 רה.למלוא הגובה עד התק 80/80/4 פלדה מזוזותיו פרופיל           
 על הקבלן לבדוק ולהתאים מידות רוחב פרופיל המלבן לקיר אליו הוא            

 מותקן ולבצע בהתאם )גבס/בטון (.           
 ם ביטון במידת הצורך .ים כוללת געבודת העגון המשקופ          

 
   פרזול     06.07

 
 ות  רמסגות וחלקי  הפרזול  יהיו כמתואר ברשימות הנגרפן כללי, כל באו          
 ויתאימו לגודל הפריטים ומשקל בהתאם לדרישות התקנים ו/או הוראות           
   יכות מעולההיצרן ) הדרישה הגבוהה קובעת (. כל חלקי  הפרזול יהיו מא        
 בהתאם לדרישות ברשימות.         

 
 ר  יאוחהמפקח דוגמאות של חלקי הפרזול לא   להציג לאישורו של על הקבלן         
 לאחר צ. ה. ע. רק לאחר אישור המפקח יוכל      חודשים  2מאשר         
 הקבלן  להזמין את חלקי הפרזול. לא תוכרנה שום תביעות לתוספת תשלום,         
 באו לאתר ) יחד  ו/או     הארכת תקופת ביצוע בגין החלפה חלקי פרזול שהו        
 פקח. מר האישועם    פריטים גמורים ( ללא         

 
 

   גילוון  6.08
 

 הפריטים, אשר עבורם צויין במפורש ברשימות ו/או בכתבי הכמויות, יעברו           
 מיקרון  80הציפוי המזערי הוא    יגילוון בחום בטבילה באמבט, שעוב         
   918בהתאם לדרישות ת"י           

 
 פח משקופים מ   06.09 

 צביעת פריטי מסגרות.   - 06.10רט בסעיף וכמפי דלתות יבוצע גמר משקופ          
 צביעה   06.10
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 כללי א.          

 סגרות . עת חלקי נגרות ומעבודות הצבע יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לצבי               
 הכנה והיישום של  שות העבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות ודרי               
 ן . היצר              
 הצבע יקבע ע"י האדריכל וגוון שכבת הצבע העליונה יהיה שונה   ווןג              
 הצבע.  מנת לאפשר בדיקה יעילה של-מגוון השכבה התחתונה, על             

 
 ל  יש לשייף ולהחליק את כל הריתוכים עד פני המתכת ולסתום את כ              

 חידים וחלקים.הכל ם איפם לקבלת משטחי ם במרק אפוקסי ולשיהחורי              
 באישור האדריכל והמפקח.              

 
 יצבעו  לתשומת לב הקבלן , לכל חלקי  המבנה תינתן מערכת צבעים שבה              
 לם  חלקים שונים בגוונים שונים לפי תוכנית צביעה מיוחדת. לא תשו               

 ם. וניצביעה במספר גו ת עבור הגוון, ו/אותוספ             
 

       צביעת פריטי מסגרותב.          
 

 פריטים ללא גילוון: (  1              
 

 לפי   SA -  2.5רמה קוי בהתזה, חול לא.  הפריטים ייצבעו ) לאחר ני                 
 פרט הכללי א' שבמ 11053עיף רט בס התקן השוודי ( לפי המפ                       

 ארבע שכבות כמפורט להלן: שתי שכבות של   -צביעה  דותעבול                       
 מיניום סינטטי ושתי שכבות של לכה סינטטית   -צבע יסוד                       

 ריק ( תוצרת "טמבור" (, בעלת גוון וגמר ) מט או מב -)"סופרלק"                       
 מיקרון לפחות,  30שכבה יהיה  כל לפי בחירה האדריכל. העובי של                      

 מיקרון.   120סה"כ עובי בכל השכבות                      
 

 סוד מסוג בשתי שכבות צבע ינ"ל לאחר ההברקה ב.  כנפי פח ייצבעו כ                  
 בי של כל השכבות כמתואר  בע עליון כנ"ל עובות צ" בזק" ושתי שכ                       

 לעיל.                       
 עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות יצרן הצבע ורק לאחר                        
 לעיל. כל שכבה  טי המתכת, כמתוארמפקח לניקוי אלמנאישור ה                       
 גמר של השכבה שקדמה לה,   צע רק לאחר ייבושת תבוצבע נוספ                      

 תיקון הפגמים ואישור המפקח.                      
 

    פריטים עם גילוון:(  2              
 

 פלדה מצופה  וון במערכת צבע לכל הפריטים ייצבעו לאחר הגיל                  
 בת וד לאמור לעיל שכבניג  במפרט הכללי. 11057כמפורט בסעיף                   
 פריימר(.  -) במקום ווש מגולוונת תהיה " מגינול "ה הפלד היישום ע"ג ה                   

 
 טפט  /  פורמאיקה (    3             

 
 נגרות או   המשמש כגמר לדלתות  ו טפט  יקה א פורמא סוג וגוון ה על הקבלן לאשר את                   
 לפני הבצוע .      פלדה                    

 
 

 מטבחונים    6.11
 הקבלן לאשר את פרטי קבלן המשנה למטבחים לפני הבצוע .  ל  ע                
 חייב הקבלן   הדוגמה לא תאושר יהאבמידה ו   על הקבלן להכין דוגמה ממטבחון לפני הבצוע .                 
   ה .לסלקה מהאתר ולהרכיב אחרת במקומ                
 . מ"מ 18  סנדביץמעץ  תהיה על כל חלקיה למען הסר ספק יחידת המטבח                 

 צפוי  הפורמאיקה יהא בגוונים עפ"י אישור האדריכל ולרבות במספר גוונים .                
   א יתקבל שיש בעלוביחידה אחת . ליהא בסוג עפ"י המתואר בתוכניות  השיש מעל המטבחון               
 על הקבלן לאשר את פרטי   שיש  המנוסר במרכז הכיור .תקבל לא י  כתמים או גוונים שונים .               
 דוגמאות .  לפני הבצוע לרבות  בדוגמת " בלום " או ש"ע   -הפרזול                
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 י מדידה ותכולת המחיריםפנאו   .1206           
 

 ידות מושלמות מורכבות במבנה כאמור  ביח דו גרות ומסגרות ימדפריטי נ         
 ברשימות, הפרטים, התוכניות והמפרט. טיפוסי הפתחים המצויינים בכתב          
 רות  והמסגרות של  הכמויות מתייחסים לאלו המסומנים ברשימות הנג         
 האדריכל.          

 
 ללים כו רותיטי הנגרות והמסגבנוסף לאמור במפרט הכללי מחיר פר         
 הצצה, ציפוי דלתות, ים, עיני  הידראול   המנעולים , מחזירים,         
 הווים חלק  בידוד, גילוון,    צבע  , צירי דלתות וידיות  ו/או כל אביזר, מוצר, חומר ועבודה המ        
 המפרט. מות לרבות הפרטים ולביטויו בתוכניות, הרשי  מן הפריט כפי שבא         
    דות ולא ישולם בנפרד .מחיר היחי(  כלול בדלתות לסוגיהן ) על הדלת או בצידה ט הילוש        
    . פרטי השילוט יאושרו ע"י האדריכל         
לתות יקבעו  שילוט דמספור ושיטת המסטר  לכל הדלתות במבנה .  קי וגרנד מסטר קי  מפתחות מסטר         

                  ללא כל תשלום נוסף . עפ"י קביעת המזמין  
 

 מערכות  דלתות לארון 6.13      
 

פי   על  בחלוקה  תהינה  האדריכל  הדלתות  ורשימות  בעובי  תוכניות  מגולוון  משקוף    .51מפח  לרבות  מ"מ 
 ט. ילושזול ,מנעולים ו,פררים ות צי, לרב הצבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנוי

 
 

6.14 HPL   
 
 ולקבל אישור בכתב.   יןנים והמזמשור המתכנמטר לפני הביצוע לאי 4*4דות וגמא במי דלהציג ל הקבלן ע

 על פי התכנון. על הקבלן להציג את שם הספק ואת ניסיונו בביצוע עבודות דומות 
 .  פי האדריכל  בגוון עלצבועה וונת ות עזר מפלדה מגוליהביצוע כולל גם קונסטרוקצי

 . להאדריכור ש י אייהיה על פ  HPLגוון ה
 

 התקנה גלויה  –חוץ 

 או ש"ע  אוסטריה   FunderMaxמתוצרת   HPLץ בלוחות יפוי קירות חוח
   Max exteriorקטגוריה: 

 מ"מ  6עובי: 
   2.8/1.85, 2.8/1.3 , 4.1/1.85, 4.1/1.3מידות הלוח:  

 . האדריכלירת לבח זהה משני צדדי הלוחגוון 
 גלויה התקנה: 

צית  ל קולקתקף לכקן )הת    3,עיוות צורה  4,צפיפות עשן Vות התלקח  :דרגת755בעל תו תקן אש ישראלי  
   הצבעים(
 שנים   15אחריות: 
 שנים ממכון בלתי תלוי  33 -אחריות ל

 ISO 9227תקן מליחות מס' 
 EN 438עמידה בתקן 

                            טכני                      פרוט בדיקות התקן הנ"ל מצורפים במפרט  ה
של העבודה לשביעות רצון האדריכל   ה(ציוקקונסטר )לרבות ת כל הדרוש לביצוע מושלםכלול אמחור יהת

 והמפקח בשטח הכל לפי מפרט.                                                                         
 נה גלויה התק –חיפוי חוץ 

 
 . או ש"ע dermax Funרת :  תוצרת חבמ  ax compact exterior Mלוחות מסוג:

 עבור אפליקציות של חיפויים קירות   EN 438 type EDFמי נלאו התקן הבי  מיוצרים על פי הלוחות 
 כנגד פגעי מזג האוויר ואש.לטווח ארוך, מרפסות והגנה מוגברת 
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בת שרפים  ה מסיבים טבעיים ומחוזקים על ידי תערוהלוחות הינם לבידים המיוצרים בלחץ גבו •
 חדשנית.  כנולוגיהשונים בטפנוליים 

פוליורטנים אקריליים שעמידים בפני פגעי מזג   ע"י שרפיםחה כפולה  הלוחות מטופלים בהקש •
 האוויר )שמש, גשם, רוחות וכו'(.    

 קלים. לוחות מאופיינים על ידי עמידות גבוהה במספר פרמטרים כימיים ופיזיה  •

 ליבת הלוח עשויה מניירות שלמים ורציפים   •
 מ"מ  6ויה  התקנה גל ח בשיטת  עובי הלו  •

 שנים.  15 -אחריות  •

 שנים לחיפוי חוץ.  33 -וי לבלתי תל יקת מכוןדב •

 דיו. דהציפוי החיצוני של הלוח הינו זהה משני צ •
 ר אורך. מ"מ לכל מט 2 -כווצות מקסימאלית של  הלוחות בעקבות שינויי הלחות התפשטות/הת •

 לצבע. ה נוספת המספק הגנרציף  נייר צבע    -ציפוי הלוח  •
  לפי תקן    3)עמידות בפני שריטות( בדרגה   scratching resistanceות הינם בעלות תכונות  וח הל •

EN 438.2 . 

 קל לניקוי מלכלוך טבעי וגרפיטי  •

זציה" לבחירת  , אנו מציעים לך, ללא חיוב , שירות "אופטימי Fundermaxכלקוח  ות:גדלי לוח •
 ט הנ"ל. ת לפרויקמצום הפח יסכון וצוחות האופטימלי למטרת חלהגודל     

 
 ם הבאים:הלוחות עומדים בתקני

  755ישראל : עמידה בת"י   -תקני אש    •
    Vדרגת התלקחות            
 4צפיפות עשן                 
     3עיוות צורה                   

 ISO 9227תקן מליחות מס'  •
  ם בתקניםולחות ועומדי  UVהלוחות עמידים בפני קרינת   •

EN ISO 4892-3 1500 h EN 20105-A02  . 
 
 בינלאומיים :   ותקנים  ליותפיזיקאנת תכו  

 
• Apparent density EN ISO 1183-1 1.45 Kg/m³ 

• Modulus of elasticity  EN 438 9500 N/mm²  

• Tensile Strength EN 438 80 N/mm² 
• Dimensional stability at elevated temperatures for 6 mm thickness                                

            EN 438 lengthwise % 0.15%  
• Crosswise 0,25 % 

• Dimensional alteration in climate change EN 438  lengthwise %  ≤ 0,15 
• Artificial weathering ENISO 4892-2 3000h EN20105-A02 grayscale 4-5 
• UV-light resistance ENISO 4892-3 1500 h EN20105-A02 grayscale 4-5 

• Impact resistant 
• Bending resistant 

• Frost insensitive 

• Heat insensitive 

• Free from heavy metals 
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 פרטי חיבור עקרוני להתקנה גלויה 
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 סניטרית  סטלציהאינ  - 07פרק 
 

 
 כלליות: 7.00
 

 תחום המפרט: 7.0.1
 

וניקוז    אינסטלציה   עבודות ביוב  מים,  המגסניטרית  קבתחום  מים  וחמירש,  סניטרים,  רים  כלים  ם, 
 . עירונית בפרויקט  וכל מערכות העזר כולל התחברות למערכת ספרינקלריםעמדות כיבוי אש, 

 
 תנאים משלימים  7.0.2 
 

במבא  אין זמור  התנאיםפרט  פי  על  הקבלן  של  מהתחייבויותיו  אלו  באי  לפגוע  בכדי  ו/או    ה  הכללים 
ט זה יבוא בנוסף ולא במקום התחייבויותיו של הקבלן על פי  על פי מפרשל הקבלן  המיוחדים. התחייבויותיו  
 התנאים המיוחדים. התנאים הכלליים ו/או  

 
זה תהיה אותה משמע  פיות שנתנה  למונחים המפורטים במפרט  נספח    על  זה  התנאים המיוחדים שמפרט 

השלמה הינם  המפרטים  שכ  אליהם.  ההכרח  מן  זה  אין  לפיכך,  הלתוכניות,  עבודה  בת ל  וכניות  מתוארת 
 תמצא את ביטוייה במפרטים.

 
 כמו כן מחובת הקבלן לדאוג לקבלת מפרטי המכר של היזם ומתחייב לעבוד לפיהם. 

 
 דרישות כלליות: 7.0.3

 
 :במפרט זה תבוצענה בהתאם לדרישות של המפרטים והתקנים הבאים תורטוהמפ בודותכל הע

 
 מיוחד. ט א. מפר

, ומפרט כללי לעבודות כבוי אש  57, מפרט כללי למים וביוב פרק  07  קפרי תברואה  ב. מפרט כללי למתקנ
ות  דת בהשתתפ, ויתר המפרטים שלא צוינו שבהוצאות משרד הביטחון הועדה המיוח08, חשמל פרק  34פרק 
 רד הביטחון, משרד העבודה.מש

 ים. ובדיקתם, וכל יתר התקנים הרלבנטיהתקנת מתקני תברואה   1205ג. ת"י 
 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  -הנון ובנידיני תכ  .ד

 ה. דרישות והוראות של הרשויות המוסמכות, משרד הבריאות, העירייה , מכבי אש ופיקוד העורף. 
 תקנים.ו. דרישות מכון ה

 
יהיו המהדורה האחרונה. המפרטים הכלליים הנ"ל הם    לכ בין  המסמכים הנ"ל  נפרד מהחוזה  חלק בלתי 

 ם. נם מצורפיובין שאי  שהם מצורפים
 

7.0.4  
 מבוטל 

 
7.0.5  
 מבוטל 

 
7.0.6  
 מבוטל 

 
 אחריות למבנים ומתקנים קיימים  7.0.7

 
מביצוע    הם כתוצאההעלול להיגרם ל  הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק

גילוי מתקן המפריע  ה , על הקבלן להודיע מיד למפקח, וזה  למהלך החופשי של עבודת הקבלן  עבודה. עם 
הט   יורה אופן  על  חשמל,  יפול  לקבלן  כבלי  טלפון,  כבלי  כגון:  אחרת  צנרת  או  כבלים  אין  כי  ולוודא  בו, 

 צינורות מים , ביוב, וכ'. 
נים קיימים  ותם מבנים ומתק לנזק שיגרם לא  כל אחריותהמזמין מ  כי הוא משחרר אתהקבלן מצהיר בזה,  

בכל  ומת ולזאת  המפקח  רצון  לשביעות  חשבונו,  על  לתקנם  הישירחייב  הן  העקיפות,  ההוצאות,  והן  ות 
 שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
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 תנאים להכנת העבודה: 7.0.8
תוך   למסור  מתחייב  הקבלן  ההזמנ   14א.  מקבלת  גויום  על  נתונים  טיב,ה   , ח  דל  מידות  תצרוכת  שמל, 

אח ותכונות  תוכניוהיסודות  לפי  רות,  מספק  שהינו  הציוד  עבור  דומה  וחומר  טכניים  פרטים  דרישת  ת, 
לן חייב לספק תכניות עבודה מפורטות לציוד, של מכונות ומתקנים בעיקר לבריכות, מתקני  המתכנן. הקב 
 שאיבה וכיו"ב: 

 
 : ימשרד-יןבהלאמור במפרט   התכניות יכללו בנוסף

 גון משאבות(. ת הרכבה של מערכות שהוא מספק )כותוכני  -
 סכמות חשמל ופיקוד למערכות שאיבה ותגבור וכיו"ב.  -
 ת יסודות לציוד. וי תוכנ -
 שרטוטי פרטים.  -

 
 הערה חשובה:

מחובת הקבלן לתאם עם מהנדס וקבלן החשמל את כל מערכות החשמל המסופקות על ידו. לשם כך עליו 
נו  סעיף זה הי  -מלא בנושא  ורים, כדי להבטיח תיאוםאספקה, החיבכל ה  רט אתהמפ  מסמךלהגיש להם  

 עיקרי בחוזה. 
 

ה כל  להשגת  אחראי  הקבלן  ב ב.  הקשורים  )כבויאישורים  אש  נגד  והגנה  הבטיחות  כן  -נושאי  וכמו  אש( 
 ל. מד בדרישות הנ"דרישות משרד הבריאות. עליו להסב את תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עו

 ן.א הבטיחות ובכללם שריפות, על הקבל ת בנושהאחריו
 

וכו'.  של הסביבה, לרבות    ג. הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה טיב מים 
חלה עליו חובת    -במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המתכנן לנושא, לפני הגשת הצעתו. לא העיר

 דון. האחריות בנ
 

  הביצוע בשלבי העבודה השונים, ויתקן או  יג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמתצניאפשר ל  ד. הקבלן
ית מקובלת, לפי דרישת המתכנן. ההשגחה והפיקוח  תאימים לרמה מקצוע יחליף חלקים אשר נמצאו לא מ

חלטתו  בידי המתכנן והמטעם המזמין בכל הקשור ביצור , הספקה והרכבה של המתקן על כל חלקיו, תהיה  
 דים. יב את הצדתחי
 

ם  אי לבצוע העבודה, ויתאם בין הגורמים הקשורייגו במקום אשר ישמש כאחרה. על הקבלן למנות את נצ
יג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה . נציג הקבלן יהיה מהנדס  לבצוע המתקן. נצ 

 מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים.
 
 

 קום:ותנאי המ בדיקת התוכניות 7.0.09
 

 לעבודה שקיבל על עצמו לבצעה.  הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע א. הקבלן מתחייב לבדוק את תוכניות
 
 בי יתר העבודות המבוצעות באתר. ליו להכיר את שלע ב.
 

ואת    הקונסטרוקטורתאם את תכניותיו עם האדריכל  רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר,  ג. בכל מקרה  
עם  השל  הביצוע  וקיקבלן  הוד  לא  בנידון.  המתכנן  הנחיות  את  הנ"ל  בל  במועד  הקבלן  עליו    –דיע  תחול 

ם להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה  ת לשינויים שעלוליהאחריות לגבי פרטי הביצוע , לרבו
 הקיים, למידות הפתחים הקיימים או לאפשרות גישה. 

 
היה ניתן לתיקון  ין בתוכניות, אינו מדויק וימצוינורות וכציאה , הצ פתחי היהציוד,  מיקום    –ד. תנאי המבנה  
יהי חייב באישור מראש מטעם    העבודה. כל שינוי  ויים שידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצועבהתאם לשינ

 . המתכנן
 

 :בקורת העבודה 7.0.10
 

למזמין   בכתב  מוקדמת  הודעה  ייתן  לכסותהקבלן  עומד  שהוא  שה  לפני  עבודה  לאיזו  בכדי  לו  יא  אפשר 
ון של העבודה הנדונה. בנוסף לנ"ל חייב הקבלן להתקשר  פן הביצוע הנכ כסויה, את או  בקרה ולקבוע לפניל
)מע מאושרת  מעבדה  מתני  ם  ביצוע  על  ביקורת  לשם  אחרת(  מוכרת  מעבדה  או  הישראלי  התקנים  כון 

 תברואה ולהגיש את הדוחות למזמין. 
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העבו  על הקבלן  חריות חלה ת תשלום. כל האכל הנ"ל ללא תוספ ליזמהתחלת  ועד מסירתה  ם, תשלום  דה 
 ל כל המתקן. דה חלקית אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית עעבור עבו

 עבודות השלמה:  .117.0
 

 מעברים:
ם  הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת גומחות, השארת חורים ושרוולי

 תתקבלנה. תקנה או הכנה בלתי נכונה לא . כל תלונות על קשיים בגלל ה'וכויציקות   ורות לפני, התקנת צינ
בזמן   להכין  הקבלן  על  כך  אולשם  האביזרים  כל  דרך  את  צנרת  מעברי  כגון  היציקה  בזמן  להכניס  יש  תם 

אימים  נת הפתחים המת. לאחר יציקה לא תורשינה חציבות אל לאחר קבלת אישור המפקח. הזמ'וכוקירות  
 ו. ות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריות בר הצינור למע
 

קת השלד עבור  אחרי יציה שתידרש  . כל חציב'וכוהקבלן יהיה אחראי הבלעדי לנושא הפתחים, המעברים  
 תהיה על חשבון הקבלן.  האינסטלציהעבודות  

 
 עבודות מחוץ לגבולות הנכס: 7.0.12

 
כבי מעבר  או  וביוב  מים  במדחיבורי  מעבר  וכו'שים,  המוסמכות    יעשו  רכות  הרשויות  עם  מוחלט  בתאום 

יש  ה חשבונו,  ועל  הקבלן  ע"י  לצומתאימות,  הנדרש  הזמן  את  בחשבון  האישורים  לקחת  קבלת  .  בלו"זרך 
 נזקים שיגרמו לרכוש הצבור ו/או לצד שלישי על ידי עבודות מסוג זה יכוסו על ידי הקבלן בלבד. 

 
 ם: ואחזקת מתקני נגישות להפעלת 7.0.13

 
בלן את הצנרת  טובה להפעלה ושירות. כמו כן ימקם הקאת כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה    ימקם  הקבלן

 ם, ברזים, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'. וחה להפעלת שסתומיכך שתינתן גישה נ
 

 קבלת המתקנים:  7.0.14
 

 ההתקנה. דותעבוהשלמת  א. קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:
 .AS-MADEהגשת תוכניות  כתב.יקה הנדרשות , ודווח על ביצועו בודות הבדום כל עביס
 

 ב. תחילת מועד אחריות:
 

ה הקבלה  המתקמיום  של  ובהרשמי  פעולת  ן  את  להפסיק  רשאי  יהיה  לא  הקבלן  המתכנן,  להחלטת  תאם 
 המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.

 
 ריות:שירות ואח .157.0
 
שסופקו על  העבודה ע"י המתכנן לכל העבודה והחומרים  חודשים מיום קבלת    24ן יהיה אחראי במשך  בלהק

ל כל הדרוש תיקון תוך הזמן הקצר ביותר מבלי כל תשלום נוסף במשך  להחליף או לתקן א  ידו ויהיה עליו
 ריות זו. תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאח

 ין. י המזמין ערבות לפי שיידרש ע"י המזמיד בידתה יפקבטח ולה
לפעולה תקינה   והבדיקות הנדרשות כמו כן מתחייב הקבלן לספק במשך התקופה הנקובה את כל השירותים 

 ויעילה של המתקן . כל העבודות האלו וחלקי החילוף הכרוכים יהיו על חשבון הקבלן. 
ם  ק עליו ליזווף תופת האחריות והבדהמקום. בסאחזקה של  ת , את איש העל הקבלן להחתים בעת הביקור

 כל הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות. פגישה עם 
 

 MADE-ASדות מסמכים ותוכניות ע  7.0.16
 

 עם סיום העבודה ימסור הקבלן המסמכים ותכניות העדות הבאים: 
 

בפועלא.   שבוצעו  כפי  חלקיה  כל  על  המערכת  יסמן תוכניות  הקבלן  הש   .  כל  ,  את  תוספות  ינויים  סטיות, 
קבלן פגישות  . לשם כך יתאם ה2000יות המקוריות ע"ג דיסקט בתוכנת אוטוקד  לתוכנ  שנעשו בביצוע ביחס

 פקח והמתכננים לצורך הבהרה וברור לגבי השינויים שנעשו. עם המ
 

המהנדס   לאישור  תחילה  תוגש  בהעתק  החומר  טיוטת  אח  –ב.  ורק  בהמתכנן,  יוכן  כך  העתקים    5-ר 
 והדיסקט. 
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בהדרכת    -כחלק מתאריך המסירה  -בויחעודות הנזכרות לעיל, הקבלן מהת ו  ג. כמו כן, בנוסף לכל הבדיקות
 מומחה המאושר ע"י היצרן. וזאת ע"י  , האינסטלציהש נכון ותקין במערכת אנשי המזמין בשימו

 
שר המשך  ה כדי לאפצורה ברורמשך העבודה בד. הקבלן מתחייב לסמן את כל חלקי המערכת הקשורים בה

 ע"י פקקים את כל הנקודות. מו כן לאטום  ביצוע על ידי קבלן אחר כ
 

 ת:תנאים אחרים ושונו  7.0.17
 

 נקות את השטח מהפסולת והשיירים הנגרמים על ידי עבודתו. א. על הקבלן ל 
 

בפני המזמין   ויהיה אחראי  סידורי הבטיחות  כל  כל התביב. על הקבלן לבצע את  לנזק  עבור  כספי או  עות 
 דתו ע"י אנשיו או ציודו. ופני אשר ייגרם תוך או בתחום עבוג
 

בדיקו לערוך  עבודתו  במשך  חייב  הקבלן  חשבונוג.  על  שונות  ע"י  ת  יידרש  באם  אטימות,  בדיקות  כגון   ,
 המתכנן. 

 
כן  אחר, כמו  ה, או מכשיר  ד. הקבלן יתקין ללא תוספת מחיר, שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף, מכונ

 צים, צבעים וכדומה לגבי צנרת. יסמן ח
 
וראות שינתנו  תקן הישראלי או לה הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות והמתקנים האחרים בגוונים, כפוף ל  .ה

 פי המפרט המתאים. -ע"י המפקח ללא תוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כוון הזרימה בחיצים על 
 

 ל אחד מהמקצועות. ל חשבונו הוא בכת החשמל עמך למערכושור בודק מוסו. הקבלן אחראי לקל אי
 

 ניקיון קווים: 7.0.18
 

כיח למפקח שהקווים אינם סתומים, מכל  ת המסירה עליו להוהקבלן ידאג לשטיפת הקווים והמתקנים, ובע
  סעיף זה הינו שעות.    24  -סיבה שהיא. וזאת עליו לבצע לפני יציקת הבטונים לאחר מכן יבצע בדיקת לחץ ל

 במפרט זה. קרדינלי 
 א תשלום נוסף.י התקן ודרישות משרד הבריאות ללעל הקבלן לדאוג לחיטוי הצנרת לפ

יבוצעו   העבודות  הקבלן,  בסיום  חשבון  על  ה  צילומי,  סוגי  לכל  ועד    הצנרת  מתחילתוזאת  צנרת  קווים 
 קוז[ לחיבור לשוחה עירונית ]ביוב, ני

 
 

 כרז:תכניות למ 7.0.19
 

ות למכרז /חוזה זה הן תכניות  צהיר הקבלן כי ידוע לו שהתכניות המצורפ, מזה  חוזה  /המכרז  על  תמובחו
ד ואינן מהוות תכניות מעודכנות במקרה זה את התכניות המפורטות לביצוע יבצע הקבלן יחד  למכרז בלב

 עם צו התחלת העבודה. 
 

 חלוקת העבודה בין קבלני המשנה: 7.0.20
 

ייחס לכל  ותת 07טרית כאמור בעיקר בפרק לציה הסנינסטהאי  קבלן  ל ידיתבוצע עסניטרית  אינסטלציה
 החמים, השופכין, הניקוז, הביוב. העבודות המים הקרים,

 
 :אינסטלציהתנאי סף לעבודות  7.0.21

 
 ניסיון:א.

של   מוכח  ניסיון  בעל  להיות  צריך  לפחות    10הקבלן  שביצע  להוכיח  ועליו  לפחות,  שפ  10שנים  ל  רויקטים 
דובאופ   שפועלמתקן   בי  ע  5-מה  רשימה  לצרף  עליו  האחרונות,  ורשימת  השנים  ממליצים  שמות  ם 

 הפרויקטים. 
 

 כוח אדם:ב.
 עליו להוכיח כי בחברתו )ברשימת מקבלי המשכורת שלו( עובדים לפחות:

 שנים לפחות.  10בעל ניסיון של   אינסטלציהמהנדס 
 חות. שנים לפ 10מנהל עבודה מנוסה בעל  ניסיון של 

 .אינסטלציהערכות לת מ בהפעומחה סאי מהנד
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שעבר בכירים  העובדים  וקיבלו  השתלמות  המופיעים  ו  והמערכות  הציוד  כל  לביצוע  מהיצרנים  סמכות 
 במפרט, ומהווים חלק מהעבודה , וכמו כן תעודות הסמכה לרתכים. 

 
 :מסמכיםג.

צוות  ת. ההצוולכל    ביצועה  מין בעתשור המזעליו לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על הנ"ל ולקבל אי
 חייב להציג תעודות מתאימות.

 
 אישור ובדיקת הנ"ל: .ד

יהיה רשאי לבדוק את הנ"ל לאשר או לפסול הכל בהתאם   נציגיו כגון המפקח ו/או המתכנן  ו/או  המזמין 
 לשיקול דעתו. 

 
 קבלני משנה: ה.

 תם. הפעלפני מין ל ר המז ל אישום לקבחייביכל האמור לעיל יחול על קבלני המשנה שיעסיק הקבלן, אשר 
 

 : , ביוב וגשם דלוחין,   , שופכין צנרת לחץ  .0107

וקרים  א. חמים  למים  פלסטיים -צנרת  צינורות  במקלט  מולטיגול    מסוג  יהיו  פלסטיים.  מגן  צינורות  עם 
סקדיול  יהצ תפר  ללא  מגולוונת  מפלדה  יהיו  ת"י    40נורות  מגולוונ  .593לפי  יהיו  מיהמחברים  ציקת  ים 

ליפרופילן  תהיה מפו  -שתן. צנרת דלוחין  ם יהיו עם הברגות ויאטמו בפיל החיבורי. כ255"י  חשילה לפי ת 
ת"י   )כלול    958לפי  למים  אטים  בבטון  והצנרת   המחברים  לעטוף  יש  גבוהה.   בצפיפות  מפוליאטילן  או 

 יה.   במחיר( ולהגן מכנית על הצנרת  תוך  כדי  הבני

שופכין    ב. ב גלו  -צנרת  או    מפלסטיק  תהיה  -ן  בניייה  פוליפרופילן,  מחומר  התקן  לפי  פוליאטילן  קשיח 
 כולל חציבה ברצפה ביטון   (    H.D.P.E) בצפיפות גבוהה 

צנורות שופכין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה עם  חיבורי  ריתוך.   ג.
טפת תהיה קשורה אל  ר(.  המעיר  הצנוחד, )כלול  במכל צ"מ מס   10ין תעטף בבטון של  רת מתחת לבננצ

 אלי של הרצפה.   הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגרברזל זיון 

, לכל עומק נדרש כולל    SN-8פי.וי.סי דגם עבה  -קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-צנרת שופכים תתד.
 עטיפת חול . 

 .   %2 בשפוע    -א צוין אחרת אם ל ות. בשיפוע כמצויין בתכני צנורות אופקיים יונחוה.

בקירות  ו. הביקורת  קופסאות  והמ כל  הרצפה   מחסומי   תקניים  וברצפה,  יהיו  התופיים  חסומים  
 . ניקלמפוליפרופילן עם מכסים מ

 מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.     -צנורות אויר ז.

 .   H.D.P.Eה פוליאטלין צפיפות גבוה   4צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "ח.

ל או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.   יהיו מיצקת עם ציפוי פנימי אמאי  8/ "  4ה "י רצפמחסומט.
" רצפה   "  4מחסומי  יתקין    8/  לפי התכניות. הקבלן  היציקה  בתוך  או  לרצפה,  יותקנו מתחת 

  5-3לק  החופף  )לפחות   שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק  הח 
 שייקבע. ז בגוון ברג מפליתהמכסה יהיה ממ(. ס"

 צנרת ואביזריה: 7.0.1

 א. קוטרי הצינורות:

 כל הקטרים המסומנים בתוכניות והרשומים ברשימת הכמויות יהיו קוטרים נומינליים.

 הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם לתקן הנוגע לצינור הנדון. 

 ב. ניקיון הצנרת:
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ינורות לפני הרכבתם ולסתום  את הצבדוק  לן להקב  כך חייב  ולשםנרת  ש להקפיד על ניקיון הצי
עבודה. יש להקפיד על סתימת צינורות גשם ו/או  ותיהם הפתוחים יומיום אחרי גמר האת קצ

 ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים, בפקקי עץ. 

 ג. ספחים:

אשר הם    ינורג הצחרושתיים שיתאימו לסו  בכל עבודות צנרת יש להשתמש בספחים )פיטינגים(
 ם. ימחבר

 ליה ותמיכה:צעי תד. אמ

בועה מפלדה מגולבנים עם רפידות גומי כדוגמת  צעי תליה, תמיכה וקיעל הקבלן להשתמש באמ
MUPRO     אוROCO    או שווה ערך מאושר לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת תליה, תמיכה או

ווה  כה וקיבוע מלתמי  ליה,למתכנן רשימה של אמצעי ת  קיבועה המתאימה. על הקבלן להגיש
 בל אישור מראש להשתמש בהם. ם ולקבדגמי

 פירוט טכני: –מערכת שופכין ודלוחין מפוליאטילן במבנה  .27.0

 א. צנרת דלוחין שופכין ואוויר:

  ׂ של " מובילות" או "גברית" או ש"ע עד לתא ביוב הקרוב    (H.D.P.E)תהיה מפוליאטילן קשיח 
 ותר. בי

 הנחיות טכניות: 

שתמש רק באישור  יש לה  °88.5  -שינוי כיוון ב  C45ת עד °ורק בזויוון יש להשתמש אך  י כי שינו 
 המתכנן. 

  H.D.P.E-ב. צנרת המורכבת מתחת לבנין )בגבולות קו הבניין( תהיה מ

בעת   אחרת  פגיעה  ו/או  שיפוע  שינוי  שימנע  באופן  תהיה  הבטון  יציקת  לפני  הצנרת  הרכבת 
מיוחד. יש להקפיד על  פרט האר במ כמתוון מיוחדים, עיג חבקי יקה . לשם כך יש להשתמש בהיצ

 המורכבת בבטון. בה של היצרן בגין התפשטות הצנרת הוראות ההרכ

 ג. חומר: 

קשיח   פוליאטלין  גבוהה  צינורות  בצפיפות  מפוליאטלין  מיוצרים  יהיו    HDPEואביזריהן 
פקים לאתר  המסורים  יצרן הצינורות והאביז  1ק  חל   349המתאים לתקן הישראלי לפי מפמ"כ  

ייצוב להויחוי  נייההב מחובת   "גבריט" או ש"ע.ר מטעם חברת  כיח שמפעלו הינו בעל רישיון 
 הקבלן לספק צינורות ואביזרים מאותו יצרן!

 ד. חיבורים:

שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן, אולם בבניית  
 רת "גבריט" או ש"ע. של חבחיות להנ המערכת תתאים אי שבתנ רשת ניתן לשלב מספר שיטותה

 רת מכונת ריתוך. תוך פנים בעזחיבור ע"י רי -
 חיבור ע"י מצמד ריתוך חשמלי.  -
 חיבור ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי.  -
 חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי )מחבר התפשטות(.  -

 . פנים  יתוךהחיבור ע"י ר ינו יח ה ברשת הצנרת מפוליאטילן קש החיבור השכיח 

ע מותנה  יהיה  אחר  מסוג  בחבור  חבהשימוש  התפשטות,  )חיבור  התקנה  דרישות  ענפים  "י  ור 
 באתר, מעבר לחומרים אחרים, חבור למכשירים וכו'(. 
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ת חברת  אופן החיבור בין צינורות פוליאטלין קשיח לצינורות מחומרים אחרים יעשה עפ"י הנחיו
 רך. "גבריט" או שווה ע

 ת ביקורת: קופסאומי רצפה וה. מאספים ומחסו

 או פוליפרופילן עם תו תקן.  H.D.P.E-היו ממאספים ומחסומי רצפה י

-השבכות והמכסים העגולים יהיו בל מקרה במסגרת מרובעת הכול עשוי מפליז צבוע אפוקסי ב
ה עם גמר  כולל מכס  ר , ומותאמים לריצוף גוונים בסיסיים , תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאוש  5

 מכסה מרוצף[ ] ותו אזוראיצוף בכדוגמת הרריצוף 

 ורת:ביק עיקט

התקן.   לדרישות  ובהתאם   , לתוכניות  בהתאם  ובנקזים  בקולטנים  להרכיב  יש  חרושתיים  ביקורת  קטעי 
 קטעי הביקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנרת בה הם מורכבים. 

 ע במטפל.יפול בהם לא יפג קטעי ביקורת יורכבו במקומות שהגישה אליהם נוחה והט
והמתכנן שומרים לעצמם את הזכות להוסיף  המזמין    ריטיותדות הקקין פתחי בקורת בכל הנקוחובה להת

 פתחי בקורת לפי הצורך.
המרחק בין פתחי הביקורת בצינור אנכי, לא יעלה לאמור בתקן כמו כן בכל שינוי כיוון חייב להיות פתח  

 ביקורת. 
 
 

 ו. התקנה:
 

 ערך.שווה  והנחיות חברת "פלגל" או  לדרישות  שיח תתאיםאטילן ק רת מפוליהתקנת צנ
 שליטה על התפשטות טרמית צירית של הצינור.

 אופן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור.
 יש להבדיל בין שני אופני הנחה האפשריים: 

 הנחה גמישה. 
 הנחה קשיחה. 

 של היצרן. ההתקנה   ה להוראותבתוכניות ובהתאמ כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות 
תאם להוראות התקנה מפורטות של יצרני הצנרת במקומות בהם יש למנוע  התעשה בבניין  התקנת הצנרת ב

 התפשטות אש צריך להתקין מחסום אש. 
 

 בקרקע: \ז. צנרת המונחת מחוץ לבניין 
 

 להלן תיאור הנחת הצנרת בקרקע מחוץ לבניין:
 . רה בהתאם לשיפוע הנדרשציבה וישת תחתית יולות חפורות בעלהצנרת תונח בתע 

בעובי  יונח    הצינור  עפר קשים או חומרים אורגניים(  רגבי  )ללא אבנים,  נקי  ס"מ לפחות,    15על מצע חול 
 מהודק היטב. 

 במקום בו אביזרים בולטים יש לחפור גומחות במצע על מנת להבטיח תמיכה מלאה לכל אורך הצינור. 
זרת  ודק היטב בע"א, מהס"מ כ  10נקי כנ"ל , בשכבות של  די בחול  מילוי הצדבוצע ה הצינור י  אחרי הנחת
 כלי ידני. 

 גב הצינור. מילוי זה יבוצע עד גובה 
 חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור. 
ס"מ כ"א    10ס"מ לפחות מעל גב הצינור, תבוצע בשכבות של    30שכבת המילוי הבא, חול נקי כנ"ל, עובייה  

 ידני.  ודקות בעזרת כלימה
למשבה יש  כיסוך  בחומר  החפיר  את  .    גושיללא  י  מלא  בצינור  לפגום  היכולים  אחרים  חומרים  או  אבן 

מהצפיפות    90%הכיסוי יבוצע תוך הידוק באופן אחיד ובלחץ שווה משני צידי הצינור כדי להשיג לפחות  
 (. Dאו  B בדיקה   ASTM 1557המרבית בהידוק מעבדתי ) לפי 

השתמש בקרקע  חפיר ניתן ליסוי הי . לכ ניתן להשתמש בהידוק מכנ  ב הצינורס"מ מעל ג  50כיסוי של    ריאח
 מקומית. 

יהיה   הצינור  גב  מעל  המזערי  ו  0.5הכיסוי  רכב  תנועת  כל  אין  בו  במקום  מונח  הצינור  כאשר    0.8-כאשר 
 הצינור מונח באזורים בהם קיימת תנועת רכב קלה. 

חות,  יב, לפ "מ מסב ס  10עטיפתו בבטון מזוין  נור ע"י  גן על הציויים אלה, יש להכאשר לא ניתן להשיג כיס 
הנחה זו יש לקבל אישור . חבור צינור פוליאטילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה באופן המאפשר  אולם ל 

גמישות. מעבר צינור דרך דופן התא יבוצע באמצעות שרוול עם טבעת אטומה מחומר אלסטומרי בהתאם  
 ות. להורא 
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 ת:ושת הצינור ח. בניית ר

 
טהרש רשת  באתר מקטעי  תבנה  יבוצ)ענפי  רומייםת  אשר  ביצוע  ם(  היצרן  ע"ח  מורשים  מלאכה  בבתי  עו 

הקטעים הטרומיים )הענפים( והרכבתם באתר תעשה על סמך תכניות ביצוע מפורטות )איזומטרית( שיוכנו  
 ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המתכנן. 

 
 :ט. שירות שדה, אחריות

 
נצי או  י היצרן  מוסמך  שירבטיג  מפורח  תכנון  הכולל  שדה  קות  של  הרט  הטרומיים טעי    שת 

(PREFABRICATION  ׂ       ייעוץ ופיקוח באתר הבניה להתקנת וחיבורם,  וייצורם,  הקטעים הטרומיים 
ולקבל   הנ"ל  בשירותים  להשתמש  מחייב  הקבלן  הל"ת.  לפי  אטימות  ובדיקת  כיסויים  לפני  הצנרת  קווי 

 כון התקנים. כגון מ וסמכת ו כן לקבל אישור מעבדה מ וסמך, כמ ו נציג המאחריות מיצרן א  תעודת
 שנים.  10האחריות תחול על טיב החומר והעבודה למשך  

 תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה לאח ר אישור סופי של שלמות המערכת. 
 

 י. עטיפת אקוסטיקה צנרת שופכין:  
 

"י  כולל עטיפת הבידוד ע   ללא יוצא מן הכללים  הקולטנ  כלל  אינסטלציהן  תבוצע ע"י קבל  אקוסטיתעטיפה  
 דוד עד ביצוע סגירת הגבס.סרט לשמירה על הבי

 
בין הקומות וקירות אש או צנרת פלסטית אחרת, יש להוסיף קולרים  H.D.P.E -יא. בכל מעברי צנרת ה 

 ורות הפלסטיים.סעיף זה מתייחס לכל הצינ.  ואביזר נגד התפשטות אש
 

 גנים וניקוז מדי גז:מז איסוף מי י.ב. צינורות
   P.V.C -לניקוז ארונות מדי גז יהיו מאויר וצנרת זי מערכות מיזוג צנרת לאיסוף ניקו

  -קשיח מתוצרת ליפסקי או חוליות. הצינורות יחוברו בהברגות בעזרת פיטינגים או רקורדים או פרקים מ
P.V.C   קוריות. עם גומיות אטימה מ 
ת ובמקרים של הנחה במילוי  פקית בשיפועים שיוסמנו בתכניואובניין או  ת לגובה הו אנכית יותקנהצינורו
של  מתח בעובי  בטון  ביציקת  יעטפו  לריצוף  המזגן     3ת  ניקוז  לצינור  אורכם.  ולכל  מסביבם  לפחות  ס"מ 

 יסופק בין השאר אביזר קוני מתוברג. 
ב יאחריצים  צנרת  תעבור  בהם  בבטוקירות  במלואם  גבס.  טמו  ביקופסאן/  מפוליפרופילן  יהי   קורתות  ו 

 מה. פליז מתוצרת מ.פ.ה עם שתי גומיות אטיויכוסו במכסה מיציקת  

 

 : קרקעית-צנרת לחץ תת   .0207

  וציפוי פלסטי חרושתי   ריתוךעם חיבורי    40יהיו מגולבנים סקדיול    -  2צנורות פלדה בקוטר "
APC-3 " יפה  פלסטית  ם  עטוך, ערית   בורי , עם חי530תהיה לפי תקן    -ומעלה    3.  צנרת מקוטר

פנימ וציפו  ,    APC-4  חרושתית בטוןי  גמר  ההרכבה    י  תיקוני  העטיפה  לאחר   לעשות   יש   .
הח ההגנה  של  מלאה  היצרןלהשלמה  של  שדה  בקורת  תוך  גם    יצונית,  תספק  הנ"ל  הצנרת   ,

 ת וחיצנייות . לעמדות כיבוי אש פנימיו

 

 :ת חציבהורים ועבודונת חהכ  .0307

חורים     -  הצנרת סוגי  כל    לגבי שרוולים,  להכין  הקבלן  הבטון  על  של  באלמנטים  וחריצים  
לפי תכניות האינסטלציה    שייכללו במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת 

והחריצי החורים  של  החציבה  את  הוא  חשבונו  על  לבצע  בשעת וכן  הוכנו  אשר  הדרושים    ם 
נשל     בכתב  ור   באש  תעשה רק    היציקה. החציבה  בכל   ישא  לפני הבצוע. הקבלן  זק  המפקח 

הצנור מאושרת.כל  לא  מחציבה  לרצפות  שיגרם  מתחת  שופכין  של  יציקת    -ות  לפני  יבוצעו 
 פלטות הרצפה, פרט למקרים בהם צויין אחרת. 

 : צביעה  .0407

צבע  כבות  ובשתי ש   י שכבות צבע יסוד ת מגולבנת וצנרת יצקת בשת כל הצנרת תצבע כולל צנר
 צנרת לפני הכנסתה לקירות.  וגוון שיאושר ע"י המתכנן. יש לצבוע   מסוגופי ס
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יש  להקפיד  לצבוע  את  הצנרת המגולבנת במקומות   נכלל  במחיר  הצנרת.   מחיר הצביעה 
קורוזיה.    למניעת   אבץ   עשיר   קר  גילוון  בצבע  על   החתוך  גם  חל  לעיל  הנאמר  מתלים,  כל 

 . צנרתים בהקשורברזל כל חלקי חיזוקים ו

 :התקנת צנרת שופכין   .0507

יעשו בהתאם להל"ת. פתחי הבקורת יפנו תמיד  לצד  המאפשר גישה. יש    -  הבקורת  כל פתחי
להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין  להתקין  גישה מלמטה בשום מקרה, 

בכל שינוי  .  נןשל המתכ ת בכתב  מפורש  השרטוט, אלא בהוראה אם סומן בתכניות לנוחיות  גם  
שופכין   בקווי  להש  -כיוון  של   יש  בהסתעפויות  או  בברכיים   ולא  מ   45תמש   בלבד    90עלות 

 מעלות, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן. 

צנרת מתחת לרצפת קומת    כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחיר הצנורות.  -החפירה והכיסוי  
 כך שהצנרת "תעבוד" יחד עם רצפת המבנה. , פהיקת הרצקנו ביצשר יותקע תותקן על ווים אקר

 צנרת לכיבוי אש בתוך הבניין: 7.5.1

בריתוך    3"-, מ  2, עם חיבורי הברגה עד " 593ללא תפר לפי ת"י    40הצנרת תהיה מפלדה סקדיול  
 . לרבות צביעה בצבע עשיר אבץעם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, 

 :מחוץ לבניין  צנרת אספקה 7.5.2

המ מע צנרת  "ונחת  עד  הקרקע  פי  מגולבני   2ל  סקדיול  צינורות  ת.י    40ם  לפי  תפר    + 593ללא 
מ קוטר  ת"י    3"  -צביעה.  לפי  פלדה  צינורות  לפחות    530ומעלה:  צבועה  מלט  פנימי  ציפוי  עם 

 ון כל אחד.מיקר 20-פעמיים אפוקסי בעובי שלא יפחת מ 

 ע: הקרקנחת מתחת לפני צנרת המו 7.5.3

עם הגנה אנטי קורוזיבית על    ללא תפר  40צינורות מגולבנים סקדיול    1  1/2וטר עד "צינורות בק
 תלת שכבתית.   APCאפוקסי ועטיפת  ידי צביעה ב

" עד  בקוטר  ת"י    2לצינורות  לפי  פלדה  אנטי    530צינורות  הגנה  עם  מלט  פנימי  ציפוי  עם 
פי החלטה  פת בטון ל או עטי  כבתית,תלת ש   APCועטיפת    יבית על ידי צביעה באפוקסי קורוז

 וספת. נ

 הבניין :צנרת אספקה בפנים   7.5.4

,  2, עם חיבורי הברגה עד "593ללא תפר לפי ת"י    40* צנרת מים ראשית תהיה מפלדה סקדיול  
 ע עשיר אבץ. בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, לרבות צביעה בצב 3"-מ

ותבוצע לפי הנחיות ותכנון    מתכנן,מין וההמזשל  סופי  ישור  לפי א תהיה פקסגול    * צנרת בדירות
 ל הספק ובאישורו. מפורט ש

 הערה חשובה: סוגי הצנרת יקבעו לקראת הביצוע. 

צנרת צביעת  מחוץ   -*  תיצבע  גלויה  בגוון    צנרת  עליון  ובצבע  יסוד  צבע   , פריימר  בווש  לבניין 
 שיקבע ע"י האדריכל . 

 כלליות לצנרת:הנחיות  7.5.5

גלויים או סמויים, יהיו    ניין ועד למוני המים הדירתיים (,כניסה לב בניין )מה ות המים בינור כל צ
 APC  -ל מסוגוללא תפר, עפ ציפוי מגן תלת שכבתי בשיחו  40פלדה מגולוונים סקדיול    צינורות

GAL     וליכים מים  בצבע כחול. צינורות המ   266.5.1מתוצרת "אברות" נושאים תו תקן ישראלי
 יין. בבנ צביעת צינורותלא תורשה בע אדום. שריפה יהיו בצלברזי ה

ת"י  יבוצעו    החיבורים לפי  מגולוונת  חשילה  פלדה  מיציקת  פטינגים  בעזרת  או  225בהברגת   ,
המת באלקטרודות  ובעזרת  בריתוכים  מגולוונת  בצנרת  לעבודות  מגולוונים  אימים  פטינגים 

 מתאימים לעבודות ריתוך. 
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עלהבליט  הצינורות  ות  בעזרת    שפת  ידניוסרו  איטום  כרסום  בשפתן    החיבוריםי.  יבוצע 
מ טפלובמריחת  סרט  בעזרת  או  ע"י  יניום  יבוצע  ההתחברויות  או  הריתוכים  אזורי  תיקון  ון. 

 ת אביזרי עזר מקוריים מתוצרת אברות. סרטים מתכווצים או באמצעו

קסי גלוי  או מצופה אפו  קים מפלדה מגולוונתצינורות גלויים יעוגנו באמצעות ווים, תליות וחיזו
 בתנור. 

בבטון עם אחוז  ד ובדיקת הצנרת בלחץ תבוטן הצנרת  לאחר השלמת עבודות ההתקנה , הבידו
 גבוה של מלט וללא סיד. 

 ס"מ לפחות מסביבם ולכל אורכם. 3יעטפו ביציקת בטון בעובי צינורות במילוי מתחת הריצוף 

 ון. ת יאטמו במלואם בבטחריצים בקירות בהם תעבור צנר

דר קירות/תמעברים  בשני ך  גדול  בקוטר  שרוולים  דרך  יבוצעו  העובר    קרות  הצינור  קטרים 
 ש .ויאטמו בחומר עמיד א

 בידוד צנרת מים חמים: 7.5.6

ע"י קליפות גומי סינטטי "וידופלקס" תוצרת "ענביד". ההגנה על  בידוד צנרת מים חמים יעשה  
"מ )מחוץ  מ   0.6ובי  מגולבן בעהבניין או פח  ה בסרט פלסטי בתוך  בידוד צנרת תהיה ע"י עטיפ 

 לחלופין בפויל אלומניום. או ין וחדרי מכונות(.לבני 

 : בדיקת לחץ  .0607

  4אטמוספרות במשך    12ות לחץ של  יעברו בדיק  -מערכות המים הקרים, החמים וכיבוי האשא.
סעיף   הל"ת  לפי  הק8.8.2שעות,  חשבון  על  יערכו  הבדיקות  את.  לספק  ועליו  המכשירים    בלן  

מניים. הבדיקה תערך בנוכחות  ם זנרת  וסגירת  קוויבה, מנומטר, צ כגון: משאושים לכך  הדר
ו יותקן הבידוד על  המפקח שיאשר זאת  ביומן  העבודה,  רק  לאחר האישור יאטמו הצנורות, א

 הצנרת המבודדת. 

והדלוחין  ב. השופכין  לצנרת  לחץ  סעיף     -בדיקות  הל"ת   לפי   את   .  8.6.2תעשה  לכסות    אין 
תפרקים  לצורך הבדיקה, כדוגמת  ר המפקח. יש להשתמש בפקקי  טסט  מפני אשוהתעלות ל 

 ר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.   מוצ

 ג. מערכת מד מים וטיפול באבנית: 

מד מערכת  תותקן  למגרש  רא-בכניסה  ניקוז,  מים  היתר  בין  כולל  העירייה,  ע"י  כנדרש  שית 
ית  בור גינון ציבורי, בכניסה לכל ב ונה מים עוחיבור למחוזר, מז"ח  -למלכודת אבנים ושסתום א 

 רש ע"י העירייה. תותקן מערכת מד מים משני כנד

 ד. ברזים חוצצים:

או ש"ע מאושר. מעבר מלא עם ידית מתכת עם אטם טפלון  ברזים כדוריים "שגיב"    2עד קוטר "
" דגם    3קוטר  פרפר  ברזי  מ  103ןמעלה:  או  "הכוכב"  דגם  תוצרת  רת תוצ  ,  T-4001גופים 
 "רפאל". 

 ה. שסתומים אל חוזרים: 

 בלאס" או "איסקים" או ש"ע מאושר. -תוצרת "סוקלה  231פליז, דגם מ 2ר " עד קוט

 " ד  3בקוטר  ברזל,  מיציקה  דגם    V-51גם  ומעלה  או  "רפאל"  תוצרת      RV  283תוצרת 
 בלאס" או ש"ע מאושר.-"בראוקמן 

 ר המתכנן. לאישוד שיוגשו " או ברמ"רותתוצרת " דולמיניהם מ ו. שסתומים אוטומטים

 ר המתכנן לסוגי האביזרים.המערכת ללא אישוז. אין לבצע את 
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 :שיפועים  .0707

 אופקיים.   -צנרת מים קרים וחמים 

 לא אם כן יצויין אחרת בתכניות. מינימום,  א  2דלוחין ושופכין  %  צנורות

 1.5% – 6צנרת שופכין  "  

 . מתכנןתב מאת הל אשור בכיש לקב  - ם  קטנים יותרלהנחה  בשיפועי

 

 : חרסקבועות מ  .0807

 .  תוכניות/סוגי הקבועות לפי  המפורט בכתב הכמויות 

הבנ למסירת   ועד   אספקתן  מיום  הקבועות  על  להגן  לנקותן  ייש  יש  המסירה   לקראת   ין.  
ור על  והקירות ולשמ  מסרן מבריקות מכל פגם.  יש  להקפיד  על  המרחקים  מפני  הרצפות ול
 ור הקבועות  מאותו  הסוג.  ה אחיד עב גוב

, מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר דרישה  ו מתוצרת "חרסה"ת יהי האסלו
יהיו מכלי ההדחה  מחומר כ  אחרת,  דו  מנגנון  עם  בדגם מאושר  תלויות  פלסטי  מותי. אסלות 

כו ולקיר  לרצפה  פלדה  קונסטרוקצית  עם  המפורט  יסופקו  כל  עםו -בתכניותלל  מזרם   יסופקו 
 ותי , יש לבדוק עם אדריכל סוג מיכל ההדחה . כמ-סמוי דו +מיכל הדחה 1חצי אוטומטי "

" פליז  ברגי  בעזרת  לרצפה  לחזק  יש  תושבת  ס"  40,    3/16אסלות  למרוח  יש  כרום.  מצופי  מ 
 לה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה. האס

רחצה   על    -כיורי  מצנויורכבו  מגולבן  קונזולים  "ר  לצו   1/2בקוטר  ומותאם  הכיור  מכופף  רת 
פיד על איזון הכיורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה עשוי מפלדה  רציף. יש להק  במגע

 .1205.3לפי ת"י בלתי מחלידה. התקנת הכיור 

הכיור    מיד  עם  היציאה ממחסום  -  2במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר " כל צנרת הדלוחין  
 וטר הנ"ל.  לעבור לק  ה לקיר ישוהכניס

כל הכלים הסניטרייבהיעדר דרישה אחרת יה ם תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה"   יו 
האדריכל.   או  המזמין  בחירת  לפי  ערך  שווה   ואבי  או   קבועה  מכל  דוגמא  יספק  זר  הקבלן 

הי של  הטכני   המפרט   לפי   יורכבו   הכלים   כל   המפקח.  הארמטלאישור  כל  יהיו צרן.    ורות 
נ ובצמצופות  התקן  לדרישות  בהתאם  כרום  בחירתיקל  לפי  לכלים  מותאם  או    בע   , המזמין 

 ו האדריכל. האדריכל. מכסי  אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי בחירת המזמין א 

 א. חומרי הקבועות:

האדריכ חומ אישור  )טעון  המכר.  למפרט  בהתאם  כדלקמן:  יהיו  הקבועות  והיזם(רי    חרס   -ל 
ם מאושרים  רזי המים למיניהם חסכוניישפטים(. כמו כן יש לצייד את כל בכיורים, מ)אסלות,  

 ע"י הרשויות )בעלי תו תקן כחול(. 

 ב. קערות מטבח:

לי כפול. התקנה שטוחה כדוגמת  או נירוסטה או כיור אקריג אקרילי  מסו  60/40כיור במידות  
 או ש"ע.  דגם שלוסר של זהבי ו/או סוליקוויץ

ליפרופילן מתנקה מאליו בקוטר  יורי רחצה. לכל קערה מחסום בקבוק מפוגבי כנ"ל לים כהזיז
 ת " חוליות" עם הכנה לחיבור ניקוז מדיח כלים. תוצר 2"

וחמ  קרים  למים  סוללות  בעמיג.  להתקנה  ניקל  מוכרום  יהיו  מודגל  ים:  תוצרת  פרח  דגם  דה 
 לף .  עם ברז נשח תהיה סוללה רת גליל, ציפוי כרום ניקל, לקערת מטבדס
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וג א' בצבע ות תלויות מחרס תוצרת הארץ או חוץ סד. אסלות ישיבה: כל האסלות יהיו אסל
 כמותי כולל מושב ומכסה דגם כבד מפלסטיק.  לבן. מיכל הדחה סמוי עם מנגנון דו

 המתקן כולל כל מתקני החיזוק והתקנת המיכל והאסלה בכל סוגי הקירות. 

 עם עין בקורת.   H.D.P.Eלאסלה  מצעות ברךל נקז יעשה באחיבור האסלה א

 ה. מקלחת 

  ראש מקלחת מצופה כרום ניקל מטיפוס פקק ניקוי,    םע  4/"2קלחות כוללות מחסום רצפה "מה
כרום מחומר  וחמים  קרים  למים  וסוללה  קבוע    -מעולה  מקלחת  ראש  עם  למקלחת  ניקל 

 החברה. לפי בחירתו שווה ערך ו דרך תוצרת "חמת" סידרה "מיקסומית" א 2רפוץ טאינ

 ו. אמבטיות:

בעובי   צ  3מפח  עם  אקרילמ"מ  או  אמאייל  ריפוי  בולם  חיצוני  ציפוי  כולל  או  י  לבן  צבע  עש. 
במידות   למים    160/71פרגמון  סוללה  כולל  ערך,  שווה  או  א'  סוג  חוץ  או  הארץ  תוצרת  ס"מ 

למקלחת   גמיש  צינור  עם  תלייה  מוט  ניקל,  מכרום  וחמים  "חמקרים  תוצרת   דגם  יד  ת" 
 שווה ערך. קסומת או מי

 תכלול:  ז. הכנה למכונת הכביסה

כביס למכונת  ודלוחין  חמים  מים קרים  לחי צנרת  זקיף  עם  מיוחד  מחסום  כולל   , צינור  ה  בור 
 עם הברגה.  1/2הגומי של המכונה וברז גן "

 ח. הכנה למדיח כלים תכלול:

 מטבח. ברז מים קרים והכנה לניקוז בסיפון של קערת 

 ר:קרלמחיבור   ט. הכנת

 ברז מים קרים למקרר. 

 מים עם תו תקן כחול.לחות יותקנו חסכ בכל הברזים והמק

 כל הכלים יהיו בעלי תו תקן כחול. 

 

 :ומחסומי פלסטיק סוללות ברזים  .0907

והחמים  כל: הקרים  המים  ושופכין  סוללות  יוצאים   ברזים  ברזים    ,  של  חיצוניים  חלקים    ,
ים, רשתות   ים לכיורים, שרשרות לפקקוברגיהם, שסתומוק  חיז, ווי  רוזטותזרמים,  פנימיים, מ

כל  אלה  יעשו מסגסוגת נחושת מצופים כרום  מלוטש  כמפורט  בתקן     -ין  וכד'   לעביטי  שופכ
 .  ף לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקחהישראלי  ויהיו  מהדגם  המצויין בכתב הכמויות, כפו

קו  רת.  חלק מהמחסומים יסופק מתוצרת  מאושסטימפליהיו    -ון"(  ם )"סיפמחסומים לכיורי
 המחסום,  לקליטת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי כלים.     עם יציאה צדדית  לפני

 : ברזים ואביזרים  .1007

יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.  ברזים   -ועד בכלל    2ברזים עד קוטר "
פנימי וסוללו מי  -ים  ת  ו  רת  תוצהיו   מסוג  האדריכל."חמת",  בחירת  לפי  בו   גוון  מקום  בכל 

יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל  זה  במחיר  הברז    -או  אביזר עם חיבור הברגה יותקן ברז 
 או האביזר. 
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 :ברזי שריפה חיצוניים  .1107

ב מצמד ורכז יכל בר  פתח     . על  ס"של חברת "פומ  3יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם    -ברזי שריפה  
 . ורץ עם אטם מתכתימסוג שט

 

 :מחסומי רצפה  .1207

" רצפה  "   2מחסומי  בגוון     -   4/  רבועי  על  משטח   מחורר   פליז   מכסה  עם  מפלסטיק  יעשו 
קוני   רקורד  חצי   ידי   על   חיבור   תקן.  תו  לשאת  חייבים  המחסומים  בחיבור     -שיאושר. 

 ות. רצפ שטח ה נקי עםעל גמר המחסום. יש להקפיד 

 :ת בקורתקופסאו  .1307

מחסומי    יעשו  מפלסטיק  עם  מכסים  כמפורט  לגבי   -   4"   /  4או "  2/ "   2"קופסאות בקורת  
 תקן -. הקופסאות חייבים לשאת תו  רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים

 :SP/ מולטיגולצנרת אספקה בשיטת   .1407

ם בטיפת  , ע   מולטיגול  רת  נצ ת  באמצעובוצע   מטבח  תצנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ו
   10  -ראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות לצע לפי הו הצנרת תבובטון .
 שנים. 

 מעלות צלסיוס.   100אטמוספרות עד   10לחץ הצנרת 

 . תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה  מולטיגול "צנרת " * 

ים לצנרת  שנ   10  -ההצעה/הסכם  ול   ין  במסמכיימצוכ   יותת ואחרלו שרויוד יכל מחירי הצ  *  
 .   מולטיגולאספקה בשיטת 

 :פקסגולצנרת אספקה בשיטת   .1507

באמצעות   תבוצע   ומטבח   השירותים  יחידות  בתוך  החלוקה  הצנורות   פקסגול  צנרת  צנרת    .
צע לפי  תבורת  ה. הצנההתקנ  ה  לאחריותקנו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפ

 שנים.   10 -ל צע ע"י היצרן עם אחריות היצרן ובאישור הקבלן המבהוראות  

 מעלות צלסיוס.   100אטמוספרות עד   10לחץ הצנרת 

תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלול שרוול מתעל.    "  פקסגולצנרת "   *  
 למחלקים יינתן מחיר נפרד.  

שנים לצנרת    10  -מסמכי  ההצעה/הסכם  ולין  ביות  כמצוחרי וא  ו שרות ד יכללציורי המחי  *  
 .   מולטיגולטת אספקה בשי

 

    :וניקוז מתקני ביוב .6107

לביוב השוחות  ניקוז  כל  מאושרת  -  /  מתוצרת  פלסטיים  או  הת"י,  לפי  טרומי  מבטון  )   יעשו 
תחתית    בעותהט  נחתפני  הוצק  ל התקן  ות. הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון  לפי   וולפמן (

מגנופלקס  שוח תחתיותה  או  ה  ,  הכנת  חרושתיות  עם  אחת  מונוליטית  ביציקה  מיוצרות 
לשוחות מיוחדים  מחברים  יותקנו  לשוחה  הצנורות  בחיבור  היצרן.   ע"י  מראש  ,    הפתחים 

ל ייבנו  השוחות  מכסי  אחרת  דרישה  מעמס   25  -בהיעדר   שופכים ,    טון  ני  צנרת  -תת  קוז / 
לכל עומק נדרש כולל עטיפת    ,  SN-8י.וי.סי דגם עבה  פ-שטח תהייה מ  תוחבפימונחת  רקעית  ק

 חול . 

למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל ,   / ניקוז  חיבור קו הביוב
, יש לבדוק תא ביוב  והזמנת שוטר במידת הצורך   , וגישוש + שימוש במחפרון    /  כולל חפירה 

 יצוע . הב  ילתפני תח קיים ל  ניקוז
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 ביוב ותיכול:  07.17

 .SN8 844פי.וי.סי קשיח לפי ת"י  -ת מת: צינורוא. צינורו

או במקרים מסוימים תאים מבטון    658ב. תאי בקרה: תאי בקרה מחוליות בטון טרום לפי ת"י  
 מזוין יצוק באתר ותחתית עם מזלגונים )בנצ'יקים( מבטון.

 טון.  40לעומס  ע שוחות עם מכסיםצבבים יש לתנועת רכיועד לג. באזורי כביש מ

באזו שטחיד.  בדוגמת  רי  ממולאים  ומכסים  מוגבה  צווארון  עם  שוחות  לבצע  יש  מרוצפים  ם 
 הריצוף. 

התחברות מערכת הביוב של המגרש והניקוז למערכות עירוניות, יש לבצע בהתאם לדרישות  ה.  
 עירייה ובתאום עם העירייה. 

 

 : יםני ממתק  .1807

 ית . יותקן לפי תוכנ שיראדת מים ראש מדי

מטר , הכוללת אביזרים וספחים , חפירה והחזרת   1תותקן בעומק עד  שטח   צנרת המים בפיתוח
 המקום לקדמתו . 

חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל  
ם קיים  לבדוק קוטר קו מי ש צורך , יבמידת ה נת שוטרחפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמ 

 צוע . לפני תחילת הבי

בהתאם להנחיות התאגיד, תכנון מאגר המים לצריכה ולכיבוי אש ייעשה בהתאם, כמו כן תכנון  
י וסוגם  המשאבות  ספיקת   , משאבות  מים, א לחדר  סכמת   , התקנתם  לפני  המתכנן  ע"י  ושר 

לוחות חשמל, הזנות חשמל ובאחמתוכננ   למשאבות  אביזרים,  לבצעם בהת  ותריים  אם  הקבלן 
 ים הרלוונטיים.ון התקנים בכפוף לתקנעד לקבלת אישור מכ 

 

 : ציוד כיבוי אש  .1907

גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול  גם מטף אבקה יבשה  
  1יהיה "  ין מזהמים ה  י, צנורכוונ  -   הגלגלון יורכב על ציר רב  -ק"ג. בהיעדר דרישות אחרות    6

יורכבלפחות,   גלגלון   כל   "   על  בקוטר   לחץ  שימושי    25ואורך    3/4צנור   רב  מזנק  עם  מטר 
לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה מהירה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון    3/4בקוטר  "

 .מכבי אשלאישור "ל כפוף .הציוד הנ 1ואל המזנק יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ" בקוטר  "

מבד משוריין    2זרנוקים  "  2יסופקו בנוסף לנ"ל  ובהיעדר דרישה אחרת    -בעמדת כיבוי מלאה  
עם  חיבור  שטורץ     2עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  "  2מטר בתוספת מזנק סילון "  15

 ק"ג.  6ומטפה אבקה יבשה 

 

 : קבלת המתקן  .2007

הכל  במפרט  לנאמר  לאחרבנוסף  הקבללקראשונה  בקורת    לי:  יבצע  המתקן,  כל  ת  את  בלן 
שנ ההעבודות  העבודות  כולל  הסופי  רשמו,  למועד  עד  הדו"ח   רשום   מיום   שנתנו   נוספות  

התיקונים   כל   את  בצע  לא  שהקבלן  ימצא  הסופית  בקבלה  אם  הקבלן    -לקבלה.  יחוייב 
  -קן  מתה  לקבלת    ור נוסףור כל בק בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עב

 את הקבלן מחובה זו.ל נימוקים אשר יפטרו  לא יתקבלו כ
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 : עבודות כיבוי אש ספרינקלרים  .2107

התוכנית  . המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי  1
, התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית  והנח  "יהיו מקוטיות התקן  צוין    ת אם לאלפחו  1ר 
 בתוכנית . ת חרא

הצנ2 ההגדרו.  עפ"י  תהיה  הכמרת  בכתב  המופיעות  הקת  על   , תוכנית  בוייות   את  לאשר  לן 
 הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .

 

 :תכניות עדות  .2207

(AS MADE  יוכנו ע"י הקבלן  לאחר  הביצוע  ויכללו  את  כל  מהלכי  הצנרת והקבועות כפי )
 ו. ובמועד לפי קביעתה ורמפקח בצימסרו לשבוצעו וי

  45  -חמים יוצא מדוד שקובע טמפרטורה מקסימאלית לטרמוסטט בקו מי    הערה : יש להתקין
 צלזיוס . 

 ייצור מים חמים:  07.21

 שמליים. בוילרים חבשילוב , תותקן מערכת סולרית מאולצת 7.21.1

 פירוט המערכות הסולרית: 7.21.3

והמערכת  ולצת ועל ידי דוודי חשמל. הדוודים ת מא ולרירכת סמע ם יהיה על ידי ייצור מים חמי
 ערך מאושר.  יהיו מתוצרת "פרת" או שווה

תתבסס על דוודים עם מחליף חום המחוממים על ידי מערכת סולרית  מערכת המים החמים 
 מרכזית מאולצת ועל דוודי חשמל.

 א. כללית: 

 על דוודים מבוססת סגור ה גלמערגיה הסולרית ב במפורט את מערכת האנ על הקבלן לתכנן

ת  ר, משאבת סחרור, מערכת קולטים, קונסטרוקציה לתמיכת הנ"ל, צנםהמערכת תכלול: דוודי
חיבור מבודדת, מערכת חשמל, וכל האביזרים הדרושים. כל המערכת תהיה מתוצרת מוכרת  

 ידי מכון התקנים. ומאושרת על

ת  תאם ויתכנן א. הקבלן יון התקניםמכאימים ובאישור לפי התקנים המתכל התפוקות יהיו 
 ל הגג.מערך הקולטים ע 

 ב. הדוד: 

שנים לפחות, ויכלול: מחליף חום מסוג   8-יהיה מתוצרת מוכרת, עם אחריות ל 150הדוד בנפח 
קווט בנפח לפי התכניות עם  2.5  מעטה כפול בשטח תקני, גיבוי מקומי ע"י אלמנט חשמלי

 סטט בתוך הדוד. תרמו

גלאס", או  -ציפוי "טרמו זכוכית, והדפנות הפנימיות מצופותו משי יאוריטן א הדוד מבודד בפול 
 וי המבטיח הגנה בפני קורוזיה. אחר, ציפ

 ג. הקולט:

 . 579יהיה מתוצרת מוכרת והמבנה שלו יתאים לדרישות ת"י  

אטמ'   6ם, ללחץ עבודה  מ"מ, הקולט יאושר ע"י מכון התקני 3 השמשה תהיה מזכוכית בעובי
קורוזיה )כגון:  יו עמידים בפני  במגע עם מים, יה  קונסטרוקציה,. חומרי האטמ' 12ה  יקולחץ בד 

 נחושת, פלדה מגולבנת וכל חומר אחר שקיבל אישור של מת"י(. 
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ס"מ, ויהיה נתון   5עובי ס"מ לפחות, או משי זכוכית ב  3הקולט יבודד ע"י פוליאוריטן בעובי 
 מ"ר.  2.0-מלא פחות  יטה יהיה,קל פיברגלס. שטח הולבן צבוע או מ בבית מפח מג

 ד. צינורות: 

ללא תפר. במקרים מיוחדים יאושרו צינורות אחרים חיבורי הברגה,   40נים סקדיול מגולביהיו 
 אטומים, ויכללו בידוד שיהיה אחת מהאלטרנטיבות הבאות:

 ס"מ .   2ענביד או שווה ערך בעובי    בידוד וידופלקס של

 ת או ציפי פח. ית של ניר זפשכבה פנימם עבה עם יו"י פוליו אלומנהבידוד יצופה ע

ורוזיה בין  ק לב: צינורות מערכת הסחרור וצינורות הקולטים יהיו מאותו סוג למניעת ם שי
 מתכתית. 

 ה. קונסטרוקציה:

לים מקצועיים מרותכים וצבועים. הקונסטרוקציה לתמיכת המערכת תהיה עשויה מפרופי
 ליון. יצבעו בצבע עלאחר מכן  הייצור.  ריול ויגולבנו אחפילים ינוקו בחהפרו

 ו. הרכבה: 

    C°25-תבוצע בצורה מקצועית ונאה, ולפי כל כללי המקצוע , הקולט יורכב בזווית לא פחות מ
הגבהות מבטון    4ד על ביחס לאופק ובכיוון דרום, במדויק ככל האפשר. הקונסטרוקציה תעמו

 ס"מ. 20X20ת  )יסודות( במידו

רותך לרגל(  ליסוד שלה באמצעות פח פלדה )מ  ה מחוזקתוקציה תהירגל של הקונסטר לכ
 . 12דיבל פיליפס  ו 100/100/4במידות 

 מקום היסודות של הקונסטרוקציה ייקבע ע"י הקבלן, בהתאם לדגם הקולט. 

 ז. בדיקה:

 י הקבלן. ע"  579הבדיקה תיערך לפי ת"י 

 עקרון הפעולה: 

סגור אל   החמים במעגל  ו את המיםמש ויסחררהשלטו את אנרגית בים על הגג, יק קולטים מורכ
בוצע ע"י משאבת סחרור אשר תופעל ע"י תרמוסטט דיפרנציאלי  ביתיים. הסחרור ידוודים 

 אשר גליו יורכבו, אחת על קולט מייצג ושנייה בקו חוזר מהדוודים.

 . 579אם לת"י ת תהיה בהתאם לתוכניות, והבדיקה בהתהתפוקה של המערכ

 ציוד מכני: .ח

, ציר נירוסטה, מאיץ  "ד, אטם מכניסבל C 100 1450מידה בפני מים עד תהיה עסחרור בת משא
 ברונזה תוצרת מוכרת או שווה ערך מאושר ע"י היועץ. 

הקיר ותכלול    ספיקה ולחץ בהתאם להמלצות היצרן. המשאבה תורכב על בסיס או קונזולה על
 ם.את כל החיזוקים הדרושי

למים   וה ערך בדרגה מותאמתים" או שו תוצרת "ק  חושת יהיוסגת נחוזרים מסוג שסתומים אל 
 או עם מדף.  חמים עם בוכנה

לפני המשאבה יותקן מסנן מים חמים מסגסוגת נחושת. מיכל התפשטות יהיה דגם דיאפרגמה  
 . סגור מתוצרת "פלמקו" או שווה ערך מאושר
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ה ערך  ן" או שוו קממתוצרת " בראו  ניסת המים יהיושסתומי שחרור אוייר ומצמצם לחץ לכ 
 שר.מאו

 " שגיב" או ש"ע. ום ערבוב תלת דרכי תוצאת  ביציאה מכל דוד יותקן שסת 

 כל הציוד מחייב השגתו לאישור המתכנן. 

 ט. חשמל ופקוד:

 בסעיף זה נכללים:

שני   המתכנן, יכלול תרמוסטט שני ראשים אותרמוסטט  דיפרנציאלי מתוצרת מאושרת ע"י 
 .לית עבורםשמהאינסטלצייה הח חיישנים ו 

  UVלה כוללים: לוחית הפעלה חסינת קרינת כל מערכת החשמל של המשאבה, והפיקוד ש 
 מים, הכוללת גם הגנה ע"י מפסיק חצי אוטומטי, נתיך, מנת בטחון.  אטום

אבה, לוחות, רגלים( ע"י כבלים  אינסטלצייה חשמלית בין כל מרכיבי המערכת ) מש
מיד נגד קרינת  מישים. הכל עפלסטיים גוחיבורים ם  נורות משוריינילסטיים בתוך ציתרמופ

UV. 

 י. היקף העבודה:

 העבודה כוללת:

 תכנון מפורט והגשה למכון התקנים.  -
 דוודים עם מחליפי חום, אלמנטים חשמליים ותרמוסטטים. -
 קולטים.  -
 קונסטרוקציה לקולטים.  -
 תפשטות. דות ובידוד, אביזרים, משאבה, מיכל העבו -
 נציאלי. ט דיפרתרמוסט -
 ל. , והחשמת תפקודרכמע -
 , הפעלה ויסות, כוון.  הרכבת כל הנ"ל למערכת מושלמת -
 שנים.  8-אחריות ל -
 קבלת אישור מכון התקנים.  -

 
 יא. הערה כללית:

 
 מותאם בדיוק למתכוון כאן. ידו אינו  -הקבלן רשאי להציע שינויים בתכנון, במידה והציוד המסופק על

 יחייב . רק אישור זה המתכנן, ות לאישור טות תוכניות מפוראלה יוגשו בצורשינויים 
עם כיבוי    את כל המתנעים, ההגנות, נורות תקלה ופעולה לכל מנוע ותקלה, פעמון אזעקהל יכלול  לוח החשמ 

יתרות זרם, וכמו כן סדו ונפילת מתח, מגון  נגד עלית  ר להחלפה אוטומטית בין המשאבות  השתקה, הגנה 
 ניות. התור

 קן ע"י הקבלן. רכת תותרכיבי המעה חשמלית בן כל מאינסטלצי
 ויבנה בהתאם לדרישות מהנדס החשמל של המבנה, וחברת החשמל. אטום למים ולאבק,הלוח יהיה במבנה 

הבין אישור  -המפרט  לקבלת  אחראי  הקבלן  כן  כמו   , הישראלי  והתקן  והמעודכן  מוסמך  משרדי  בודק 
 למערכת החשמל. 

 
 סמכת :ות ע"י מעבדה מוי.ב בדיק

 
 . 1205מעבדה מוסמכת לפי ת.י.  חשבונו בדיקות של מתקני תברואה באמצעות לבצע על על הקבלן

 

 מוני מים: 07.23

 מונה מים ראשי: 
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, כולל כל הנחיות מחלקת המים של העירייה / התאגיד  למגרש יהיה מונה מים ראשי לפי
 .הי דרישות העיריי לפי התכניות ולפיזרים והברזים הדרושים בגודל מתאים, הכל  האב

 העירייה / התאגיד  לפי הנחיות ם ככל וידרשו יבוצעום משניימוני מי

 :פירוט מתקני שאיבת ניקוז 07.24

 מערכות שאיבת ניקוז לפי הפירוט כדלקמן:  2יותקנו 

בות בנויות במבנה כבד  מ"מ לפחות, המשא 80לניקוז רצפה כולל שתי משאבות עם מעבר חופשי 
 עומס יתר והתחממות. ת בסלילי המנוע כנגד מיטר מיציקת ברזל והגנה

או שווה ערך מאושר.  A.B.S"לוברה" או "ת התוצרות הבאות: "המשאבות תהיינה מאח
עם מכסאות לפי פרטים שיאושרו על ידי   200המתקן יותקן בתוך בור שאיבה תקני עשוי מבטון 

בקרה מרכזית ולביפר   וח לל שאיבה יותקן רגש רטיבות ברצפה עם חיווט המתכנן. ליד כל מתקן
 של איש אחזקה. 

מילוי מים אוטומטי שימלא את בור   ת מידי פעם יש להתקין קו כדי לגרום להפעלת המשאבו 
שיותקן על קו המים למילוי, כולל מז"ח , ויופעל   1/2השאיבה על ידי שסתום חשמלי בקוטר "

 בוע. על ידי טיימר פעם בש

לו במחיר מתקן החשמל  כת חיישן הרטיבות יכלערמ  ומערכת החשמל מילוי של מערכת זו, כמ
 של החדר. 

 נתוני המשאבות:  07.24.01

 ראה תוכניות. 

 מתקן השאיבה:    07.24.02

 מתקן השאיבה יכלול בנוסף למשאבות את הבאים: 

ממשקל   10פי פלדה מגולבנת עם כושר הרמה מטר עשויה  10אספקת שרשרת הרמה באורך 
אינטגרלי  ת למי הניקוז. באופן משאבות תהיינה מותאמוה ן.ו המשאבה, כולל וו הרמה מגולו

מטר מותאם לעבודה בביוב ו/או ניקוז. המנוע יהיה אטום  10ל חשמלי באורך יסופק כב 
 הרץ ומצויד בהגנה תרמית, לחות והגנה נגד רטיבות.   50וולט    400פאזות    IP68  3לחלוטין  

 סל"ד .  1450סל"ד או  2900-העבודה של המשאבות תהיה מותאמת לעבודה בנקודת 

יציקת  או יבש. כל חלקי המשאבה יהיו עשויים   המשאבות יהיו טבולות להתקנה בבור רטוב
ברזל. המשאבה תסופק עם סידור אוטומטי לחיבור באמצעים פס מוביל או לחילופין עם בסיס  

 ת המשאבה עם פתח ניקוי מברזל יציקה. להעמדה על בטון וכן קשת יניקה בתחתי

סיבוב מעבר מלא   ם, שני מגופים רבעשני שסתומים אל חוזריסביב המשאבות יכללו  יםזריהאב
וקף עם מגוף, שסתום שחרור אוויר צינור סניקה ו "גמל" לפי התחברות לשוחת חוץ, וכמו כן  ע

הצנורות יהיו מגולבנים התקנת שרוולי צינור היציאה בבטון לפני היציקה ושרוול ללוח. 
שיותקנו בחפיקה עם   PE100פלסטיק דגם קו הסניקה בקרקע יהיה מ. רללא תפ 40סקדיול  

 . 40ה מגולבן סקדיול יהי -פוד חול. אם גלוירי

 לוח חשמל ופיקוד:  07.24.03

 יהיו דוגמת המסופק על ידי חברת הידרוניקס או ש"ע מאושר ויכללו: 

ה  ימאט  מבנה מתכת צבוע אפוקסי קלוי בתנור וברמת ב  HYD10025/LHGלוח חשמל דגם 
IP68. 
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,  LHGבבקר פעולת משאבות דגם  אבות טבולות לביוב ומצויד  הפעיל זוג משהלוח מיודע ל
מפסק זרם ראשי, מפסיקים להפעלה אוטומטית וידנית לכל משאבה, מגעים יבשים לפעולה  

ופס מהדקים לחיבור אביזרי  ותקלה של כל משאבה המיועדים לחיבור ללוח התראות חיצוני 
פים חשמליים. בקר מצו 4ות. הלוח יסופק ראשית ולחיבור המשאב  נההז פיקוד, לחיבור
 :LGHהמשאבות 

הבקר המותקן בתוך לוח החשמל אחראי על הפעלה והפסקת פעולת המשאיות, החלפת תורנות  
או במקרה  אוטומטית ביניהן, הכנסת משאבה שנייה לפעולה בעת תקלה במשאבה הראשונה 

בעל  קר מצויד במפסק בורר תי המשאבות יחדיו. הבש של של עומס ביוב כבד המחייב פעולה
ומטי, מצב הפסק ומצב ידני. המצב הידני הוא קפיצי  כל משאבה: מצב אוטשלושה מצבים ל

 ומיועד לניסוי המשאבות בלבד.

קר במצב תקין  לכל משאבה קיימות שתי נוריות: נורית "בקר פועל" המהבהבת כל זמן שהב
קר עצמו  כנסת לפעולה. בתוך הב ל פכם שמשאבה שנייה נבכת קונורית "משאבה שנייה" הנדל

 רים(:י ממסרי זמן )טייממצויים שנ 

שניות המאפשר להשוות את כניסת המשאבה הראשונה לעבודה ועל ידי כך   0-10א. טיימר  
נקודות הפעלה קרובות  למנוע "רטט" של המשאבות אשר יכול להיגרם במידה וקיימות שתי 

 משי.

תורנית במקרה של  שנייה לעזרת המשאבה הת המאפשר לצרף משאבה קוד 0.2-5ב. טיימר 
 ומס ביוב גבוה. ע

 בקרת גובה הנוזל:

מצוף הדממה תחתון   -1מצופים חשמליים: מצוף  4בקרת גובה הנוזל נעשית באמצעות 
המפעיל את המשאבה  1 מצוף הנמצא מעל מצוף -2המפסיק את פעולת המשאבות. מצוף

מדליק נורית "  ל את המשאבה השנייה ו, מפעי2מצא מעל מצוף  הנף ומצ -3התורנית. מצוף
ומיועד להפעיל את מגעי    3מצוף גלישה הנמצא מעל מצוף  -4צוף בה משנית פועלת" ממשא

 ההתראות. 

 פעולת הלוח: 

שניות. הבקר יבדוק   הפעלה ראשונית: עם הכנת מתח ללוח , תשלקנה כל נוריות הבקר למספר
. לאחר ת " בקר פועל" מהבהבתל תקין תישאר רק נוריהכש  אאת עצמו ולאחר שיימצ

המשאבות במצב ידני לצורך בדיקה. לאחר מכן יש להעביר  דקה יש להפעיל את שהמערכת נב
 את המפסקים למצב אוטומטי על מנת שהבקר יהיה מוכן לפעולה. 

 . ן יודה משאבה אחרת והמשאבות תעבודנה לסירוג פעולת המשאבות : בכל הפעלה תכנס לעב

יכנס מיד  ב הפסק, ת נמצאת במצהמשאבות שאבה התורנית או אחת  במידה וקיימת תקלה במ
 המשאבה השנייה לעבודה. 

( מופעלת 2פעולת המשאבות נעשית באופן הבא: כאשר מפלס המים עולה ומגיע למצוף )
 אחת משלוש האפשרויות הבאות:המשאבה התורנית. המשאבה השניה תכנס לעבודה ב

 . 3לעלות ומגיע למצוף ך  שיממפלס המים מ -

לם המשאבה התורנית עובדת זמן ארוך  ( או3מפלס המים עדיין לא הגיע למצוף ) -
 דקות.  5-.0לס המים אינו יורד. משך הזמן ניתן לכיוון בין  ומפ

 המשאבה הראשונה נמצאת בתקלה.  -

 . 1רידת מפלס הנוזל מתחת למצוף התחתוןפעולת המשאבה או המשאבות תופסק רק עם י

דלק מנורת התרעה,  את גובה הגלישה תחהמסמן   4מצוף העליון מפלס הנוזל יעלה עד לו דהיבמ
 זמזם הגלישה יופעל ויוכנס מתח למהדק בלוח המיועד להתחבר לצופר התרעה חיצוני.
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 הפעלה וכיוון: 

הוראות תפעול ואחזקה יעשו בשטח  הפעלה ראשונית, כיוון בקר הגובה ומסירת המערכת כולל 
 הלוח והמשאבות.ן צריבאחירות  

 תכלול נוסף לאמור לעיל: מערכת חשמל ובקרה עבור בורות שאיבה .042407.

 טסט אוטומטי בתדירות נמוכה לכל משאבה במידה והמשאבות לא הופעלו במשך זמן ארוך.  -

 זיכרון המכיל את חמש התקלות האחונות בכל משאבה.  -

 תצוגה דיגטלי המראה באופן שוטף:לוח   -

 מכל משאבה. ה יא צלוחץ י-

 כל משאבה. הסיבוב שלמהירות  -

 רות לכל משאבה.שעות עבודה מצטב -

 משאבה פועלת/ לא פועלת.  -

 משאבה בתקלה.  -

מגעים המאפשרים הוצאת סינגלים של : לחץ, תדירות, משאבה פועלת/ לא פועלת, ומשאבה   -
 נים או תצוגה נפרדת. בתקלה למערכת איסוף נתו

 . יתנחיבור לבקרה חיצו  -

 ט בנפרד להלן. בקרה מרכזי כפי שיפור הכל צריך להגיע ללוח 

 חייב בהעברת התראות ללוח הבקרה המרכזי בתיאום עם קבלן מתח נמוך. לן  הקב

 בדיקת התקנה מערכת תברואה: 07.25

 כללי:  07.25.01

לדרישות התקנים שבסדרה זו,  בהתאם בודקים את טיב המלאכה בהתקנת מתקני תברואה,  -
 מקצוע. ה לילולפי כ

ם  דגמית ובמספר בדיקות מוסכסכם בין הצדדים , בדיקה ממתקן בהתאם להבודקים את ה -
 ומותאם לגודל המתקן ומורכבתו.

הבדיקות ייערכו בנוכחות המזמין , או המפקח , או הקבלן )השרבוב( או בא כוח, שהוסמך על   -
 ידם.

  דים ובשלבים הנאותים,ועבמ הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה,מבצעים את   -
בחפירות , או לפני יציקות בטון   י צנרת בקירות, אובדיקה ) לפני כיסוהמאפשרים את ביצוע ה

 וכדומה(. 

הצנרת או קטע ממנה העומדים להידבק בבדיקת אטימת בלחץ , לא יכוסו , אלא לאחר  -
 רישות תקן זה. שנבדקו ונמצאו מתאימים לד

 רים והחמים: הקם יבדיקת מערכות המ 07.25.02

 מים לפי כל הדרישות התקן. נת המערכות לאספקת מים קרים וח ם את התקא. בודקי
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ב. נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות התקן, תיערך בדיקת אטימות הצנרת בלחץ מים.  
או המערכות כשהן בשימוש , ובכל  כפול לחץ העבודה , שבו יימצ 1-1/2-לחץ הבדיקה לא יפחת מ

 ק"ג לסמ"ר(. בר ) 0-25חת הבדיקה מל  חתפמקרה לא י

סימני דליפה , לאחר הפעלת לחץ  ת כאמור, אם לא הופיעו בה הצנרת עומדת בבדיקת האטימו
 שעות לפחות.  24הבדיקה  

 המים , המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה. 

 .תקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת העירוני ג. בודקים את כל הצנרת בבניין בדי

 סומים והמאספים:נזקים והאזור , המחבדיקת מערכות ה 7.25.03

קים את ההתאמה של התקנת המערכת על כל רכיביה, קולטנים, צינורות אוויר, בודא. 
 מחסומים וכדומה לכל דרישות התקן.

 בר.  0.25ודקים את אטימות המערכות בלחץ מים של  בב. 

 ל קומה בנפרד. כ יתק קים בכל גובה הבניין או שבודקים בדיקה חלבוד

 

 חיטוי:  07.25.03

התאם לדרישות משרד הבריאות  קנים ומאגרים תעבור חיטוי בכל צנרת המים, אביזרים, מית
 ללא תשלום נוסף. 

 פירוט הדרישות: 

 . ריקון מאגרים.1

 . ניקוי רצפת ודפנות המאגר במטאטא קשיח. 2

 . P.P.M250סודיום היפוכלוריד בריכוז מעל . חיטוי המאגר ב3

 P.P.M3ד שתייה בריכוז ע  לוי והבאת המים לרמת מילאחר השהייה שטיפה ומי  .4

החיטוי יבוצע על פי הוראות משרד הבריאות המפורטות בהוראות למתקני תברואה )הל"ת( על  
יה לאחר תיקונה  פי חוק התכנון והבניה המחייבות ביצוע חיטוי ושטיפה של כל מערכת מי שתי 

 או התקנתה. 
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 חשמל עבודות    – 08פרק 
 
 םמפרטים ותקני לפי בצוע  .100
 
הוצאת הוועדה הבינמשרדית של משהב"ט  , שב-08חשמלת דווכללי לעבפרט ההמדה תבוצע לפי  בוהע

  )ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים(, לפי חוק החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה.כון, יומשרד הבנוי והש
 ח. הוראות המפקת מכבי אש ו יוחשמל, הנח ת הות חברכן תבוצע העבודה בהתאם לדריש-כמו
 

 :רויקטתנאי סף לקבלן החשמל בפ
 רשום.  .   קבלן1
 . 2א' 270  -ו 2א' 160.   סיווג 2
 .ציבוריותת  רשויוהשנים האחרונות בהיקף דומה ל  5-ב פרויקטים 3יסיון מוכח של לפחות  נ.   3
 
 רכי בצוע ים לציפויות של המסמכעדה  20.0
 
ניהם,  מקרה של סתירה בילצורך בצוע העבודה. ב אחד מהם לחוד מחייבים לוכ רז יחד מסמכי המכ לכ

 עדיפויות כמפורט )הקודם עדיף על המאוחר(:יהיה סדר ה
 התכניות.  א.
 המפרט המיוחד.  ב.
 ל.המפרט הכללי לעבודות חשמ ג.
 .לשמהח   וחוק  אשדוד בונדדתקן  ד.
 חרים. נים אמפרטים  ותק ה.
 הכמויות.  בכת ו.
 
יו  ולקבל את הנחיות   להביא זאת לידיעת המפקח  מכים, על הקבלןסתירה בין המס ו התגלתהה בל מקרכב

 כיצד לנהוג. 
 

 ה המשפטי בחוזלצורכי תשלום יהיה ע"פ המצויין עדיפות בין מסמכים   00.2.1
 תוכניות.  .300
 

 ות למציאות.י כנהתוהתאמת  .1300.
ועל. בכל מקום  בודה בפהע  בצועציאות לפני התוכניות למת אמ תלבדוק ה ןהקבל על  
דיע על כך מיד למפקח. באם לא  הוא להואו אי התאמה, חייב \ה ויגלה הקבלן סתירש

לן רק  קבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל מקרה, יעבוד הקב עשה כך, ישא ה 
 הדורה אחרונה. מ, צועלפי תכניות מאושרות לבי

 
 יצוע ב  ניפאישור ל  230.0.

וכניות שברשותו, וכן  מפקח על הת הסופי של הקבלן אישורו ש ה עבודה יבקביצוע לפני  
 ללא אישור המפקח. לפרטי ביצוע. אין לבצע כל שינוי    הקשורותהנחיות 

 
 
 תכניות כפי שבוצעו.  .3300.

 בהתאם למוגדר בחוזה/מפרט טכני  
 
 

 מבוטל  .400
 

 דה מסירת העבו .500
 
 בקורת המתקן  .1500.

רת  ביקורת חב כןולאחר מ טיפר אי בודק"חשמל" ן ויתאם בקורת שלמי יז  הקבלן
ולל כל לת היתר משרד האנרגיה להפעלת הגנרטור כ ראי לקביהיה אחהקבלן  .  החשמל 

 ובדיקות .  ההוצאות הנדרשות , תאומים 
 
 
 הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין  .2500.

    אות:הב  הפעולות ת א בצעמזמין על הקבלן למתקן לרשות הלפני מסירת ה   
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 ידת הצורך. ל בלוחות וחיזוק ברגים במשמבדיקת הידוק חבורי ח א. 
 וולט.  500בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר  ב. 
  ה של המתקן ע"י אוממטר. בדיקת רציפות הארק  ג. 
 הבדיקה תכלול את כל השקעים.   
 והמגנטיות.  ההגנות התרמיותכוונון כל  ד. 
 ת נכונות השלוט.קידב .ה 
 והתשלום עבורן. ת  רווק בהזמנת ה ו. 
 המוסמך בבצוע הבקורת.   ע לבודקיוס ז. 
 ח בלוחות. נסת מת הכ ח. 
 בדיקת איזון פאזות.  ט. 
 ידה והבקרה.כיול מכשירי המד דיקת ב י. 
 . תקיםהע ה( בשלושAS MADEהכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל ) יא. 

חשבונו את כל התקונים  עלע ן יבצ בל הקוכמפורט   הקבלןהנ"ל יבוצעו ע"י  ותעולכל הפ
 ת אם תידרש. יקה נוספ וצאות בד ו בבדיקות השונות וכן ישא בה רששיד

 בנוכחות המפקח.  הקבלן  כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י
 מפקח בחתימתו. הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר ל

 
 ין מזממסירה ל  .3500.

 ך קבלה סופית של  ערתי  ם הקבלןטעמ י הבודקרת ע"לאחר בצוע בקו   
 המפקח.  המתקן ע"י         

 קן. קונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתאת כל התי  הקבלן יבצע        
בדק כתב כי במידה ויהיה צורך בבקורת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן ב       

לו אותם תגי  וספתהנ ת ורקמידה ובבים. בכל הליקוי תוקנו   יוכ ים את כל המתקנ  בעצמו
לכל המוזמנים, לפי   דהבויחוייב הקבלן גם בתשלום שכר יום ע ם,הליקויים או חלק

 תעריף משרדי ממשלה. 
 

  ך מונ  תחמ מל לוחות חש      08.1
 

 לי לכ .1108.
,  אבטחת איכות  ISO 9001-2015 ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי צרויי ח חשמלול

  ,LVPT  ,XENERGY  של טםבעל סיס,  61439מידה בתקן על  הסמכה ממכון התקנים הישראלי
ELSTEEL   , RITTAL  או תמח"שT4P  . 

 
 לוח חשמל  מבנה  .2108.

חיזוקים מפרופילי פלדה   מ"מ לפחות, עם  2ט בעובי  ריפ וקייוצר מארגז פח ד   חשמללוח   א.                       
 לים פנימיים. פנם פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם דלתות וע

 סרה.ה עם ברגים שבויים וידיות להנלים תהי הפסגירת  ב. 
     חלד. הצירים יאפשרו-להצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת א  ג. 
 ב שאר הדלתות.קשר למצ ליב  ,180 -יחת כל דלת בתפ      
     סגרים ו קנכל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יות ד.                

 מורות את כוון הסיבוב לפתיחה.בכל פינות הדלתות, עם מדבקות ה                     
 ת. ודשה  לוח, להפרדה ביןמק הל עולאות לכיותקנו מחיצות פח מ .ה                
    בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות )הכל  ו.                

 ים. מידות  מפח כדוגמת הפח של הפנלבנוי הלוח(,  נואם לחומר ממבהת                     
 ס"מ לפחות.  20*20*3 הכיס יהיו                     
 ומהדקי יציאה. ת כבלים"מ עבור פסים לקשירס 40  יון ריק בגובהעלפנל  שאר  ח יובלוז.   
 ם ראשיים,   קיפסעל הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למ ח.
 למערכות הפיקוד. מדידה, לחצנים ובוררים ימון, מכשירי ס  נוריות     
וסטטית. סוג  לקרט טה אקסי בשייסוד  + צבע סופי אפוהלוחות ייצבעו פעמיים בצבע  ט.

בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי   RAL - עהצב
 ן. רומיק  120שכבות הצבע יהיה 

 פרטינקס. נגד מגע מקרי ע"י פלטת הדלתות יוגן   "גדה שיותקן ע ציוד מדיי.
 וגנו נגד מגע מקרי.יא. כל החלקים ה"חיים"  )נושאי מתח( י

      וארקו אל פס ההארקה הראשי.י  חתמ כתיים שאינם נושאי תמים חלק  יב.
     -לא  דתחלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו מפל      
 חלד.       
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ולים,  ת דיסקיות קפיציות ואומים כפ האומים וכדומה יחוזקו באמצעוהברגים,  ל כ יג. 
 ות. למניעת התרופפ 
     ום שמור ן. מקקתו מ המהציוד  25%עור בשי שמורר מקום יד. בלוחות יושא

יכלול גם פתחים בפנלים )שיכוסו בסגרים פלסטיים(, מקום למהדקים וכן        
 ציוד.ציה להרכבת הוקטר קונס

 ות מכניות, אטימות למיים   יו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעוחות יה הל טו. 
 .ויותהכמ  או בכתב\המצויין בתוכניות ו  וחדירת אבק ע"פ      

 מאוד(.ת שונות )מתח נמוך ומתח נמוך נית בין מתחים ברמומכ הד טז. תבוצע הפר
 

 ציוד   08.1.3        
 פורט:כמבלוחות יהיה מהסוגים נה הגוהציוד המיתוג   א. 
   ע"ג מסילה(, רוחב  ולריים  )להתקנה מא"זים מוד - A50לזרם עד      

                mm17.7 ,וק:נית  כושרלקוטב KA10 קים עד  ק בלוחות המרוחותינ ה . כושר 
 )לכל הציוד(.  KA30מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה   30                
תרמית    OVER LOADיחידת ם מאמ"תים קומפקטיים, ע   -להמע ו A63 -לזרם מ 

   בד ניתן יהיה לספקלכיול )לפי דרישה בל  ומגנטית ניתנת
לפחות   KA30, כושר הניתוק יהיה חרתא שרדקבועה(. אם לא נטית מגנ עם הגנהיחידה              

 . IN   *4 -וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל 
 
   .בהתאם ההית  ב. תוצרת הציוד               

  
 עורפית(, אך לא פחות  זרמי הקצר הנדרשים  )ללא הגנה עמוד בי ציודכל ה ג.
 מהמצוין לעיל.     
 
 פסיקים  קט". מג "פ מסו מפקטייםקו - A63ד  ים יהיה: עדגם המפסיק ד.
 מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל.  - A63ל  עמ     
 

 בלבד .3AC  דהמשטר עבו ABBאו  מתוצרת טלמכניק -מגענים  ה.
 
 יק, או קלוקנר  מ"מ, תוצרת טלמכנ  22וטר בק  -ת סימון רולחצנים ונו ו.
 מילר, או ברטר.     
 
או  , .K.A.Sידמילר" דגם "וו  וצרת ת  סילה,ע"ג מם, מדגם להרכבה קפיציי -מהדקים  ז.

 "פניקס", או "לגרנד". 
 
, או   CELSAו א  , תוצרת "ארדו",mm96*96בת, במידות בעלי סקלה מורח -מודדים  ח.

IBM. 
 
לפחות, מתוצרת  KA100קה רם פרי וז  V230למתח -יתר )פורקי ברק(  מתחי נימגי ט.

-P'רן" דגם ז -מרלן", או "VALVETRABגם "ניקס" ד , או "פ VA 280"דהאן" דגם 
41KA100. פזיים עם בסיס לשליפה. -יהיו חד  מגיניםה 
 
עם )  פינים 41או  11" סטנדרט פהלימגעים מחליפים ובסיס "ש  4יהיו עם   ממסרי פקוד י.

, או "סירילק", או "אומרון". מתח  VULC4RYברגים(, מתוצרת "איזומי" דגם 
 ו כמצויין. והתנגדות הסליל יהי

 
   מגעים   4, עם V230 חת"איזומי" למ צרתמתו יהיווד  י פקממסר יא.
 .VULC4RYי  )עם ברגים(, דגם מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט       
  
    11ים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט קנאביזרי הפקוד והבקרה מות לכ יב.
 פינים, חיזוק החווט בברגים )לא בהלחמה!(.        
 

 
 חווט     .4108.
   ישרים  רים ב"צמות" בקווים  שוהק וליכים קשיחים,מצע ביבו החווט   א.            

 ואנכי בלבד(. )אופקי                 
 

 המחובר.לי של הציוד  ימומינלי המכסתאים לזרם הנמ יהב.  חתך החווט יה    
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                               רשו חיבורי  ד למהדקים ממוספרים. לא יולוח יחווט בנפרג.  כל אביזר ב 

 פס ולא פקוד מכל סוג  שהוא. ביזר, לא מתח, לא אלא רז"שירשור" מאבי
 

    , פסי צבירה  זרבידר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אד.  ס
                 ות )חום, כחול, סגול(.  רטי בידוד דביקים בצבעי הפז , ע"י סמהדווכ     

 כנ"ל.   ומנו בצבעיםהצבירה יס פסי 
 
  אים. קצה  בנעל כבל או בשרוול לחיצה מת ומ י יליכים גמישים יסתמו ה. 

 המוליך ייעטף בסרט בידוד.                              
 

 סימון ושילוט   51.08.
 

 לכל אביזר  נפרד  שחור, שלט בן על רקע לטי סנדויץ חרוטים לוצע בשיבהשילוט  .א
הן בתוך הלוח, כך שניתן  ים ונלהפ ים, הן על  שלט  תקנוקה(. יוחוזק בניטים )לא בהדבשי

 לוח פתוח, ללא הפנלים.האביזר, גם כאשר  יהיה לזהות כל
 

 וסימון   ה,, מקור ומתח ההזנשם הלוחת א  ב.  השילוט על הדלתות יכיל          
 אשיים.המפסיקים הר               

 
                ,  לגע מהתוך הלוח במספר יד בכל ג ל כבל ולשילוט, יסומן כנוסף ג.  ב         

   הפזה וכדומה. כל גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות                          
               לפי תכניות חיווט  קוד יהיה  פיות. מספור גידי ה ממוספר  ותטיפלס              
 ע"י הקבלן.  כנושיו             

 
 תח  מוך, ומת מתח בלוח )מתח נרמ לכבצבע שונה ל לוטע שייבוצד.         

 נמוך מאוד(.              
 

 
 תכניות ייצור  .6108.
 )אין להתחיל    לןלה  יחסות לכל האמורלות התיולהכ הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות,          

 : תכניות(י קבלת אישור המפקח לבייצור לפנ                     
 . 3Aט סטנדרטי , בפורמ1:10 מ" נקבתכניות  א.          
 

התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תנכיות  ב.
יפופים וההקשחות,  , כל הכותוהדלת או את מבנה הפנלים ירת  בחתך צד וכו'. התכניו

  כדומה. ירה, סידור המהדקים ויוד ופסי צבמיקום כל הצ
 

המהדקים  עם מספור כל ם ותרשימי פיקוד מפורטים  וי קו -רשימים חשמליים חדת ג.
 והגידים. 

 
 מפרט הצביעה והגוון הסופי. ד.

 
 יות  אביזר, מספור בתכנל כ  רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם  ה.
 . ונתונים טכניים המוכיחים את התאמתו     

 
 ל  ולכ ,את עמידותם בקצרחים מוכיטבלה ה ירה וחישוב אופסי הצבו. חתך 

 עמידות המבדדים.   
 

 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. .ז
 

   אפשרות , תרעל הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו בא  ח.
 כבלים,  ת ויציאת המערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסוד וצי ה ת כלהתקנ    
 דומה.וכ  שריוד המיתוג לנדצים ומעגלוט, היל הש  התאמת    
     קח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח למרות אישור המפ  

 תקנה באתר וכדומה. ההת והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויו                        
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 צנרת ומובילים  .0208

 כללי  –צינורות 

  ת כפולות, למעטרו תק רות גבס או בחללי קיחלל וךאו בתהטיח החשמל תהיה תחת מבנה נרת בכל הצ
 ניים. בחדרים טכ

כל הצינורות יהיו מיוצרים ומסומנים לפי התקן ויותקנו בהתאם לדרישות כפי שמופיעות בחוק  
סוג  ם. הצינורות יתאימו בקוטרם למן התקניה ל סטייאליהם. לא תורשה כ ם סיובתקנים המתייח

 ם. המוליכים ו/או הכבלי  ולמספר

ם יהיו צינורות מוגנים מסוג "מרירון"  ד וצינורות תמיכה לאביזרייולצ מעבר לכבלים, ירידותרות צינו
 או מפלדה מגולוונת דרג ב', בהתאם להוראות המפקח. 

  לולב ראשון כבלים/תיילים יכל ו בהם בש חללא יוש שרות אחר או כאלה לש ה צינורות שיותקנו כהכנ
 ה. וטי משיכח

 . "ממ 6יה פלסטי בקוטר  ה יהמשיכה חבל ה ומעל 12בצינורות "

בחדרים והמיועדים להיות נתונים בתעלות, בקירות חלולים או בלבנים   צינורות פלסטיים להתקנה
 יו". אל "כבה מניהן יהיו מטיפוס מיל חלולות, בחלל תקרה תלויה, או בתוך המחיצות

 מן: יה כדלקיחידות מילימטריות תה אינצ'יות ל המרת מידות של צינורות מיחידות 

   " ¾-  16mm " ;1 -  23mm" ;¼1 -  29mm " ;½1  - 36mm " ;2 - 48mm  . 

 מ"מ.  16לא יבוצע שימוש בצינורות לחשמל או לתקשורת בקוטר פנימי הקטן מ 

 אורך. -טרמ\דדו לפי קוטרימם  מחירי היחידה לתשלו

 רות פלסטיים קשיחים נוצי

החבקים לא   ןי ב  קמגולוונים. במרחים ו( עבמגה)או ידי חבקי מרחק-זקו עלקירות ויחויותקנו על גבי 
ס"מ.    20טר. נוסף לזה, קרוב לכפוף, למוצא, או חיבור, יהיה חבק במרחק שלא יעלה על מ 0.5יעלה על 

 מעלות צלסיוס.   -60על ללעלות מ ות מפרטורות שבהם עלולות בט וממקאין להתקיים צינורות אלה ב

 ל:יכלו   קשיח  קנת צינור פלסטיה להת היחיד מחיר 

 . ןקתי הובלה ופריקה במ קה,אספ 

הנחה והצמדה כולל אספקת והתקנת כל חומרי בעזר   חיתוכים כנדרש, כיפופים, 
 הדרושים. 

 פינוי הפסולת והעודפים.  

 ה. המחיר יימדד נטו לאחר ההתקנ 

 נים צינורות משוריי

גנה  או הרן( ידה )תוב' שישמשו כשרוול יר ולוונת דרגרש, יותקנו צינורות מפלדה מגשבו ייד וםבכל מק
 . (מכאנית לכבל

 כו, וכן ינוקו קצותיו ויוחלקו כך שלא יפגעו החוטים שיושחלו דרכו. ור יהיה חלק לכל אורינהצ

 ג מאושר. בר ר במכסה מתמחוזקת לצינו  בללכעל כל קצה של צינור תותקן גומיית הגנה מסביב 

 ול: שוריין יכלמחיר היחידה להתקנת צינור מ

 תקן. יקה במי אספקה, הובלה ופר 

הנחה והצמדה כולל אספקת  השחזת ועיבוד קצוות,  ,םיפ וחיתוכים כנדרש, כיפ 
 והתקנת כל חומרי בעזר הדרושים. 

 ר. ק צביעת הנקודות והמשטחים, בהם נפגע הגילוון, בצבע גילוון 
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 . ת והעודפיםפינוי הפסול  

 המחיר יימדד נטו לאחר ההתקנה.  

 ו ן ס י מ 

מונים  ומספר המעגל. הסיללוח  םתוכ שיציין את השתיימון ו סיקן יקבלהגלויים של המתנורות  כל הצי
קיימא. כמו כן  -יינתנו על הצינורות ליד כל הסתעפות. הכל יבוצע בהתאם לאישור המפקח, בסימון בר 

 ורת ובלוחות בקרה. י טלפון ותקשגז חשמל ובאר ינורות בלוחותהצת יסומנו קצוו

 ו מגולבנים. יה י  היים ברזל או פלדהעשוו'( וכ ולות קונז מרי העזר )שלות,ת וחו ופסאוכל הק

 רכת יותקנו צינורות בצבע שונה: מע-לכל תת

 אדום  -גילוי אש  

 צהוב  -כיבוי אש   

 קרם  -תקשורת מחשבים   

 חום  -בקרת מבנה  

 ור שח  -כריזה  

 ול כח -טלפונים  

 וק יר  –חשמל  

 כבליםסולמות כבלים סולמות רשת, ותעלות 

  120ון עמוק ברזל מגולוונים בגלוי ליפ וריהיו בנויים מפ בליםות כשת ותעל הכבלים, סולמות ר  מות סול
מיקרון לפחות. הסולמות יכללו את כל אביזרי התמיכה, התליה והעיגון, אביזרי העזר יהיו מתוצרת   

ור  יזרי החיבל ותקשורת כולל אבר סולמות לכבלי חשמצושורים והיתרים ליובעל איר  וכיצרן מ
 רכישת התעלות.  נילפ  ות ונתוני היצרןסולמגי הר את סו והתליה, הקבלן יאש

ות תמיכה לסולמות ותעלות כבלים ותליות, יותקנו במרווחים כאלה שלא יווצרו בהם שקיעות,  קונזול
 ם. ליכאשר הם מועמסים עם כל הכב

 ויכלול: אורך -מטר\חברו יימדד לפי יחידה מחיר ה 

קונזולות,  ים, מעברם, צמתיטעי הסולמות, קשתות, יתקן של קהובלה ופריקה במ  
 שיסופקו ע"י המזמין.  ים סטנדרטיים של היצרןלקוח  תליות

חיתוכים כנדרש, כיפופים, השחזת ועיבוד קצוות, הרמה, הנחה והצמדה כולל אספקת   
 היצרן. "יושים והמומלצים עעזר הדר ה  ריוהתקנת כל חומ

 פינוי הפסולת והעודפים.  

 ה. טו לאחר ההתקנמדד נת תיהכמו 

  
 ים ומוליכים לת כבהתקנ .0308
 

היו בהתאם לחוק החשמל והצנרת הפלסטית תהיה בצבע  ים שיונחו י כים המבודד ילו מהצבעי 
תקן שלט  ונה, יוש יםמתאים. בעבודה בלוחות ובמתקנים קיימים בהם צבעי המוליכים המבודד

 מהקיים.ווט בצבעים שונים המציין כי בוצע חי לטברור ובו 

וצנרת  שחלה דרך צנרת פלסטית ה ,םילות וסולמות כבלי תעל גב היתר ע חת הכבלים תתבצע בין נה
 פלדה מגולוונת. 

וולט, כבלי פיקוד   400/230בתוואי הכבלים תבוצע הפרדה פיזית בין סוגי הכבלים השונים: כבלי 
 רת.וד והתקשו לפחות מכבלי הפיק מטר  0.2במרחק  של  חות. כבלי הכוח יוני תקשורבלוכ
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ני  המופרדים אחד מהשלסים  פמב  הנ"ל תבוצע החצייים התוואה בין הבכל מקרה של חציי 
 מ"מ לכל רוחב ואורך החצייה.  1.5באמצעות הפרדת פח  

  יםמידה ומדובר בכבלאסטר. בליפוכבלים על קירות יוגנו לכל אורכם עד לגובה שני מטר בכיסויי  
כלים ליד  או   נשיםמעבר א  ם בו קיימת סבירות של. בכל מקובל בצינור משורייןבודדים יותקן כל כ

מ"מ לפחות. כיסוי זה יבצע באדום וישולט   2.5לוון העובי ן עליהם כיסוי מפח מגותקיו כבל/ים
 כבלי חשמל".  -בשלטי אזהרה "זהירות 

ים והעמידים  ים לקטרי הכבלימבקים תקניים המתאמצעות חבא ת הכבלים יחוזקו לסולמו
י אנכי  א וותבס"מ האחד מהשני   50 ם שלבמרחקי ,הסביבה המיוחדים  נאיובת (UV) בקרינת שמש

 וואי אופקי. תס"מ ב  100וכל 

בכל מקרה בו יפגע בידוד חיצוני של כבל בזמן התקנתו הוא יוחלף לכל אורכו. אין לבצע תיקונים  
ו( במידה  לאחר הנחתו וחיבורהחלפת כל כבל )גם  וש. המפקח רשאי לדרדות אלהקונ  כלשהם על

 הי. ש לכ השתתגלה בו פגיע ן אותכנורישות הוימצא שאינו מתאים לד

 בצינורות מגולוונים, ינקה הקבלן ויעבד את קצוות הצינור ויתקין גומיית מגן. לפני השחלת כבלים 

רדיוס הכיפוף של   ם.פת מתאימה לחיבורארת תוס השי הכבלים יונחו לכל אורך התוואי תוך כד
 .תא יבוצע שימוש במופולו מהמותר היה קטןכבלים לא יה

 הנחתם ובנוסף לאחר הנחתם.  ים ע"י מכשיר מגר לפני בל הכ דוק את תקינות בידודן יבהקבל

 מחיר היחידה להתקנת כבל יימדד לכל אורכו בין מהדקי הקצוות ויכלול: 

 י המזמין. שיסופקו ע"ם כבלים ותופי כבליל קטעי ש קןהובלה ופריקה במית 

 .הנחת הכבל בדיקת מגר לפני  

לתו בצינורות  השח ,םיל גבי סולמות הכב  ו עלהנחתתוואי ופריסת הכבל לאורך ה 
 ך הקצוות. וחיתו

 בדיקת מגר אחרי הנחת הכבל. 

אספקת והתקנת חומרי העזר עבור חיזוק הכבל וכן חומרי ואביזרי הסימון   
 בשני צדדיו.  ץ' לבן שיחוזק לכבלויסימון יהיו מסנדוביזרי הא ט.והשילו

 י. ם מ"מתא בע מפקחרות שנקוהעודפים בתדיסולת י הפפינו 

 אחר ההתקנה. ל וט נהכמות תימדד  

 
 חיבור כבלים    08.04

חיבור כבל יכלול בהגדרתו את חיבור שני הקצוות, אספקת החומרים והכלים לביצוע החיבור  
 המפורטות בהמשך. ותוביצוע כל ההנחי והכנתו בלהכוהאטימה, פתיחת 

קן  ת יפלל תקניות, לי כבו נעותקניומעלה  ממ"ר   16כוח מחתך של של כבלי העל קצות כל הגידים 
DIN החיבור של קצה הכבל בתוך האביזר אליו הוא מתחבר. נעלי הכבל יותקנו    המותאמות לצורת

ממ"ר יהיו   70ל  צים לנעלי כבל מעבל. לוחהכי באמצעות כלי עבודה מסוג המומלץ ע"י יצרן נעל 
 ותר. בכבל סקטוריאלי לא י מן. שימושהידראוליים עם לוחץ מתו

 בראשי כבל או תותבים לחיצים תקניים. גמישים אחרים יסתיימו  םילבהפיקוד הגמישים וכ י ידג כל

ם הם  יהאל כל קצות הגידים של הכבלים או מוליכים בודדים יסומנו הן בלוחות והן במתקנים 
מספרו המלא באמצעות  קצותיו ב כל כבל יסומן בשנישלט סנדביץ' לבן.   ותחברים בשטח באמצעמת
 אותו לוח הוא יוצא.מאיזה לוח ומאיזה תא ב תוה זכך שאפשר יהיה ללבן יץ' לט סנדבש

 הכבלים יבדקו ע"י מכשיר מגר לבדיקת תקינות הבידוד לפני חיבורם למערכת החשמל או הפיקוד. 

יאטמו  יצוניים, ת, כמו: מנועים, משאבות, התקנים ח ונו הש  ם ליחידות הציודת הכבליסוניכל כ
 לפחות.  IP-65לאה של  לקבלת אטימות מ 
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   לנקודות חשמ 08.05
 

י ביטוי בכתב הכמויות. ההגדרות מתייחסות לביצוע מושלם של דרת הנקודות תבוא לידגה
ת  א כל אביזרי המוצא,לול את תכת הנקודה, החל מנקודת המוצא ועד ללוח החשמל. עלות הנקודו

 ל. לחשמודה סוג נק  וע תקני ומושלם של כלת לשם ביצבודות העזר הנדרשוכל חומרי העזר וע
או מפסק מצליב או לחצן והקבלן יקח זאת בחשבון  ליף מחיר עבור מפסק מח   תפסולא תינן כל ת 

 בעת הצגת מחירי נקודות המאור השונות. 
"פ  ע בנקודה ישולם מחיר ירובהמשך לחיבור ק   ן בצמודתק יועבור חיבור קיר נוסף לחשמל ש

 . ויותכתב הכמבלן בסעיף הרלוונטי בעל ידי הקהמחיר שיוצג 
 

 תאורה 08.06
 LEDם במסגרת מפרט זה הינם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג נדרשיה רהוגופי התא

 רזובור א ורה עבעלי תקופת אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תא 
וד ההפעלה  ת וציאופטיהמערכת הת בתוכם אלו כלי ן ישראלי. גופי התאורהישות המזמין ותקדר נתון, בהתאם ל

 . )דרייבר(
 

 ה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן: ר אוהת  גופי .1

 גופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד   1.1
 רת לד התקנת נו  תאפשרת לא (DIODE EMITTING LIGHT-LED)דיודה פולטת אור 

 קיים.  ם הנורות הרגילה בגוף תאורהקובמ
 

ות האור  ם המופק ממקורחוה ר חוזק מכאני ופיזומתכתי, להבטחת יהיה בעל מבנה  אורה הת גוף 1.2
 וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית. 

 
 וף צרן גע"י יכל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו  1.3

 אל גוף  ( יחוזקויםטור פלקות ו/או ררי אור )עדשחד עם הגוף. מפזא התאורה כמכלול  
 ת קיימא צורה בגופי התאורה, בן צריצעים מתאימים ומקוריים של  ה באמהתאור 
 שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.  

 
  2ק  חל 20י של ת"ובנוסף לדרישות   1חלק   20ת בטיחות חשמלית ת"י גוף התאורה יצאים לדרישו  1.4

 של  רטורת סביבהקן יבוצעו בטמפלת קות ההתאמה דיהרלוונטי. ב
 -10ºC  35עדºC-  .בדיקת ל תעודת ע סתסהבדיקה של מת"י מתב תעודמידה ותלפחות 
 CB  - תכלול ביו היתר 20. תעודת הבדיקה להתאמת לת"י גם אותה במלואהלצרף  שי 
 את הפרמטרים הבאים:  

 יוד החשמלי ותא הציוד  י הצת לתאלפחו IP40גנה  ה  גתעל דרהיה בגוף התאורה י  1.4.1 
 ה פ, אך תינתן העדIP20י דרגת הגנה גם גופי תאורה בעליע הצל  יתןהאופטי )נ

 (.IP40לבעלי דרגת הגנה 

 אלא אם יצויין אחרת( IIרה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמל מסוג )גוף תאו 1.4.2
 

 . IEC-62031ודול לד יתאים לדרישות מ 1.5
 

 ל מצבי העמעום או בכ לפחות בעומס מלא  0.92יהיה ף התאורה של גוהספק מקדם ה 1.6
 חום מתח הרשת. ת כלבבהתחברות ישירה לרשת החשמל ום, רייהאפש 

 
 בכל תחום מתח הרשת הנומינלי  ת מגוף התאורה תהיה יציבה המופקמת האור צעו   1.7

 (10% ± .) 
 

 ללא תלות  ציבה,עה ויתאורה קבו פשרתא DRIVERה האלקטרונית מערכת ההפעל 1.8
 0.92המערכת יהיה , מקדם ההספק של (± 10%)נלי בשינויים במתח הרשת הנומי 
 ריים. משך חיי מערכת ההפעלה י העמעום האפשו בכל מצבא  לאמלפחות בעומס  
 טמפ. וך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובשעות לפחות, בהתקנה בת  50,000  תהיה 
 .35ºCביבה של  ס 

 
 פחות. אט ללומן לוו 90של ילות אופטית )במכלול( על נצהיה בגוף התאורה י  1.9
 

 . CRI‹90רוש לדץ ללפחות. מומ 80יהיה  (CRI)הצבע  מקדם מסירת 1.10
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 ( BINNING -כל נורות הלד יהיו בעלות גוו זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה  1.11

 לכל היותר.  3יהיה   MACADAMדם מק 
 

 רבי קלווין ובלבד שערך מ 3,000/3,500/4,000יה  ות תההנור  הצבע של  טורתטמפר 1.12
 מהעוצמה 55%ד ע של ,MM 420-500 חול של הספקטרוםהכ   )פיק( של הקרינה בתחום 
 המרבית )פיק( הנפלטת.  

 
 קבוצת סיכון /IEC 62471י ביולוגית ת"וטותאים לדרישות בטיחות פגוף התאורה י  1.13

 (RISK GROUP) 0. 
 ות לפחות, שע  50,000יא מותקנת בגוף התאורה יהיה אשר ההלד כרך חיי נורת וא 1.14

 מסך  20%וכשל של עד  80%מותרת ירידת שטף האור עד  35ºC בטמפ. סביבה של 
 ים: בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונט (L80/F20)הנורות  

 1.14.1    21 ESTM- של   ר גוף תאורה כמכלול בהתבססעבוIESLM82  ו- IESLM80  או 

 1.14.2   IEC 62722 ,IEC 62717  בהתבסס שלIESLM80 . 
 

 IEEE1789.על פי   8%לא תעלה על   (FLICKER)של ההארה רמת ההבהוב  1.15
 

 קטרומגנטית כמפורט להלן:גוף התאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האל 1.16

 . EN-55015 וא (גנטית)תאימות אלקטרומ  2.1חלק  961*  ת"י  

 . IEC-61000-3-2( או תיוכות, זרמי הרמונות מוליעהפר ) 12.3חלק  961 ת"י  * 

 . IEC-61000-3-2או   שינויים רגעיים( ת,כויות מולעהפר ) 12.5חלק  961ת"י   * 

 . IEC-61547או  תאימות וחסינות אלקטרומגנטית לציוד התאורה( 61547) *  ת"י 
 

 )תקרות  4, חלק 5103לת"י ה  להתאמתעודת בדיקה  שגי יע ימצה במרחבים מוגנים 1.17
 .יםקנ תאישור פיקוד העורף" או מכון ה" –במקלטים(  ללי תכן והתקנהתותב פריקות: כ 

 
 הכולל את הנתונים הבאים:  לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן 1.18

 גנהרגות הבנייה, די ומר, חן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים*  שם היצרן, מק"ט היצר  
 בנה מפורט של גוף התאורה. ומ     

 ף אורשט ,ילנ הלד, הספק הלד, אורך חיים נומי  ן, מק"ט היצרן, סוגשם היצרלדים:  *  
 מסירת צבע. התחלתי, ספקטרום, יעילות אורית, גוון ומקדם     

 טריים ע"ג מופוט ם ינ *  דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתו 
 . LDTאו  IESטלית בפורמט  דיגי מדיה     

 ת, רוואורה ויצרן הנ ם ע"י יצרן גוף התהחשמליים המאושרי  הרכיבים  *  שם יצרני 
 , נצילות וכו'. , טמפ. הפעלה, מקדם הספקמק"ט יצרנים ונתונים טכניים     

 *  הוראות התקנה.  

 *  הוראות תחזוקה.             

 אום עם המזמין(. תבמא )רי עבור חלל לדוגומטפוט *  חישוב   
 

 חס בין היתר, גם לתנאי ההתקנה בהתיי שנים  5 -אחריות ל  המציע יחתום על כתב 1.19
 התאורה.ת יצרן גוף אויצרף כתב אחריות מ טת התחזוקהישלו 

 
 בלת ריכוז "טם לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את הנדרש באיגוף התאורה ית 1.20

 ים בהתאם.המסמכהגשת  לרבות ם טכניים" וניונתדרישות  
  

 אביזרים   8.070

לא    -קירות ה על שקעי חשמל וכו' הנמצאים כבודדיםמפסקי מאור,  שמל כגון:אביזרי הח .א
ופסאות  עם ק תו תקן ישראלי, בעלייות ות מקור צרן, נא לשנות, קופסא מתאים הגדרה עם י
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קו  יחוז  יזריםתקנת. כל האב מו  היא בוסוג הקופסא יותאם לסוג הקיר  התקנה מקוריות.
 לחיצה צידיים.  לקופסאות בברגים ולא באמצעות מנופי

ירות. בכל  בתוך הקתקן ישראלי, שקועות  תוי ל יותקנו קופסאות שקעים בעהעבודה  בעמדות  . ב
כל המודולים  בהם לא ייעשה שימוש ב קומותוצאים לחשמל. בממ  4  פחותיהיו ל  קופסא כנ"ל

מדות עבודה מיוחדות יהיו קבוצות  ש. בע בשימודולים שאינם למו  קורימ יותקן מכסה סגירה
ות יכללו סא ופקקשורת יסופקו ע"י אחרים, אולם ה ת של מוצאים. השקעים לתנוספו

ות  שקוע ות גבס וחלק מהןבקיר עות קנו שקו תקשורת. הקופסאות יותמתאמים עבור שקעי ה
 טון. בקירות בלוקים או ב

 
 הארקות 08.07

 

 . קת יסוד רהא טבעתקיימת  במבנה  .1

מהזרם  דרגות  2 -ול ב יתאים לזרם הגדהשוואת הפוטנציאלים   ודל פס מקרה ג בכל  .2
  ן כמות הברגים השמורים בכלוכ   ת,רמינלי של לוח החשמל אותו הוא משהנו

לה יחוברו פסי  סים את אחרות. לפ ינו מידולא אם צוא  , 5  -מקרה לא תפחת מ
 כד'. ם וועי, מנקה של לוחות חשמל, הארקות שנאיםהאר

רים וכד', אין  אלקטרוניים כגון: מגברים, מתמרים, בקשירים של מכ הארקות
נים בתוכו. הארקת  תקמו לפס הארקה בלוח חשמל, אפילו הם לבצע חיבור
רד  נציאליים נפואות פוטלפס השו  רותאלקטרוניים תבוצע ישיהמכשירים ה 

ע  הקרק  וב לפניצוני קרממ"ר לקוץ הארקה חי 50ך מסוכך וארק באמצעות מולישי
נעל כבל תקנית ועם תג    מוליך הארקה יחובר לבורג נפרד בפס עלה. כל ל המבנש

 את הפונקציה המוארקת. זיהוי המגדיר 

יסקיות  וידים בדמצ ך ורק בברגים מתאימיםבורים של מוליך הארקה ייעשו אחי .3
ייצור    בנה מתכתיים, מכונותרק. חלקי מירותכו לגוף המוא  ם אלהוניות. ברגיק

 ת .  ותחנו י חשמל חדר תכת בוחלקי מ
ממ"ר לפחות. חלקים נעים או מתפרקים   70נחושת בחתך   טרנספורמציה, יש להאריק במוליכי

 עות. קבוכנ"ל לנקודות הארקה  באמצעות רצועת נחושת גמישה בחתךיגושרו 

יר בדיקה  אמצעות מכשתיבדק ע"י הקבלן בונות ת נקודות הארקה שגדו התנ .4
יירשמו בטופסי בדיקה  דיקות יץ. הבהק  בסוף ה תיעשה. הבדיקהמיועד לכך

 לפיקוח.  מתאימים ויימסרו

 פס השוואת הפוטנציאלים  .5

גשרו לפס השוואת  פס השוואת פוטנציאלים וי ראשי   ליד לוח חשמלהקבלן יתקין  .6
 ים. אלים הקי נציהפוט 

מ"מ    x 6 100ימליות של הפס יהיו דות המינ ם יהיה מנחושת . המיציאליס השוואת הפוטנפ .7
ור הכולל חורים ובתוכם  מקום שמ 50%ים שיחוברו איליו בתוספת  ת הכבלם לכמוואורכו יתאי

 ודסקיות. ברגים, אומים 

שמר  ם הזמן ובצורה שיפוטנציאלים יחוזק לקיר באופן יציב שימנע התרופפותו עפס השוואת ה .8
 וא מותקן .ינו ובין המשטח עליו הס"מ לפחות ב 4רווח של 

  ממ"ר, בארבע 95זרת, גידי נחושת החתך סוד בערקת הילים יחובר להאיאהפוטנצ  פס השוואת .9
 נקודות שונות לפחות. 

 מטר מהרצפה. 2.40' ל  מ 1.80בין   גובה ההתקנה של הפס  יהי.10

מקרה שצפויים במקום  אבק ולכלוך. בפס השוואת הפוטנציאלים יצויד במכסה להגנה בפני .11
 לה . יעות אפני פג ב להגנה תאים גםהמכסה מ פגיעות מכניות, יהיה  התקנתו, סכנה מ 

 ו גופים אלה:אל פס השוואת הפוטנציאלים יחובר .12

 מתקן. אלקטרודות הארקת יסוד מהמבנה ומה.13
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 הארקה ראשי.   מוליך.14

 ארקה של לוחות החשמל הראשיים. מוליכי ה.15

קטעי סולמות יגושרו   מתכתיות, תעלות מיזוג אויר ומכלים.תיים, תמיכות סולמות כבלים מתכ .16
 .שרכבל מגהם ע"י גם ביני 

 ציות המתקן. טרוקקונס.17

 צנרת מים מתכתית. .18

 מיזוג אוויר.  לת מערכתצנרת ותע .19

 ת. צנרת ביוב וניקוז מתכתי.20

 ן מרכזת טלפונים. תקן לטלקומוניקציה כגו הארקת המ.21

חיבור  סוד וישלים התקנת קופסאות ביקורת וקוצי הארקת היהקבלן יוודא את תקינות יציאת .22
 אות הקוצים. כל יצי עבור   וטת השילישלים אהקבלן   ליציאת הקוצים.

 יכלול: מחיר חיבור נקודת הארקה  .23

עבורו בפסי  טרוקציה או קידוח חור ון אל הקונסהכנת מקום החיבור ע"י ריתוך בורג מגולו.24
 הארקה. 

מכסים  ים קנדיים, ברגים, אומים, דסקיות, עלי כבל, מהדק אספקת כל חומרי העזר כגון: נ.25
 . ם וכו' ת, שלטילקופסאות ביקור

 דות ההארקה.והתנג רציפותבדיקת .26

 
 שילוט וסימון 08.10

 ואביזריםוט  שיל .1

' חרוט, על פי הסטנדרט הנהוג  מל ישולט בשלט סנדוויץ "י קבלן החשכל אביזר  שיותקן או יחובר ע     
.  ומספרו הסידורי המלא מפקח, עליו ייחרט שם האביזר בעבריתקבעו על ידי הבמתקן ובגוונים שי

עות ברגיי פח,  לפני התקנתם. השלט יחוזק לאביזר באמצהמפקח אישור ל תועבר  השלטים רשימת
שאינו מאפשר הורדה  שלט לגוף האביזר בדבק פקח יודבק הבאישור המבהעדר אפשרות כזו ורק 

ור,  ני בלבד. באביזרים האלה: מפסיקי מאמצעות כלי מכאחוזרת של השלט אלא שבירתו בא
ת לחצנים, תיבות מעבר,  מפסקי קרבה,  , תיבומיחשובל  פונים,רת, לטל, לתקשו חיבורי קיר לחשמל

 ללו גם מספר מעגל. , השלטים יכום וכדומהמפסקי גבול,  תיבות שקעים, מפסקי חיר

 וט תיבות מהדקים ראשיות ומנועים שיל .2

של  ספרו באמצעות שבלונה מהדקי חיבור ומעלה ומנועים ימו -30קים המכילות מתיבות מהד     
שמן אדום. המנועים  ס"מ לפחות באמצעות תרסיס צבע  1עובי  ס"מ וב  5של   בהות בגוות וספר אותי

וע בצד הפונה למעבר התפעולי  ע ופעם על גבי גוף המנרים על המנופסת החיבוימוספרו פעם על קו
 שלו. 

 סימון כבלים  .3

ביזר  דקים, אודת כניסתם לקופסת מההפיקוד יסומנו בכל קצותיהם לפני נק ל כבלי הכוח וכ
 .MCT, לוח הפעלה , לוח חשמל ומסגרת תאורה ע, גוףנוקוד, מ פי

  5ל הכבל בסימנים בגובה ספרו המלא ש הסימון ייעשה באמצעות שלטי סנדוויץ בהם חרוט מ
תן לפתיחה רק ע"י חיתוכו  רט פלסטיק הנימילימטר פחות. הדסקיות יחוברו לכבל באמצעות ס

 לי מכאני. באמצעות כ

 םסימון גידי .4
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פלסטיק עליהם  ח יסומנו בכל קצותיהם באמצעות טבעות  ד והכוהפיקו  של כל כבליידים כל הג
הפזות שלהם. צורת זיים יסומנו עפ"י סדר פא  -כוח תלתגם כבלי  מודפסים אותיות וספרות.

 פת למכרז זה.ת סימון המצורהסימון תהיה עפ"י תוכנית דוגמ
 רד. ורו בנפשולם עביר אספקת הציוד ולא ישילוט הציוד כלול במח

 נים ות במבחציב 08.11

ב ו/או  ורק באישור המפקח. חל איסור מוחלט לחצוחציבה בקיר/תקרה/רצפת המבנה, תבוצע אך 
 .או עמוד קונסטרוקטיבי לסתת  בקורה

 המפקח. ה אלא באישור אין לחתוך ברזלי זיון בהם נתקלים במהלך החציב
 המפקח.   ראש ע"יעומסים עליהם יאושר מקידוח קורות בטון לשם תלית 

התקרה או הקיר בהם הם מותקנים  ותקנו בקירות או בתקרות יותאמו לסוג ים( שי)דיבל התותבים
 .צריכים לשאתאותו הם  ולמשקל

לסוג חזק  ידו, יוחלפו -קת העמסה על התותבים הנ"ל ובמידה ולא יאושרו עלהמפקח רשאי לבצע בדי
 מחיר.  יותר ע"י הקבלן ללא תוספת 

  ויחוויט -200ביזרים השונים יסתמו בבטון בקנת הא גמר התגלויים ב  יישארוריצים ש כל החורים והח
 ות כנ"ל. עם פני הקיר/תקרה. אין להשתמש בגבס לסתימ

יון ולאטמו  ינור בצדו העלמעלות בצ  180דירה לגג עליון, יש לבצע כיפוף של ידה ויש צורך בשרוול חבמ
כבות עפ"י  בכל השם הגג טושל אי ע תיקוןיש לבצ  נגד חדירת מים כמו כןבחומרי אטימה מתאימים כ 

 המצב הקיים בגג.  
 
 קיםהדמ 08.12

דים  מהדקי פיקוד יהיו מבוד PHOENIXאו  WIELANDמהדקי פיקוד יהיו כדוגמת תוצרת 
. המהדק יהיה למוליך  900VDCו א 750VACלמתח ממ"ר עם בידוד   4ומיועדים לקליטת מוליך עד  

  8עד  -ינליות של יצרן המהדקים ת אורגמודפסות סימניויצויד בל מהדק ממ"ר. כ  4מינימלי של בחתך 
 בכל צד(. 4ם לכל מהדק )סימני

 ל יותר של שם האביזר.במספור גדו  כל קבוצת מהדקים תשלוט

היצרן כגון: סימניות, מחיצות    אורגינליים שלבמחיר הנקוב עבור מהדק נכללים כל אביזרי העזר ה 
וד גמישים יותקנו כובעונים נלחצים  כי פיקל מוליע  וכד'. ת התקנה, מסילוות סוף שורה, גישוריםסגיר
 דיל(. ני הכנסתם למהדק. )לא יאושר שימוש בבלפ

 
 סק  אל פ 1308.
 

. המערכות   EUROBATבלבד עם מצברים תקן המרה כפולה   ON LINEיהיו  UPSמערכות 
 הן :  המאושרות  

RIELLO  

ABB  

EATON   

SOCOMEC  

 
 ורה גופי תאהתקנת  08.14

הקבלן חישובי תאורה תוך   רי במתקן ולפני התקנת גופי התאורה יבצעהעיקיוד הצלאחר התקנת 
י להבטיח את רמת התאורה, אחידות  יצרן הגופים וזאת בכד  חישוב תאורה שלשימוש בתוכנת 

חישובים ואת התפלגות  ט ה ות ומניעת בוהק וסנוור. הקבלן יגיש את פלהתאורה, מניעת הצלל 
 מפקח. ור הרה לאישהתאו

 לוקס.  650-750צעת בחדרי משרדים ועבודה תהיה הממוורה תארמת ה

 .  T5יהיו חסכוניות מסוג המשנקים יהיו אלקטרוניים ונורות פלואורסצנטיות 



94 
 

 
 

ל  שר יציאת הכבל בגוף האחרון במעגל תיאטם עהגופים יחוברו בטור זה לזה ללא קופסאות מעבר, כא
 די פקק האטימה המקורי. י

 ולל: רה כאוהתקנת גוף תדה להיחי ירמח

התאורה שיבחרו. על הקבלן להראות את   ביצוע החישובים לרמות תאורה עבור גופי 
 אישור המפקח לגופי התאורה.  ור ועוצמת ההארה ולקבלישוביו עבור פיז ח

ת המפלס המואר לקונסטרוקציה תוך שימוש  התקנת הגוף במקומו לתקר  
פחות המעוגן  "מ למ  8 טרוט הברגה קודי מ או על י U/65טרוקציית ברזל כבדה  ונסבק

די שרשראות  גופי תאורה תלויים אם יהיו יותקנו על ילקונסטרוקצית מבנה קבועה. 
 ד בלב

 התמיכות הדרושים להתקנת וחיבור הגוף. אספקת חומרי העזר ו  

 נה וההארקה משני קצותיו.  חיבור כבל ההז  

 בגוף האחרון. בל אטימת יציאת הכ 

 ת. התקנת הנורו 

 ים ואטימת הגוף. הכבל ברי מעכסה, סגירת ת המסגיר 

 גרוז בורגי החיזוק.  

 ת הגוף והפעלתו. יקבד 

 במצב "קר".  A6לא יעלה על   3X1.5העמסת מעגל מאור  

"ר, לא תעלה על  ממ  3X2.5עגלי ההזנה לחיבור קיר כולל את כבל ההזנה העמסת מ 
12A   ."במצב "קר 

   בלבד שרשרת  תאורה תלויים תהייה בעזרתפי התקנת גו 

 
 ים ש לכבל סיני אמעברים ח 08.15

 

לפי    KBSמתוצרת   MTC יבוצעו ע"י מעברים חסיני אש דגם מעברי כבלים אל ומתוך חדרי החשמל 
 סטנדרט המזמין. 

ם תכלול את כל האביזרים הדרושים  אשר כל אחת מה   GBO6ברים יהיו בנויים ממסגרות דגם המע
 והגומיות.  ות ת המסגר בר בשלמותו כולל אספקת והתקנלביצוע המע

 וראות היצרן. בהתאם לקוטר המעשי של הכבלים ולפי ה יוזמנוומיות הג

 . Elastomeric Blank Blocksיאטמו על ידי  מקומות שמורים למעברי כבלים עתידיים  

 יותאמו לכבלים העוברים דרכם.   Elastomeric Cable Blocksמעברי הכבלים 

 "ל. כנ יאטמו  ברים בפירי חשמל, בין הקומותגם מע

 
 תכתדות מועב 08.16

צבע עליון   ינוקו ויצבעו בשכבות צבע יסוד ובשכבות כל חלקי הברזל, סולמות הכבלים והתמיכות
 ין. מיד, בהתאם לסטנדרט המזמע

ת  נמגולוונים וימשכו בגריז לפני סגירתם על מ כל הברגים האומים ואביזרי ההידוק והחיבור יהיו
 ים. מתאימטמים אימוש ואטמו ב בש  ם שאינםלאפשר פתיחתם בעתיד. חורי

לצורך   כנון ועיצוב המתכתקבלן יכללו אספקה, עיבוד המתכת, תעבודות הברזל אשר יבוצעו על ידי ה
 ני עזר, קידוח חורים והסרת השבבים והתקנה. ביצוע תמיכות ומב
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 ידת ק"ג עבודות ברזל יכלול: מחיר יח

  כולל ורתיתצמיכות מפלדה והת רוקציה  יצור ועיצוב כל סוגי הקונסט  אספקה, תכנון, 
 ניקוי וצביעה. 

 קן. נטו בהתאם למדידה המת  המחיר יחושב לפי המשקל 

 
 ויות מחירים מדידות וכמ 08.17

 מחירי היחידה 

י היחידה את כל חומרי העזר הדרושים  לאמור ולמפורט בסעיפים הפרטניים לעיל, יכללו מחיר בנוסף
ן יכללו המחירים הנ"ל  לה. כ לפעו ן כך שיהיה מוכקן את המת העבודות הדרושות כדי להשליםת כל וא

רים, שימוש בכלי עבודה  מכשירים וחומ כנה הדרושות, דמי הובלה של כלי עבודה,את כל עבודות הה
לו המחירים הנ"ל את כל התשלומים  מכשירים, והוצאות נסיעה של הקבלן ועובדיו, וכן יכלו

ד מקרה של אסון או  ים נגלעובד   ודת הפיצוייםפק  לים לפילעובדים, דמי ביטוח של פוע  אלייםהסוצי
 תאונה עבודה. 

ב  פורטו במפורש בסעיפי כת ללו את כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לאים יכהמתקנ
לות,  תרמילים, מחזיקים, מהדקים, מבדדים, ש הכמויות כגון: שרוולים, קופסאות, חיווט, ניפלים,

ם, מלט, שרוולים, מעבירים, חציבה,  ברגי ווים, ידוד, ידיות,י בם, חומר פסי חיזוק מחורצים, קונסולי
כלול במחיריו  צבע סופי כנדרש. הקבלן יממין מאושר ו עת הצינורות ושאר חלקי המתכת בצבע מגןצבי

המחירים   יכללוינתן כל תוספת עבור עבודות חיצוב. כן את כל עבודות הפיגומים הדרושות, לא ת 
ידי המפקח,  -קידוח וחרוץ המאושרות על יטות ך: בשרו' במידת הצווכ עמודים  מעבר דרך קורות או

 . 1:3את סתימת החריצים בטיט צמנט ו

ביקורת כולל הציוד וכוח האדם הדרושים, על חשבונו  ן את כל החומר למדידה ולהקבלן מתחייב להכי
ם ביצוע  לש ידו-על  לרשות המפקח כל עזרה שתידרשעמיד וא, כולל דפי מדידה מסודרים, כמו כן יה

 ה. דהמדי

ימדד  חשבות בעקמומיות, בשאריות וכו'. העבודה תמדידות תהיינה נטו ובקווים ישרים, ללא התה כל
כומים  ם המופיעים בכתב הכמויות ולא תשולם כל תוספת כל הסלאחר השלמתה לפי הסעיפי במקום

החומרים,   ים,כל הכבל. המחירים כוללים את הספקת חידה(הרשומים שם )בהסתמך על מחירי הי
חומרים הדרושים לביצוע מתקן מושלם  על הקבלן לחשב הצעתו כך שכל העבודה והעזר,  מרי הווח
 כן. ומו

 ת: ם אם לא פורט הדבר במפורש להלן במפרט ובכתב הכמויוור לעיל יכללו המחירים גבנוסף לאמ

 ידי המפקח. -קבע על רה שילוחיות אזהרה מפני חשמל בגודל ובצו 

מפלט לרבות הפעלתו ומסירתו  רו קוחיבו  תשים למתקן וארודהעזר ה כל חומרי 
 לשימוש.  כשהוא מוכן

 מוסמך. ידי בודק -הוצאות בדיקת המתקן על חלקיו על 

 ומי )רג'י( עבודות על בסיס י

ניתנות  אינן  המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש וש  עבודות אלו נועדו רק עבור אותן העבודות
בורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף  בוע עלא לקשהמפקח החליט שר חוזה ואלהגדרה בתוך סעיפי ה

 וכד'. של פועל, כלי  אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה חריג(, 

י לבצען על דעת עצמו.  מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשא ביצוע עבודות אלו 
ראים  הם אחרים לבה וכל יתר הדבודיהול העידי המפקח. אולם האחריות לנ -תקבע על שיטת העבודה

 וזה זה. הקבלן במסגרת אחריותו יהיו לפי ח 

ו ואין הקבלן רשאי לתבוע  מפקח ביומן מדי יום ביומ ידי ה-הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על
רשמו באותו היום ביומן  המפקח ונ  סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות  ביצוע לפי שעות עבודה לפי

 דה. העבו

 ודהעב שעת



96 
 

 
 

כגון הבאת אנשים או כלים  הוצאות  -שעת עבודה נטו של אדם בשטח  תמיד תהיה ה שעת עבוד
שימוש מחסן, ניהול עבודה וכו' וכן רווח   -, מפעילים, כלי עבודה ת נסיעה ובטלהוהחזרתם, שעו

שפורט   יר שעת העבודה לפי הסוג כפי כללות במחההוצאות הסוציאליות רואים אותן כנהקבלן וכל 
בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש  ם את כל חומרי העזר כגון דלק, שמנים, ולל גחיר כ מ ב הכמויות. הבכת

י באם נראה למפקח כי פועל או כלי שהוקצה  ידי אותו פועל או כל -על  קין של העבודהלביצועה הת
  ן יצטרךוא לפסול אותם משימוש והקבלו, רשאי ה לו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתלעבודות א

 הקבלן.  ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על  ו וכלחשבונ חליף אותם עללה

 מדידה לפי מחירי יסוד 

שר המפקח רוצה לבחור בעצמו ולקבוע את מחיריו  רכישה של ציוד או חומר אמחיר יסוד הוא מחיר ה
ינו  התק מפקח ולאו החומר הנ"ל לפי הוראות ה את הציוד ין עם הספק. על הקבלן יהיה לרכוש במישר

סוד הנקוב גם את התקנתו של הציוד  מוצע ע"י הקבלן יכלול בנוסף למחיר הי המחירודה. ב במקום הע
 ה וכן רווח, הובלה, אחסנה וכד'. מרי העזר והעבודות ההשלמחומר את כל חואו ה

 בין מחיר הרכישה למעשה. ד הנקוב לאם בכלל רק בהפרש שבין מחיר היסו מחיר היחידה ישתנה

דרושים לביצוע  יר את כל עבודות הלוואי וחומרי העזר ה ל המחיכלו "וזכר "קומפלטם מם בהיפיבסע
. המחיר כולל חיבורו והפעלתו של  ויות ובזמן סיור הקבלניםפרט, בכתב הכמהעבודה כפי שהופיעו, במ 

בודה ולחומרים שנכללו  התייחס לעל שינוי ב"קומפלט" יחושב השינוי בהציוד, במידה ויחו 
 רי. מקופלט", הב"קומ

יזרים למיניהם, יהיו כלולים  וגשרי הארקה בחיבורי כבלים והתקנת אב  יבוריקנת חתאספקת וה
 לק.קנה של אותו ח במחיר ההת

 לים במחיר ההתקנה של אותו חלק.תיקוני צבע יהיו כלו 

חיר לפרוט הניתן במפרט  יתייחס המ בכתב הכמויות ניתן בצורה כללית,  מקרים שתאור העבודה
 כניות. ובתו

ו המותקן ע"י הקבלן. פרט  יר הציוד אליו הם מתייחסים המסופק ו/אל במחה כלו י וט וסימון יהשיל
 תוואי כבלים. פורש בנפרד כגון שלטים ל ים שיצוינו במלמקרים מיוחד 

בלבד.   ו "התקנה"למקרים בהם צוין במפורש "אספקה" אכל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה פרט  
 לאתר. לה  יר ההובמחיר ההתקנה כולל מח

 ל אליו. שמלי כולל גם מחיר חיבורי מוליכי החשמיוד חקנת צתמחיר ה

 תואר להלן:ו במחיר היחידה ימדדו כמצינורות אשר אינם נכללים ב"מחיר נקודות", א

רושים  ה כולל בתוכו את כל האביזרים הדמדידת הצינורות תבוצע לפי מטר אורך כשז 
קופסאות  תות, ת, קשוניפלים, סופית, ן: מופו ע הצנרת ולהשלמת החיווט כגולביצו

ניקוי,  וחדות ומשותפות, טבעות ומהדקי הארקה, הסתעפות, ומעבר סטנדרטיות, מי
חבקי חיזוק ממתכת בלתי מחלידים, פסים מחורצים  צביעה ראשונית וסופית,  ציפוי,
נה, כבה על תקרות ושאר חלקי המב , ברגים והרל צורתי, ברגים חוטי משיכה וכו'מברז
ם וכו', הכל  ', וכן החציבות, הרשתות, תיקוני חריצים וכויקוזינבטון וזפת,  פותעטי

 מוכן לשימוש. 

ורים יכלול מחיר הצינור גם  ום מסופים ו/או למטרת שמ בצינורות לטלפונים אינטרק 
 את חוט ההשחלה. 

 
 מפרט מיוחד לנקודות      08.06

 
 
כאשר ", "נקודה  יימדדו לפי -  תה"ט או עה"טבית תקע ות נקוד .א

מל  כל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשלים בלל כב והמחיר כ 
כי פזות, אפס  מהדקים, מולי  ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות,

פזי וכן כל  -פזי או תלת-ות הדרושה, במעגל הזנה חד והארקה בכמ 
ה עבור אביזר  פסאות ההרכב נדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קוה

י בית תקע  אביזר 2עד   ת תה"ט תכלולאזי "ק חד פנקודת חהשקע. 
מודולים . נקודת   4-במסגרת משותפת למסוג "גוויס" תה"ט מותקנים 
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מותקן עה"ט .   N-4אביזר מסוג "ניסקו" דגם ק עה"ט תכלול ח"
  3-תה"ט "גוויס" במסגרת ל נקודת ח"ק מוגנת מים תכלול אביזר

   N-4גם " ד"ניסקו או אביזר עה"ט מסוג IP-55ם  ים מוגנת מימודול 
 .   IP-55מים  מוגן

 
בכל אורך  כאשר המחיר כולל כבלים יימדדו לפי "נקודה",   - ' מאורנק .ב

הקצה, קופסאות    , מלוח החשמל ועד לנקודתשהוא בכל סוג התקנה
והארקה בכמות הדרושה,    הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס

ודה,  לנקוח ועד פזי וכן כל הנדרש מהל-ו תלתפזי א-נה חד במעגל הז 
צן  מפסק מכל סוג שהוא או לחה עבור אביזר ההרכב סאות פכולל קו

למת של גוף  נקודת מאור תכלול התקנה מוש. מאור מכל סוג שהוא 
יא מזינה . התקנת גוף תאורה תכלול תליתו , חיבורו  תאורה אותו ה 

 קטיביים של המבנה .  ים הקונסטרואל המעגל המזין וחיבורו אל החלק 
 
כאשר המחיר כולל כבלים  ודה", פי "נקיימדדו ל  - םרוח לחצן נקודת .ג

דת הקצה,  בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקו  בכל אורך שהוא
ואביזר    2X1.5N2XYל מסוג  כבאות הסתעפות, מהדקים, קופס

וי  עם זכוכית שבירה ופטיש שבירה תל  מתוצרת טלמכניק בצבע אדום
 יזר .  ליד האב 

 
צינור מסוג מריכף בעל  יר כולל שר המחה", כאדדו לפי "נקודמיי   -   נקודת תקשורת מחשבים .ד

 CAT7ם כבל מ"מ וקופסת "גוויס" תה"ט ע  23קוטר 
 

 
צינור  ", כאשר המחיר כולל יימדדו לפי "נקודה  - סטטנקודת טרמו .ה

מ"מ   55מ"מ וקופסה עגולה בעלת קוטרנ  16מסוג מריכף בעל קוטר 
 .   יםוצע ע"י אחרת יבהנקודו  עם חוט השחלה בלבד . חיווטתה"ט  

 
צינור מסוג  מחיר כולל  יימדדו לפי "נקודה", כאשר ה - נקודת רמקול .ו

ווט  . חי ריזה אדום חסין אש כבל כמ"מ עם  16מריכף בעל קוטר 
 הנקודות יבוצע ע"י אחרים .  

המחיר כולל   יימדדו לפי "נקודה", כאשר - תנקודת מערכת פריצו .ז
חיווט  .  לבדוט השחלה בעם ח  מ"מ 16 ינור מסוג מריכף בעל קוטר צ

 הנקודות יבוצע ע"י אחרים .  
 

ור  יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנ   – ילוי אשנקודת ג .ח
  2X0.8מ"מ עם כבל גילוי מסוג  16קוטר מריכף בצבע אדום בעל 

וי האש  יזר מערכת גיל למערכת גילוי כתובתית לכל אב מסוכך ומתאים
 .   נורהציביציאתו מ ר כבלמט 1.5 לרבות השארת לפחות

 
 -תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות

 ,  1149"י , ת1109, ת"י 145על חלקיו, ת"י  62, ת"י 2.1חלק  33י ת"
  ,1-3-חלקים  1154ת"י 
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 עבודות טיח  09פרק 
 
 

 כללי  09.01
 :הלן מיוחד כמפורט לה ולמפרטהכללי של המפרט  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 
 טיח פנים רגיל  9.020

ט לבן  , הטיח )הרבצה , שכבה מישרת  , גמר שליכ טיח פנים רגיל יהיה בשלוש  שכבות 
גמור יש להחזיק במצב לח במשך גמר לבד. את הטיח ה -יבוצע לפי סרגל ישר בשני כוונים 

 ם. בכל מקו ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות 3
 

 הכנת שטחים  09.03
 בכל המקומות שיידרשו יש להניח על הרצפות יריעות   א.

 פוליאטילן לפני ביצוע עבודות הטיח כהגנה הכלולה במחיר  עבודות הטיח.  
 

נים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה  במקומות כיסוי של שני חומרים שו
ות, גודל ס"מ לפח 15הרשת יהיה  דה. רוחבמגולוונת מחוזקת במסמרי פל XPMברשת 
 ם במחיר הטיח. מ"מ הכלולי 0.7מ"מ ועובי החוט  12יהיה   החור

 
השטח. במקומות שרוחב החריץ    ויכוסו עד לפני 3:1י יסתמו במלט חריצים לצנרת כלשה  ב.

ס"מ מעל רוחב   10מ"מ יש לכסות את החריץ ברשת לולים, הנ"ל ברוחב   50על   עולה
 ר הטיח. מת החריצים כלולה במחיוון, סתיהחריץ לכל כ 

 
 בודות הטיח.פינות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר ע .ג
 

 דוגמאות טיח  9.04
ומן ע"י  הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד ממיני הטיח השונים במקום שיס 

חידה  המפקח לאישור האדריכל לפני תחילת העבודה. ההוצאות בעד הנ"ל יכללו במחיר הי 
 בגין הכנת הדוגמאות.  יכך לא תשולם כל תוספתולפ

 
 פינות וחריצי הפרדה  09.05

הקנטים והגליפים יהיו   ת בין קיר לקיר וכן פינות קיר לתקרה יהיו חדות כלפינוה א.
 הכוונים. פי סרגל בשני  חדים וישרים לחלוטין ל 

 
 מ"מ וברוחב 10בין הקירות והתקרות יש לעבד חריץ בעומק   ב. 
 המפקח.לפי קביעת  מ"מ 3 - 5  

 
 תיקונים .ג 

  בעלי המקצוע השוניםגמר אחרי כל עבודות הטיח הנדרשות לתיקונים לעבודות ה
 יבוצעו  חשמלאים שרברבים()כגון : נגרים, מסגרים, מרצפים, 

 הטיח ללא תשלום נוסף. ע"י הקבלן במסגרת עבודות     
 מחיר הפינות כלול במחירי היחידה של עב' הטיח.   

 
  

 אופני מדידה מיוחדים   09.6
ובפרטיהן כלולים במחירי הטיח  א. החיתוכים, החריצים וכו' יבוצעו כמסומן בתוכניות  

 השונים ולא ימדדו בנפרד. 
 -וכדומה  קטנים/טיח בשטחים גדולים/קטנים/חשפים/מעוגליםהבדל במדידת  ב. אין  

 וכולל פיגום מכל סוג שהוא   הכול נמדד במ"ר
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 וחיפוי  עבודות ריצוף  10פרק 
 
 

 עבודות ריצוף וחיפוי  10.01
 

 כללי  
 

 המיוחד המפורט  פרט הכללי ולמפרט של המ 10לתנאי פרק כל העבודות כפופות  .א
 להלן.         
  -השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכוונים ב.   

 ית. יוק לפי המסומן בתוכנפרט אם יצוין על שיפועים שיבוצעו בד 
נקיים מחומרים זרים והעבודה  פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות     

רך כל השטחים באותה קומה.  פרים יעברו בקו רצוף דטיט מלט בכל השטח, הת  תבוצע על
חלקים   ש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצעבמקומות בהם יהיה צורך להשתמ

וש  החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר החיתוך והליט עגולים, יעשה 
 כלול במחיר עבודת החיפוי(. 

לפני הבצוע לרבות שם היצרן וספק , מקור   דוגמאות האריחיםלהציג ולאשר את הקבלן ג. על 
 הקרמיקה ותעודות מכון תקנים לטיב האריחים . 

מ' לאישור המפקח לרבות רובה .   2/2ודל של  מאות ריצוף וחיפוי בג ד. על הקבלן להכין דוג
 העבודה וללא תוספת תשלום .   דוגמאות אלו יסולקו בגמר 

ליטוש במכונה של הריצוף והברקה )"ווקס"( לפני  לים במחירים גם צוף והחיפוי כולות הרי. עבודה
 מסירת הבנין. 

 סק חיתוך  . . שקעים ופתחים בתוך ריצוף האריחים יעובדו בדיו
 עבודה זו לא ייחשב בנפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף. מחיר     

תמש בקופסאות  מכל סוג אריח שבו הש  2%כמות של  למזמין  עבודה למסור בגמר הז. על הקבלן 
וחתומות ומאותה סדרת יצור . עלות תוספת זו לא תשולם בנפרד ורואים אותה כחלק    סגורות 

 ממחירי היחידה . 
 

 גרניט פורצלן  /  ריצוף במרצפות טרצו 10.02
 

 . האדריכל גמה מאושרת ע"י תהיינה עפ"י  דואריחים   /המרצפות -  אריחים א.  
 

 ניות, במחיר  יה לפי הגודל בתוכמתחת למרצפות יה -מצע עובי ב.  
 ס"מ. 15הריצוף יכלל עובי המצע עד לעובי כולל של המצע והמרצפות עד   

 
 ל ערב נגד רטיבות. ים לא מקורים יש להכיג. בטיט של ריצוף שטח  

 
 שיפולים טרומיים   10.03

 כנית.ס"מ, כמצויין בתו 7של יהיו מסוג המרצפות , ובגובה  ים אריח / ה שיפולי הטרצו     
מ"מ מפני הטיח.   5השיפולים יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו   

 ג"( הכלול במחיר היחידה )גרונ 45  -בפינות יבוצע חיתוך ב 
 

 
  גרניט פורצלן /חיפוי קירות בקרמיקה 10.04.

  
   ט במפרט מפורניות  יונחו על הקירות כים ובפזור עפ"י התוכקה בגוונים שונא. אריחי קרמי 

 הכללי. החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשני כיוונים.                  
 א ישאר אף י שכבת המלט לכל שטח המרצפת כך שלבזמן הנחת האריחים יש לדאוג למילו  .ב

 ים  מקומות שימצאו כריקים יפורקו האריחמקום ריק. בגמר העבודה תעשה בדיקה ב      
 שבון הקבלן. על חויורכבו מחדש       
בשורה האחרונה ובמקצועות יש להשתמש בסרגלי פינה שאושרו ע"י המפקח והכלולים במחיר   

 היחידה. 
ר  יבוצע עפ"י הנ"ל  הדבק יהיה  מסוג  מאוש או טיח  דבקה   ע"ג מחיצות הגבס יפוי הקירות בהג. ח          

 . מפקח לשימוש ע"י ה
  בהדבקה כולל טיח בטון  עם ב.ג בונד הכלול במחיר היחידה .  יקה באריחי קרמ חיפוי קירות ד.          
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 באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן  או הדבקה ריצוף  10.05
 

 לפי בחירת האדריכל ובאשורו.   -, הסוג והגוון מאושרת  אריחי הקרמיקה יהיו מתוצרת   א.
 

   עם צמנט הכל עפ"י   וםמסאו סו חול מעורב בצמנטוף בקרמיקה יעשה ע"י חול מיוצב )יצהר .ב
   מ"מ כולל   8(, הכלול במחיר    יחידת הריצוף ולרבות בצוע פוגות ברוחב עד החלטת המזמין       
 . אקריליתרובה      

 
        

 משטחי כיורים  10.06
שר ע"י  מסוג המאו  כמפורט כל  כולל הקנטים משטחי כיורים יהיו   משיש עפ"י בחירת האדרי

חורים וכו' וכולל עיבודים לכיורים וברזים. משטחי השיש יהיו מיחידה   ם,קיריכל ללא סדהאד
 ועם חיתוך בכיור .   אחת . לא יתקבלו משטחי  שיש  עם כתמים , סדקים וכ"ו 

 
 

 המחירים  10.07
 

לפני מסירת הבנין.    -מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כולל ליטוש במכונה והברקה  .א
 לעיל .  10.01סעיף  ראה 

ללים את מילוי התפרים במלט לבן "רובה" והברקה או  החיפוי כו  ירי עבודותמח .ב
 אפוקסית  בגוון עפ"י תוכניות האדריכל לפני מסירת הבנין.  רובה 

 לאישור האדריכל, לרבות הדבקתן בשטח       -הכנת דוגמאות של סוגי הריצוף השונים ג.  
  רישת המפקח.ם בשטח וסילוקם עפ"י דאו הנחת               

באריזות סגורות וחדשות וללא כל     2%רת חומרי רזרבה מכל סוג שהוא בכמות של מסי ד.  
 תשלום נוסף . 

צועית כלול במחיר העבודה  ע"י חברת ניקיון מקירות וכדומה ,כלל המשטחים הרצפות הקניקיון 
 הפאושלי.
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 עבודות צבע - 11ק פר
 
 

 כללי   11.01
לעבודות צביעה אם לא צויין אחרת  11פרק   -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  

ם  ע מאומניעלי מקצוצענה אך ורק ע"י ב עבודות הצביעה תבובמפרט ובכתב הכמויות. 
ומנוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות  

ובמקומות    -שו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורטות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה ייע
באישור האדריכל שו לפי הוראות היצרן, ה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשיור
 מפקח.וה

 
 צביעה הכנת שטחים ל 11.02

עבודות טיח, יש לנקות את השטח היטב מגרגירי חול, זנבות   - 09בנוסף לאמור בפרק  
לט, כתמים, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים  מ

 שלם כהכנה לקבלת צבע.  הכל מו  -את השטחים מכל חומר רופף  ולנקות
 

 יצות גבס מטוייחים  או מח ות ותקרותצביעת קיר 11.03
הכל  -ייעשה ב צבע סופרקריל בשלוש שכבות טיח או גבס )קירות ותקרות (  צביעת קירות  

לת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל לרבות בהתאם להוראות היצרן או עד לקב
 ן הצבע . שכבת יסוד נוספת עפ"י הנחיות יצר

                       
הכל בהתאם   בשלוש שכבות לפחות  - כמפורט בתוכניות עשה ב צבע ת תקרותת צביע                            

לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל לרבות שכבת יסוד   ד עולהוראות היצרן 
 נוספת עפ"י הנחיות יצרן הצבע .

וספת עד  ל שכבה נין להתחימפקח ובאישורו . א עשה עפ"י הנחיות הצביעת השכבות ת                           
 לקבלת אישור מלא לגמר השכבה  התחתונה . 

                        
 הגוון יהיה עפ"י  סופרקריל מיקס בגוון עפ"י האדריכל .                           
 
 

בע  וסוג הצ ולם בנפרד . הגווןחיר היחידה ולא תשפלדה עץ וכ"ו כלולה במ צביעת אלמנטי                   11.04
 אישור האדריכל .   עפ"י  
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 וםיאלומינעבודות  -12פרק 
 
 

 היקף הפרויקט  12.01
 

   קנטרי באבן יהודהבניית מבנה ו הפרויקט הינ
העבודות מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של כל העבודות המופיעות בהמשך)מפרט מיוחד, כתב כמויות,  

ואחראי על היציבות הסטטית   פרויקטקבלן עבודות האלומיניום הינו המתכנן של התכניות ופרטים( 
 והאיטום של כל העבודות הכוללות:

יים, חישובים הנדסיים, תכנון מפורט ותוכניות  פרטים עקרונטכני לאורך הפרויקט )א. הגשת תכנון ומענה 
 ,התומכות את האלומיניום  ביצוע(. גם לעבודות הפלדה

 נים טכניים ובדיקות ועמידה בתקנים(. ב. הגשת תיעוד לאישור )יצרנים ספקים סוגי חומרים ונתו
והאדריכלים, וביצוע דגמים  היועץ   עד קבלת אישורג. הצגת דוגמאות ודגמים לכל סוגי החומרים ומוצרים  

 לכל סוגי המוצרים גם בשטח להצגת המראה וגם במעבדה לבדיקת עמידות. 
התשתית האיטום והתוספות   ד. ביצוע מושלם ומלא של כל סוגי העבודות המפורטות  לרבות כל עבודות

 מופיעים במפרט. הקונסטרוקטיביות הדרושות להתקנת הפריטים ה 
 ISOשנה לפי  25לקיים מעל   נת הבדק ותקופת האחריות הנקובה בחוק.מסירה ותחזוקה בש יקויה. נ

  (.2018מהדורה אחרונה ) 12944-5
ם חיפוי וזיגוג כמופיע  מפרט טכני מיוחד זה מפרט את הדרישות הטכניות בעבודות אלומיניו 12.01.00

 , ניין והפרטים המצורפים, כתב הכמויות, תכניות הב בפרטים המצורפים והינו המשך למפרט כללי

הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל ההוראות, המפרטים הטכניים והתוכניות המתייחסות   12.01.01
לא הערות לגבי    לפרויקט זה ואת החוקים התקנות והתקנים הנזכרים במפרט והבין אותם במלואם ואין

מסמכים אלו וכל   התאמה בין מסמכים אלו וכל הפריטים שיבוצעו יעמדו בדרישות המחמירות מבין
בין מסמכים אלו הדרישה המחמירה קובעת בהתאם לתקנים התקנות והדרישות המפורטות, תכנון   סתירה

  20רים תהיה לתקופה של שנים לפחות. עמידות גימור המוצ 50וביצוע העבודות על פי מפרט זה לקיים של 
 שנים לפחות, ללא דהייה וללא קורוזיה וקילופים. 

מציגים את הפתרון העקרוני הנדרש ועל הקבלן    אותו הסכמתיים המלוויםמפרט זה והפרטים  12.01.02
לבצע בהתאם לתכניות שיגיש ויאושרו וכן בהתאם לתקנים והתקנות, כתנאי סף לאישור הקבלן, הקבלן  

בעל ניסיון לביצוע עבודות מסוג  זה וביצע בשלוש שנים האחרונות לפחות  מצהיר בזה שהוא מוכשר ו
הכספי גדול מפרויקט זה. ושהוא בעל מח' תכנון שמסוגלת   ומים במורכבותם והיקפםחמישה פרויקטים הד 

 . לתכנן ולבצע פרויקט זה, ובשילוב עם קבלן פלדה

 דריכל והיועץ:כל קבלן אחר יש לאשר אצל הא .מצורפת רשימת קבלנים מומלצים
 

 מייל  טלפון  איש קשר  .פ.ח שם הקבלן 
 aluton.comeir@ m 04-8419797 מאיר  511108490 אלוטון 

 glit@alumayer.co.il 054-5611054 גלית  520037920 אלומאייר / ארפל 
אלומיניום קונסטרקשיין  

 בע"מ 
 erez@alcon.co.il 02-5352581 ארז לוי  512317777

ברק  511008336 אלום עשת 
 אופנהיים 

08-9332450 barak@alumeshet.co.il 

 michael@alumk.co.il 0508674447 מיכאל  511637738 אלום קוסטיקה 
 moshe@alumyafe.biz 0505208023 משה לבינסון  512842238 אלום יפה 

 info@alum-d.com 0522591173 אולג  306958893 אלומיניום דמיטרי 
 info@debi-al.co.il 04-6224334 דוד דבי  511344426 דבי אלומיניום בע"מ 

 office@ms-alum.co.il 054-5211505 שי בן חמו  511388902 מ.ש אלומיניום
 אלומניום עמי תעשיות 

 
 ami-pu@barak.net.il 052-3803027 אוהד  512543307

 elad@feraru.co.il 054-3490507 עמית  510482938 פרארו אלומיניום 
שפר תעשיות אלומיניום  

 בע"מ 
512568197  09-8992222 office@shefer.com 

 sasson@sasson-al.com 03-9190399 קרן  512836941 ששון אלומניום 

mailto:moshe@alumyafe.biz
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 info@bensimon.co.il 0503555222  אסי בן סימון 512630575 בן סימון תעשיות אל' 
ם במפרט זה כולל באביזרי הפרזול, חומרי האיטום, הזיגוג  מוצרים המוצעיכל הפריטים וה 12.01.03

לו  "י, מפמ"כ או תקן זר במקרים בהם אין תקן ישראלי, דרישות התקנים ומפרטים אוהפחים יתאמו את ת 
הינם דרישות יסוד למוצרים המוצגים במפרט, בכול מקרה בו נזכרת במפרט דרישה מחמירה יותר  

 שות אלו ויציין בכתב ,לן בהצעתו דרינים יכלול הקב מהתק

 רשימת תקנים:
 ניום )אילגון( ציפויים אנודיים על אלומי  – 0325ת"י 
 עומסים במבנים עומסים אופייניים   – 0412ת"י 
 תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה  -413ת"י 
 עומס רוח)תקן החדש( –עומסים אופייניים בבניינים   – 0414ת"י 
 שיטת בדיקה וסיווג  –ייה ריפה של חומרי בנתגובות בש – 0755ת"י 
 דה ויציקות ברזל ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פל – 0918י "ת

 תגובות בשריפה של חומרי בנייה  – 0921ת"י 
 לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים –על חלקיו – 0938ת"י 
 חלונות -על חלקיו  – 1068ת"י 
 זיגוג בבניינים –על חלקיו   – 1099ת"י 
 מעקים ומסעדים – 1142ת"י 
 אטמים גמישים לחלונות ולדלתות   – 1542ת"י 
 תרמי של בניינים בידוד  – 1045ת"י 
 תכן ותפקוד  –קירות מסך  – 1568ת"י 
 דלתות אלומיניום – 4001ת"י 
 פרופילי אלומיניום  – 4402ת"י 
 חלונות ותריסים התקנה  -על חלקיו  – 4068ת"י 
 גימור הפרופילים  –יום פרופילי אלומינ   – 4402ת"י 
 חוקת הפלדה  -על חלקיו  – 1225ת"י 

 12פרק מפרט כללי לעבודות אלומיניום, 
 כל תקן אחר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא הוזכר ברשימה זו. 

 או תקנים אירופיים במקרים בהם אין תקן ישראלי קיים.
 

 ם מסמכים לאישור קבלן האלומיניו 12.02

 אשי יוצג קבלן עבודות האלומיניום לאישור.עבודה של הקבלן הר לאחר קבלת צו התחלת 12.02.01

קפם ובסוג העבודות המפורטות במפרט,  חמישה פרויקטים דומים בהי הקבלן יצרף רשימה של לפחות 12.02.02

ויציג את הצוות הטכני שיטפל בפרויקט, בכל מיקרה בו הקבלן לא יהיה מהרשימה המופיע לעיל יש  

 יציג הקבלן, מראש בהתאם להמלצות ש אישור האדריכל והיועץ לקבל את

שיהיו שקולים ומתאימים למפרט   קבלן המשנה לאחר שיאושר רשאי להציע פתרונות שווי ערך 12.02.03

פתרון שווה ערך ילווה במסמכים תכניות חישובים ועלויות כספיות ויאושר  ולדרישות האדריכל, כל 

 על ידי היזם האדריכל והיועץ.

ג חומר הנתון הינו להצגת העיקרון  יות נתון כגון עובי מידה או סוגם אם מצוין במפרט זה או בתוכנ 12.02.04

זאת על  ל מקרה לעמידה בתקנים המעודכנים לזמן ביצוע העבודות וכל והשיטה והקבלן אחראי בכ

 חשבונו מבלי שיהיו לו דרישות כספיות בעתיד  

 קבלת אישור ביצוע העבודותתכניות עקרוניות ומסמכים שהקבלן יספק לפני  12.03

תכים אופייניים לכל פרטי המבנה המפרטות את סוגי המערכות  סוגי האביזרים השמשות  ות חתכני 12.03.01

 ימורים, והג

 והמפרט  414חישובים סטטיים לכל הפריטים החישובים יערכו על פי תקן  12.03.02
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 אופן ביצוע העבודות שיטות התקנה, שינוע, ציוד ופיגומים 12.03.03

תקנים  דומות שעומדות בדרישות המפרט והנעשו לסוגי מוצרים כאלו במידות הגשת תעודות בדיקה ש 12.03.04

 או בדיקות פיזיות למוצרים שאין להם בדיקות 

הקבלן יספק לאדריכל דוגמאות של שמשות בעלות נתונים טכניים המתאימים   -משות ת של שדוגמאו 12.03.05

על מנת    באתר 1:1שיופיעו בדגם ס"מ לבחירת השמשות  30* 30למפרט מחברות שונות בגודל של 

ן )לפחות שלוש שמשות מכל סוג של שמשה בבניין( וישלח  ון קרוב לדרישות הבניי להתאים את הגו 

 ונים הטכניים של כל שמשה שהוצגה, ליועץ את הנת

 דוגמאות של גימורי פרופילי האלומיניום, ותאור הטיפולים שנעשו,  12.03.06

דו   כולל חלונות נגררים ודלת פתיחה מ"ר  25-כ  מסך להצגת קטע קיר 1:1הקבלן יתקין באתר דגם   12.03.07

 כנפית, 

יועצים לפני  חומרים וגימורים פרזולים חומרי איטום ואביזרים יקבלו את אישור האדריכלים וה 12.03.08

 ביצוע. 

 הוראות לביצוע לפני תחילת יצור    12.04

( של כל אחד מהמוצרים המוצעים על ידי הקבלן וכוללים  Shop drawings) 1:1תכניות עבודה בקנ"מ                 

 הפרזולים חומרי האיטום פרטי    את זיהוי הפרופילים

נים שיסופקו  השמשות אופן הזיגוג אופן ההתקנה פרטי חיבור עם המבנה כוללים פרטי הגימור הנכו                 

 כל המוצרים והמופע שלהם,   על ידי הקבלנים האחרים בבניין התוכניות מפורטות לרמת אפיון

ואמות עם קבלנים אחרים ופרטי אלומיניום  מדידת הבניין והפתחים לרישום מידות ביצוע מת 12.04.01

 העבודה,  ניותבתוכ

פעם   50-הקבלן יבדוק בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למערכות המופיעות בצורה חוזרת יותר מ 12.04.02

 בבניין או שלא בוצעו לגביהם בדיקות מעבדה בתצורה כפי  

שהיא מופיע בבניין או שהבדיקות אינן תואמות את המפרט או תקנים )בכל מקרה היועץ יהיה הקובע                 

 ות יש לעשות( בדיק כמה  בסוגיה זו

לדגם הזהה לפרטי המבנה    1568בדיקת אב טיפוס תכלול בדיקה מעבדתית בהתאם לתקן ת"י  12.04.03

ונסטרוקטיביים ולא  והפרטים ההנדסיים שהבדיקה תעשה לפי עומס שרות בהתאם לחישובים הק

   pa 1000-פחות מ 

שיורכב    גם החזותיבדיקות תרמיות ואקוסטיות אם ידרשו יעשו על חשבון הקבלן ביחידת הד 12.04.04

 באתר)על הקבלן לתאם עם היועצים בדיקות אלו(

לא יתחיל הקבלן ביצור הפריטים אלא לאחר שקיבל בכתב את אישור האדריכל והיועצים לתוכניות   12.04.05

והביא אישורי מעבדה לפריטים, אישור התכנון לא יפתור את הקבלן מאחריותו  לדוגמאות והדגמים  

 בדרישות המפרט והתקנים, ו ולעמידה המלאה למוצרים שמסופקים על יד 

 חומרים 12.05
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הספק     T5-6063פרופילי אלומיניום יהיו מסגסוגת באיכות מעולה מתאימה לגימור הנדרש כדוגמת  12.05.01

 ל שיעור שהוא הפרופילים יהיו חדשים ללא פגם או ליקוי שלא הוסף חומר ממוחזר בכ COC-יצהיר ב

 פחי אלומיניום ופאנלים  12.05.02

 פחי אלומיניום 

, בדרגת קושי   AlMg-3ים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת  כל הפח   

2H4גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש.  קורוזיבית-. בעלת   עמידות אנטי 

  ה מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות. שטחי המגע יופרדו עללא ייווצר בשום מקר

 , ניאופרן, אוקולון, טפלון או אחרים(. p.v.cספוגי )ידי חציצה מחומר פלסטי לא 

כלולה בתכולת העבודה  הקונסטרוקציה הנושאת של פחי האלומיניום תבוצע מפלדה מגולוונת והיא 

 לביצוע חיפויי הפח.  

 וחים פחים שט

מ"מ. במידת   2או ש.ע. פחי האלומיניום השטוחים יהיו בעובי של  ALCANהפח השטוח יהיה מתוצרת  

יוקשחו לוחות הפח בחיזוקים פנימיים סמויים. תהליך כיפוף פח האלומיניום יהיה בפחים   הצורך

למקומות שיסומנו ברשימת האלומיניום ו/או תיאור   כל הפח, פרט מוגמרים מראש חרושתית.

+, ע"י רדיד )פויל( אלומיניום ייעודי  FFפריטים, יכללו הפחים טיפול למניעת אפקט התיפוף כדוגמת ה

 על ידי יצרן הפח בצידם האחורי.                      שיבוצע

 פנלים של אלומיניום מרוכב 

"מ  מ 4עטפת החיצונית של הבניין בפרויקט, יהיו בעובי  שמותרים לשימוש במ ACPלוחות המרוכבים  

 , או שווה ערך וישמשו לבניית מערכת החיפוי Scobond Xלפחות. הם יהיו מתוצרת  

 , באישור היועץ.  AA5005ים יהיה כדוגמת  נתך האלומיניום בפנל 

לים מסוג  . עם תיעוד שבמקרה של שרפה, לא יפלוט גזים רעי921הקומפוזיט יעמוד בדרישות ת"י 

דרישות אלה, יוגש למנהל וליועץ הבטיחות של הפרויקט  כלשהו. התיעוד לעמידת הפנלים המרוכבים ל

 לפני תחילת התכנון המפורט של החיפויים. 

 אלומיניום  צביעת פחי

 PVDF (POLIVINYL DENידי יצרן הפח, בצבע נוזלי מסוג -פחי האלומיניום, ייצבעו חרושתית על

FLUORID המכיל )KYNAR   מיקרון לפחות   32 שכבות שעוביין הכולל  4-לפחות, ב 80%בשיעור של

קרון  מי 5גב הפח, ייצבע שכבה אחת של צבע מגן, בעובי של   )כולל שכבת לקה שקופה חיצונית(.

שנים לפחות בסביבה   10-לפחות. אחריות הקבלן ויצרן הצבע, לצבע פחי האלומיניום תינתן בכתב ל

כלשהו בתכונות   , או שינויFLORIDA TESTעמידות מלאה, דהייה ע"פ מבחן   ,לרבות  C5-Iימית 

 כימיות או פיזיות של החומר.

כל דרישות התקנים המתאימים כיוון  שמשות יהיו מתוצרת יצרנים מאושרים על ידי היועץ ויעמדו ב 12.05.03

נטני,   החיסום של שמשות יהיה תמיד אופקי, שמשות מחוסמות יעברו טבילה בחום למניעת שבר ספו

ם לתקנים ולדרישות ביום הביצוע ולא תהינה  באחריות הקבלן כי השמשות יתאימו בסוגם ועוביי

מה לשימוש בחומרי איטום והדבקה  לקבלן כל דרישה כספית בגין התאמה זו )הקבלן יציג אישור התא

                                                                                                                                                                                                             של היצרנים(                                                                      

ר האדריכל והיועץ, אביזרי הפרזול יהיו  פרזול יהיה על פי רשימת הפרזול האדריכלית, מפרט, ואישו 12.05.04

בגימור דומה למוצרים בבניין בכל   316ואיטום כרומטי או פלב"ם   AA30בר אלגון  מאלומיניום שע
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)כולל יציקות המכילות גם חומרים  316נו מאלומיניום מאולגן או פלב"ם מיקרה בו יוצע אביזר שאי

והתאמה לאלומיניום, ואישור על הקיים של    אחרים ( יציג הקבלן בדיקות שמראות התאמה לעמידות 

 הפרזולים. 

  לא יוצר מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום למתכות אחרות שטחי מגע אלו יופרדו על ידי חיץ מחומר פלסטי , 

  L316מנגנונים להגבלת פתיחה מנגנוני פתיחה גלגלים ומסבים יהיו מחומר בלתי מחליד כגון פלב"ם 

 . מחליד אחר לא יותר שימוש בפלדות מצופות או מגולוונותאוקולון או חומר בלתי 

מ"מ ומשקופי עזר יהיו עשויים מפלב"מ    3פרופילי פלב"מ וזוויות חיבור יהיו בעובי מינימאלי של  12.05.05

מ"מ בהתאם לחישוב ההנדסי, העיגון למבנה יהיה באמצעות מיתדים וברגים   2מינימאלי של בעובי 

 לפחות.   3ומקדם ביטחון של  בגודל הנדרש לעמוד בעומס השימושי 

המפרט והנחיות יועץ האיטום ויעשה בחומרים ובפרטי הביצוע שיוצעו על  איטום למבנה יעשה על פי  12.05.06

 ם ובתנועות בבניין ידי הקבלן ויעמדו שנים רבות בתנאי

כל החיבורים המכניים או בין ברגים לאומים יעשו על ידי   316Lברגים וחיבורים יהיו עשויים פלב"ם  12.05.07

טימה מבלי לפגום במוצר ילה או מריחה בחומר אטימה ויש להסיר את יתרת חומר האטב

 טיט( -ובאיטומו)כדוגמת דבק אן ארובי מתוצרת לוק 

לאורך זמן כל המוצרים   שר של אילגון שימנע  השפעות קורוזיביותגימור המוצרים יהיה בתהליך מאו 12.05.08

יובאו לאתר כשהם מוגנים מפני פגיעות מיכניות כימיות וקרינה הכיסוי יישאר לפי הוראות ספק  

 מיקרון לפחות, 20שה בעומק מינימאלי של החומר, אילגון יע

ה/ צבעונית וחלקה ללא  שקופה/אטומ  FLOATהזכוכית בכל האגפים תהיה מסוג מעולה  -שמשות 12.05.09

, קבלן האלומיניום יצרף מפרט של הזכוכית  1099-ו  1045, 938, 546בהתאם לת"י עיוותים וכל פגם 

הזכוכיות לאחר  ים על שיטת החיסום.  המוצעת בצרוף חישובים תרמיים של מעבר אור ואנרגיה ופרט

מ"מ לכל מטר אורך    0.1-ממ"מ ובכל מקרה לא יותר  300מ"מ לכל  0.05החיסום יהיו עם גליות של  

העובי    Jet Convection Double Chamber Tempering Furnaceיבוצע בתנוריהחיסום במרכז. 

 ת הבטיחות. כדרישת מינימום יהיה  תואם לדרישות התקנים הישראליים ודרישו

ק  ניקוי העבודות באופן יסודי יבוצע במועד שיקבע על ידי המזמין בסמוך למסירת הבניין והוא חל  12.05.10

 ימשחו החלקים הנעים בחומר סיכה  בלתי ניפרד מהעבודה במהלך הניקוי גם  

 בדיקות מעבדה באים ידרשו  12.06

י תקנים רלוונטיים  , ולחלקים שאינם נזכרים בתקן לפ1068, ות"י 1568הבדיקות יבוצעו לפי ת"י  12.06.01

 אירופים או אמריקאים, 

בדה כולל חישובים הנדסיים  לצורך הבדיקה יכין הקבלן סט תכניות מפורט לבדיקת הדגמים במע 12.06.02

 ים, בדיקות יעשו לכל סוגי המערכות שאין להם תעודות התאמה לתקן ונתוני היצרנ 

שי או העומס על פי  פסקל כעומס שימו  1000דרישות התפקוד לעומסים מתוכננים שלא יפחתו מ  12.06.03

ד לגובה  מ"מ ע  15למפתח אנכי או  1/200חישוב קונסטרוקטור הגבוה מבניהם,  כפף לעומס שימושי 

 מ"מ הקטן מבניהם,  3למישור האופקי או   1/360,  1/360ס"מ  מעל לגובה זה  540של 

 ל  פסק 600של  דינמיהבדיקה תתבצע לעומס סטטי ועומס  -איטום למים 12.06.04
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ממ"ק/לשעה/למ"א חיבורי   2-פסקל ו  600ממ"ק/לשעה/למ"ר  בעומס רוח של   1ה על  לא תעל  -חדירת אויר

 החלון או דלת 

 מהעומס שימושי  50%-תעשה לפי עומס הגדול ב בדיקת בטיחות 12.06.05

 סדר הבדיקות והחזרה עליהם יהיה על פי תקן ויתואם עם היועץ  12.06.06

 בדיקות שטח  12.07

 FIELDדות הפריטים לבדיקת שדה )ורי מעבדה מוסמכת לעמיעם סיום העבודות ימציא הקבלן איש  12.07.01

CHECK OF METAL CURTAIN WALL 4טופס ( בנוסף לבדיקות מים בהתזה שנעשות לקבלת  

 יבצע גם הקבלן בדיקות מים בהתזה על פי הנחיות היועץ, 

 מעקים ומסעדים 12.08

פלב"ם או אלומיניום   מכלול המעקים בבניין גם אלו שכולם זכוכית וגם אלו שמשמשים בהם פרופילי 12.08.01

קבלן ביצוע האלומיניום יהיה אחראי על ביצוע מושלם של העבודה   1099ולת"י   1142תאימו לת"י י

 רות לבניין הכוללת התחב

 מידות וכמויות 12.09

הכמויות ימדדו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות ,אופני המדידה המפורטים במפרט טכני, ובהעדרם בהתאם לת"י  

 בד. השונים הכמויות הן מקורבות בלעל חלקיו   1861

הזכות לשנות את הכמויות בכל סעיף או לבטל סעיפים בכללם נתונה בידי המזמין, בפועל העבודה   12.09.01

פי מדידות סופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי  תשולם ל

 הקבלן ויבדקו על ידי הפיקוח,

מחד ובלבד ששיטחה    5%ו עולה על באים שיטחה השתנה בשיעור שאינלא יחול שינוי במחיר יחידה,  12.09.02

ל יעודכן המחיר באופן  מ"ר, גדל או קטן שטח הפריט בשיעור שעולה על השיעור הנ"  10יהיה קטן מ  

 יחסי של השינוי בשטח הפריט

יטול  לא יחול כל שינוי במחירים הנקובים על ידי הקבלן בכתב הכמויות בגין שינוי בכמויות או ב 12.09.03

 סעיפים

ם על ידי הקבלן כוללים את כל הדרוש לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות  מחירי היחידה הנקובי 12.09.04

ספת כל שהיא למחיר, למען הסר ספק המחירים כוללים בין  והמפרט המצורפים לחוזה ולא תינתן תו

 היתר גם את העבודות הבאות:

ל  חומרי האריזה כלי עבודה אחסנה מדידות כאת כל אמצעי ההרמה פיגומים עלויות ואמצעי שינוע  .1

העזרים הדרושים לביצוע, הוצאות ביטוח תשלום מיסים העלויות הישירות והעקיפות, והרווח בגין  

 בודה ביצוע הע

 עלות ההגנה על המוצרים מפני לכלוך אבק פגיעות מכניות  מזג האוויר וניקוי סופי של כל המוצרים  .2

 רישותבדיקתם והעסקת יועצים ומנהלים בהתאם לדעלויות מילוי דרישות הבטיחות ו .3

 תיקון נזקים וטיפול בתקופת הבדק או תקופת האחריות  .4
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 ככל שיידרש איטום מושלם כולל בדיקות שדה ובדיקות מעבדה  .5

 ביצוע דגמים ודוגמאות ככל שיידרש ותיקונם עד לאישור מושלם של האדריכל והיועץ  .6

   תכנון מפורט חישובים מדידות וליווי טכני .7

 או מרכיביו כולל מוצרים מיובאים, חוץ ממס ערך מוסף מיסים אגרות והיטלים החלים על המוצר  .8

מסטר)הקבלן ידאג לקבל מיועץ הפרזול את רשימת   כל הפרזולים הנדרשים במפרט ובתוכניות כולל מנעולי .9

 הפרזולים הנדרשים( 

 ות כל העוגנים אביזרי החיבור הנדרשים לחיבור ופעולה נכונה של המערכ .10

 כה וחיזוק מערכות האלומיניום והזיגוג אלה אם צוין אחרת . כל קונסטרוקציות הפלדה הנדרשות לתמי .11

 ום המיועד לכך על ידי הרשות המקומית ניקיון האתר מכל פסולת של הקבלן ופינוי למק  .12

 ניקוי כל העבודות לשביעות רצון המזמין  .13

ופרטים של ספקים אביזרים סוגי זכוכית    ( של כל המוצרים כולל קטלוגיםAS MADEסט תכניות עדות ) .14

 גימורים, מידות שמשות בהזמנה ומיפוי היחידות  

 יקה תעודות אחריות של מוצרים שסופקו לפרויקט זה ותעודות בד .15

 שנים מתום שנת הבדק  10-מערך אחזקה כולל חלקי חילוף שישמרו עבור הפרויקט לפחות ל .16

 וטיפול במבנה כולל שמשות למלאי החלפה חומרים שידרשו למזמין לצורך אחזקה  .17

 מערך ביקורת איכות ואבטחת איכות           , 18

 מימון הוצאות נלוות ביטוחים ורווח  .19

 

 הפריטים

 קט זהדגשים מיוחדים לפרוי

 

וחישובים   תכניות מובהר ומודגש לקבלנים כי נושאי האיכות העבודה כולל שימת דגש על פרטים חומרים  .1

 דוגמאות ודגמים הם אבן יסוד בעבודה זו, האדריכלים

 רו בנושאי איכות ולכן על הקבלן להתחשב בעלויות ולוחות הזמנים הנדרשים והיועץ לא יתפש 

מפורטים עד רמת הפרטים הקטנים ביותר של ביצוע   SHOP DRAWINGSמודגש בזה את חשיבות הגשת  .2

העבודות בכלל זה ומבלי לגרוע מהפרטים שחייבים להיות מפורטים, ברגים תפרים ריתוכים חומרי  

 ר מידות ומרחקי מופע חיבור והדבקה חומרי עז

ריט ולא  יוגשו לאישור האדריכל והיועץ מיד עם השלמתם לכל פ SHOP DRAWINGSמפורטות  תכניות  .3

שלא   תכניותההערות .  ויישוםכחבילה אחת לכל הפרויקט על מנת לחסוך בזמני בדיקה מתן הערות 

 יוגשו ברמה מתאימה יוחזרו לקבלן להשלמת התכנון 

מכים ולבדוק  ושאר המס יטב את המפרטים התוכניות  הפרטים והחוזה לקרוא ההקבלנים מתבקשים  .4

ובקשות הנובעים מהעדר אינפורמציה, הקבלן הנבחר  ו דרישות היטב שכל המופיע נכלל בהצעתו, לא יוכר 

 יידרש למלא באופן מושלם ברמה גבוה את הנדרש ככתבו ולשונו 
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  והמורכבותקט לנוכח האיכויות הנדרשות מודגש בזה כי קימת חשיבות רבה לצוות הניהולי של הפרוי .5

ננו ולבצעו כך שיעמוד שנים רבות  יש לתכמכיוון שהמבנה שהינו אצטדיון ספורט ו  ,הטכנית של הפרויקט

 בתנאים הקשים, 

מובהר בזה כי האלמנטים המוגדרים במפרט בפרטים הינם נתונים חד ערכיים על הקבלנים לתמחר את   .6

להתאים אותם לתקנים, במידה והקבלן יבקש  הפרטים והמפרטים   האלמנטים שהוגדרו בכתב הכמויות 

תיבדק הצעתו על ידי המזמין האדריכל והיועצים ובמידה   להציע אלמנט/ אביזר אשר לדעתו הנו שווה ערך

והאלמנט לא יהיה נחות איכותית וכספית או במראה ניתן יהיה לשקול אותו כ"שווה ערך", אך אם  

 מזמין תהיה תמיד לדרוש את שהוגדר במפרט שהיא הרי שזכות ה האלמנט לא יאושר מכל סיבה

,  אלומיניום עם חומר אחר פרופיל הניתוק או פרט הניתוק בכל מקום בו קים מפגש בין אלמנט זכוכית  או .7

 , יהיה חלק ממכלול האלומיניום והזכוכית ויהיה כלול במחיר היחידהאו ההלבשה סף, קופינג 

 שות יועץ האקוסטיקה יטים יתאמו את דריהדרישות האקוסטיות בכל הפר  .8

ות לנושאי ביטחון ובקרה הכלולים  פרזול יתאים לרשימת הפרזול האדריכליות, ובכל מקרה כולל את ההכנ  .9

 לתקנים, מכיוון שבבניין יש קירות גבוהים עם שמשות כבדות וגדולות יש לחשב זאת בהתאם במחיר,

 

 14-א אל12-אל  12-א אל11-אל  11-אל  10-אל  8-אל 5-אל  3-אל  1-פריטים אל

  

לת דו כנפית וקורת  ס"מ גובה בתוספת ד 320ס"מ רוחב ו   450בגודל של   .חזיתות מפרופילי ויטרינה

ס"מ גובה בתוספת דלת דו כנפית וקורת פלדה   320ס"מ רוחב ו  520, ובגודל של 1-פלדה לתמיכה באל

, בגודל של  5-כנפית באל וספת דלת דו ס"מ גובה בת 320ס"מ רוחב ו  218, ובגודל של 3-לתמיכה באל

  320ס"מ רוחב ו  477בגודל של  ,  ו8-ס"מ גובה גובה בתוספת דלת דו כנפית באל 320ס"מ רוחב ו  403

ס"מ גובה   320ס"מ רוחב ו   319, ובגודל של  10-באל וקורת פלדהס"מ גובה בתוספת דלת דו כנפית  

ס"מ גובה כולל   380ס"מ רוחב ו  319גודל של וב  ,11-כולל דלת דו כנפית וקורת תמיכה מפלדה באל 

  162ובגודל של   ,12-ס"מ גובה באל 320ס"מ רוחב ו  162ובגודל של   א, 11-קורת תמיכה מפלדה באל

 ,  14-ס"מ גובה באל  380ס"מ רוחב ו  130ובגודל של א,  12-ס"מ גובה באל 380ס"מ רוחב ו 

   06111עם פרופילי חציץ מחוזק כדוגמת , לילשל ק 4900יהיו עשויות מפרופילים כדוגמת   הויטרונות

 כולל חיזוקי פלדה היכן שידרש,

למבנה, הלבשות בהיקף בפנים    EPDMביריעות  םואיטומ וקורות פלדה כולל משקוף עיוור הויטרינות

 שות בשמשות , המחיר כולל מדבקות סימון למניעת התנגובחוץ פלשונגים וקופינגים

של קליל, דלתות הפתיחה שיתאימו מבחינה   4900ופילים כדוגמת דלתות פתיחה ודו כנפיות , מפר

יות יועץ הבטיחות ודרישות האדריכל, הפרזול כולל  מבנית לדלת בגודל כזה, הדלתות יתאימו להנח

עם    ליוןעחמישה צירי דלת בהתאם לגודל והמשקל המאפשרים ויסות לשלושה כיוונים מחזיר שמן 

מתאים לגודל דלת כזו כולל מתאם סגירה כולל ביטנה לחיבור  ה GEZE 5000ומסילה כדוגמת   זרוע

מנירוסטה בצינור     MODEAשל חברת  ENTERבתוך הפרופיל. ידית משיכה לכל הגובה כדוגמת 

של חברת    Panik-Druckstange PD 79כדוגמת  PUSH BARמ"מ לפחות, וידית הבהלה   40בקוטר 

WSS  ,ובכנפיים להתקנת חיישנים מגנטיים במשקוף   קידוח פתחים במשקוף  כוללהיכן שיידרש

 דלת לכנף בעזרת סיליקון מבני, השמשות יחוברו לאחר כיוון ה  הדלת בתיאום עם קבלן הביטחון.

 -קורות חיזוק אופקיות לתמיכת קיר המסך 
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 RHSבמקומות בהם מפתח קיר המסך גבוה יוספו קורות חיזוק אופקיות מפלדה מגולוונת בחתך של 

וכב, קורות החיזוק יעוגנו אל קירות המבנה שבצד אחד עוגן קבוע ובצד השני עוגן נע, עוגני  ש 100*200

 זו בקורות אלו, קיר המסך יאח

 טיפול וצביעה של פלדה מגולוונת

לבצע שטיפה אברסיבית קלה. ולבצע חספוס מכאני של   .מלחים ושומניםיש לוודא הסרת מזהמים, 

במידה וישנם ריתוכים יש לוודא כי הריתוכים מלאים ונקיים  .ןפני השטח עד לאיבוד הברק של הגלוו

 מנתזי ריתוך, 

  .ושומנים יש לוודא הסרת מזהמים, מלחים

  50-40בעומק פרופיל חספוס של  ISO8501-1בהתאם לתקן  Sa-5.2יש לבצע ניקוי אברסיבי לדרגת 

  .מיקרון

  .צוות החדים/ריתוכים( יש ליישם שכבה במברשת על כל הקStripcoatשכבת סטרייפקוט )

 -צביעה

כבה שנייה: צבע  ש .מיקרון יבש 80שכבה מלאה בעובי   HB55 שכבה ראשונה: צבע אפוקסי כדוגמת

שכבה שלישית: צבע עליון   .מיקרון יבש  100שכבה מלאה בעובי    אפוקסי כדוגמת אפוקסיכל

 .מיקרון יבש  60פוליאוריתן כדוגמת נירוגלס שכבה מלאה בעובי עובי 

 - ציפוי

מיקרון   160מיקרון ולא תעלה בשום מקום על  60פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של 

 על   INTERPONשל  2000Dעה תעשה על ידי צבע הצבי

  .מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת  Super Durable 20או  AKSO_NOBELפי התנאים של חברת 

 פולים  שנה, הצביעה תכלול את כל הטי 20לאחריות של 

 מחוספסים,   IRONהכימיים הנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השטח, כולל גווני 

 מיקרון.   25אדריכל בעובי מינימאלי של  גון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת האו באיל 

 –הויטרינותזיגוג 

 שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט,  

  6+0.76+6בעובי מינימאלי של שכבות  HSמחוזקת של לוחות זכוכית  ותשכבהשמשות תהיינה מסוג 

 מ"מ  

 יפוי פח פרט התחברות לקורות פלדה ליד ח
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 פרט קצה חיבור 

 

 

   21-אל  20-אל  91-אל  18-אל א 01-אל  א08-אל  א05-אל  40-אל  02-פריטים אל

 

 ,  חיזוקי עמודוני אלומיניוםכולל  קבועים ו   יםנגרר  נותחלו ויטרינה עם  

 ,  02-באלעם עמודון אלומיניום ס"מ   320"מ ובגובה ס 450ברוחב 

 ,  04-באלמודון אלומיניום  עם ע  ס"מ  320ס"מ ובגובה   520ברוחב  ו

 ,   א05-באל  עם קורה מחוזקת ס"מ 385ס"מ ובגובה   218ברוחב  ו

 ,  א08-באל  עם עמודון אלומיניום ס"מ 385ס"מ ובגובה   403ברוחב  ו

 א,  10-ס"מ עם עמודון אלומיניום באל 380בה  ס"מ ובגו 477וברוחב  

 ,  18-ס"מ באל 330ס"מ ובגובה   160ברוחב  ו
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 ,  19-ס"מ באל 330בגובה  ס"מ ו 167ברוחב  ו

 ,  20-באלעם עמודוני אלומיניום  ס"מ  330ס"מ ובגובה   660ברוחב  ו

 , 21-ס"מ עם עמודון אלומיניום באל 380ס"מ ובגובה   456וברוחב  

בין החלון   חלון דו כנפי שהקורהעם  או שווה ערך  של קליל 9000כדוגמת   ם מפרופילי הויטרינה תהיה עשויה

עם חיזוק בפלדה מגולוונת עטופה בסרט בוטילי ומנוקבת    שעומדת בעומסים גםורה  לקבוע התחתון תהיה ק 

  למבנה, EPDMמשקוף עיוור וקורות פלדה ואיטומם ביריעות במרכזה לעמידה בעומס הרוח, המחיר כולל 

,  מון למניעת התנגשות בשמשותהלבשות בהיקף בפנים ובחוץ פלשונגים וקופינגים, המחיר כולל מדבקות סי

 ס"מ.  10-גנון למניעת פתיחה מעבר לומנ

יהיה מפרופיל    בין היחידות יתווסף עמודון אלומיניום לעמידה בעומס הרוח, העמודון –עמודון אלומיניום 

 דה פנימי לפי החישוב הקונסטרוקטיבי שיערוך כקבלן, מחוזק בפרופיל פל 5* 50*100כדוגמת 

 

 -ציפוי 

מיקרון הצביעה   160מיקרון ולא תעלה בשום מקום על  60וצע של פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממ

 על   INTERPONשל  2000Dתעשה על ידי צבע 

לאחריות של    .ת אוניברקולמתוצר 7700מסדרת  Super Durable 20או  AKSO_NOBELפי התנאים של חברת 

 שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים   20

 מחוספסים,   IRONמדות הצבע לפני השטח, כולל גווני הכימיים הנדרשים למניעת קורוזיה והיצ

 מיקרון.   25או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  

 

 –זיגוג הויטרינות

 יהיו מלוטשות בהיקפם בליטוש סרט,  שמשות הזכוכית 

מ"מ    6+0.76+6לי של שכבות בעובי מינימא HSהשמשות תהיינה מסוג שכבות של לוחות זכוכית מחוזקת 

 מ"מ  בכנפי החלונות,   4+0.76+4בעובי מינימאלי של שכבות   HSכוכית מחוזקת בחלקים הקבועים, וז

 

   25-אל  7-אל  6-פריטים אל

ס"מ ובגובה   553, וברוחב  6-ס"מ באל 92ס"מ ובגובה   171עים וחלונות פתיחה, ברוחב חלון סרט אופקי של קבו

  25-ס"מ באל 80ס"מ ובגובה   766, ברוחב 7-ס"מ באל 85

של קליל או שווה ערך, מנגנון החלון יכלול מנגנון לפתיחה קיפ   4500החלון יהיה עשוי מפרופילי חלון כדוגמת  

ויכלול מגבילי פתיחה, הלבשות רחבות יקבעו בהיקף הפנימי, המחיר כולל    רב נקודתית או דריקיפ עם הפעלה

 כולל כל הספים הלבשות בהיקף החלון  EPDMיעת משקוף עיוור עם איטום היקפי ביר 

  160מיקרון ולא תעלה בשום מקום על  60פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של  -צבע וציפוי 

 מחוספסים, IRONקרון, כולל גווני  מי

 Superאו  AKSO_NOBELעל פי התנאים של חברת  INTERPONשל  2000Dהצביעה תעשה על ידי צבע  

Durable 20    שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים   20לאחריות של  .מתוצרת אוניברקול  7700מסדרת

ה של משי בגוון לפי  ח, או באילגון בטקסטורהכימיים הנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני השט 

 מיקרון  20בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  

 –זיגוג החלונות

 לוטשות בהיקפם בליטוש סרט,  שמשות הזכוכית יהיו מ
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כולל  מ"מ   4+0.76+4בעובי מינימאלי של שכבות  HSהשמשות תהיינה מסוג שכבות של לוחות זכוכית מחוזקת 

 , השירותים פילים חלבי בחלונות 

 

   24-אל 32-אל 22-אל  17-אל  16-אל 15-אל 13-אל  9-לאפריטים 

בתוספת דלת דו כנפית וחלונות נגררים  ס"מ גובה  327  ס"מ רוחב ו  677בגודל של    .חזיתות מפרופילי קיר מסך

  380  ס"מ רוחב ו  520ובגודל של , 13-באל כנפיתדו כולל דלת  ס"מ גובה 380ס"מ רוחב ו   505, ובגודל של 9-באל

  430, ובגודל של 16-באל  בתוספת דלת דו כנפית ס"מ גובה 380ס"מ רוחב ו    405ובגודל של ,15-לבא ס"מ גובה

ס"מ   535, ובגודל של 22-ס"מ גובה באל  380ס"מ רוחב ו   677ובגודל של   ,17-ס"מ גובה באל 330ס"מ רוחב ו 

 ,  24-ס"מ גובה באל 380ס"מ רוחב ו  297, ובגודל של 23-באלכולל דלת דו כנפית  ס"מ גובה  380רוחב ו  

עמודי   ,למתוצרת אקסט 50כדוגמת מטריקס  שחלקו סטרקטוראלי הקיר יהיה עשוי מפרופילי קיר מסך 

בהתאם   יכן שידרשמ"מ כולל חיזוקי פלדה ה 180של אקסטל בעומק  011090עמוד האלומיניום יהיו כדוגמת  

 , לחישוב הקונסטרוקטיבי

למבנה, הלבשות בהיקף בפנים ובחוץ פלשונגים   EPDMמו ביריעות  המחיר קיר המסך כולל משקוף עיוור ואיטו

ומגע עם רצפה  בכל מגע עם רצפות הבניין המחלקות את קיר המסך,   וקופינגים, המחיר כולל סגירה נגד אש ועשן

מ"מ מוגן עם צמר    4ואש בין קומות שעשויה מבסיס של פח מגולוון  סגירה למעבר עשןהניגשת אל קיר המסך, 

, בסיס ריצוף זה  FS-900ס"מ עובי, ומריחה של חומר איטום נגד אש כדוגמת  10פיפות גבוה נגד אש סלע בצ

ם למעבר מים בין הקומות על ידי פח מגולוון ואיטום ליצירת פאנל ליד הריצוף, וסגירה בפח מגולוון  יהיה אטו

 יצה עמידה באש, ס"מ של מח 90-ק הפנימי התחתון בין הקורה לקורת הבטון, ובניית השלמה ל בחל

נה מבנית לדלת  של קליל, דלתות הפתיחה שיתאימו מבחי 4900דלתות פתיחה ודו כנפיות , מפרופילים כדוגמת 

בגודל כזה, הדלתות יתאימו להנחיות יועץ הבטיחות ודרישות האדריכל, הדלת תחובר לפרופילי קיר המסך,  

  עליון  כיוונים מחזיר שמןם ויסות לשלושה המאפשריבהתאם לגודל והמשקל  צירי דלת חמישה הפרזול כולל 

כולל ביטנה לחיבור בתוך  ל מתאם סגירה כולהמתאים לגודל דלת כזו  GEZE 5000כדוגמת עם זרוע ומסילה 

מ"מ   40מנירוסטה בצינור בקוטר    MODEAשל חברת  ENTERהפרופיל. ידית משיכה לכל הגובה כדוגמת 

 דרש,  יהיכן שי  WSSשל חברת   Panik-Druckstange PD 79כדוגמת  PUSH BARלפחות, וידית הבהלה 

  טיים במשקוף הדלת בתיאום עם קבלן הביטחון.קידוח פתחים במשקוף ובכנפיים להתקנת חיישנים מגנ

 השמשות יחוברו לאחר כיוון הדלת לכנף בעזרת סיליקון מבני, 

 - חלון נגרר

חלונות כוללים פרופילים ומערכת לאיטום אל קיר  או שווה ערך, המחוזקת   9000חלונות נגררים מסדרת קליל 

ות בגובה החלונות יעמדו בדרישות משרד  , מכיוון שהחלונות נמצאEPDMהמסך, איטום היקפי ביריעות 

 החינוך להגבלת הפתיחה בחלונות,  

 

 -קורות חיזוק אופקיות לתמיכת קיר המסך 

  RHS 200 *100בחתך של   מגולוונת ות מפלדהו קורות חיזוק אופקיבמקומות בהם מפתח קיר המסך גבוה יוספ

ע ובצד השני עוגן נע, עוגני קיר המסך יאחזו  שוכב, קורות החיזוק יעוגנו אל קירות המבנה שבצד אחד עוגן קבו

 בקורות אלו, 

 טיפול וצביעה של פלדה מגולוונת

אני של פני השטח  אברסיבית קלה. ולבצע חספוס מכלבצע שטיפה  .יש לוודא הסרת מזהמים, מלחים ושומנים

 נתזי ריתוך, במידה וישנם ריתוכים יש לוודא כי הריתוכים מלאים ונקיים מ.עד לאיבוד הברק של הגלוון

  .יש לוודא הסרת מזהמים, מלחים ושומנים
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  .מיקרון  50-40בעומק פרופיל חספוס של  ISO8501-1בהתאם לתקן  Sa-5.2יש לבצע ניקוי אברסיבי לדרגת 

  .( יש ליישם שכבה במברשת על כל הקצוות החדים/ריתוכיםStripcoatשכבת סטרייפקוט )

 -צביעה

שכבה שנייה: צבע אפוקסי   .מיקרון יבש 80שכבה מלאה בעובי   HB55 תשכבה ראשונה: צבע אפוקסי כדוגמ

שכבה שלישית: צבע עליון פוליאוריתן כדוגמת נירוגלס   .מיקרון יבש 100שכבה מלאה בעובי  כדוגמת אפוקסיכל

 .מיקרון יבש  60בה מלאה בעובי עובי שכ

 -ציפוי 

מיקרון הצביעה   160ן ולא תעלה בשום מקום על מיקרו 60פרופילי האלומיניום יצופו באבקה בעובי ממוצע של 

 על   INTERPONשל  2000Dתעשה על ידי צבע 

חריות של  לא  .מתוצרת אוניברקול 7700מסדרת  Super Durable 20או  AKSO_NOBELפי התנאים של חברת 

 שנה, הצביעה תכלול את כל הטיפולים   20

 מחוספסים,   IRONהשטח, כולל גווני הכימיים הנדרשים למניעת קורוזיה והיצמדות הצבע לפני 

 מיקרון.   25או באילגון בטקסטורה של משי בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי מינימאלי של  

 –זיגוג קיר המסך

 פם בליטוש סרט,  שמשות הזכוכית יהיו מלוטשות בהיק 

 מ"מ   6+0.76+6בעובי מינימאלי של שכבות  HSחות זכוכית מחוזקת השמשות תהיינה מסוג שכבות של לו 
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 מתקני מיזוג אויר   15פרק 
 

 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר  15.1
 

 מפרט מיוחד  15.1.1
 N.F.P.Aהמפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים : 

AMSE ,AFI ,ARI, ASHRAE,AMACNA .  

 

 כאן:  15כלולות בפרק  לאעבודות ש 

 יצוקים.הכנת יסודות      .1      

 הרץ מהרשת  50וולט  380מלי תלת פאזי הספקת זרם חש .2

 ניקוזים  .3

 כללי   15.1.2
ויר  העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, וויסות והפעלה של מתקן מיזוג או

 מושלם. 

 כוונה   15.1.3
ה  שהוצאו  כפי  המכרז  ההיקתוכניות  את  ומציינות  דיאגרמטיות  והמערך  ן  המתקן הכללי    ף  ואינן    של 

 לתאר את המתקן באופן כללי.    מראות בהכרח את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן  

 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. 

רים  את פרוט האביז  הצעתווד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם  במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וצי

 כמכילה אותם.  אה הצעתול המחיר, אחרת תרוהעבודות שלדעתו חסרות כול

בנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים  

מבוצעות על ידו. את תוכניות העבודה המפורטות    הקשורים בין ציודו למערכות האחרות במידה ואלה לא 

לושה העתקים לאישור לפני התחלת  למפקח בשכני, יגיש הקבלן  ימת ציוד, דפי קטלוגים וחומר טכולל רש

 ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח. 

 הסברה  15.1.4
 מבוטל

 

 קבלני משנה  15.1.5
יאושר מראש בכתב על  העסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה  הקבלן אינו רשאי ל

 . ידי המזמין

 

 ם וטיב עבודה אישורי 15.1.6
 קבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה )במידה ונדרשים(. ה

העבוד ביותר.  הטובה  ומאיכות  חדשים  יהיו  והאביזרים  החומרים  גבוהה  כל  ברמה  תהיה  המבוצעת  ה 

 את המזמין. יד עם הוריסולק מל חומר פגום או ביצוע לא ראוי ולשביעת רצונו של המזמין כ 

 על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף. 

 לטתו של המפקח בלבד. במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות, תקבע הח 

 

 פתחים  15.1.7
 בלן. ידי הק  תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו עלכל הפתחים למעברי 
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 גישה  15.1.8
 על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו. 

 

 רעש ורעידות  15.1.9
וט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד אשר  הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנק

 ים. בנין יורכב על ידי בולמי זעזועיוצב על גג ה

 

 ה בפני חלודה הגנ   15.1.10
 הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגלוונים. 

 

 ניקויי,כוון,ווסות   15.1.11
 ויר וכו'. ן ויווסת את מערכת פיזור אוויר כגון: דמפרים מפזרי או על הקבלן לנקות את כל עבודתיו יכוו 

הב כל  את  יבצע  הדיקות  הקבלן  הציוד  יהיו  של  הבדיקות  למכרז,  בהתאם  התפוקה  קבלת  לשם  דרושים 

הבדיקות   תוצאות  את  להמציא  הקבלן  על  המוסמכות.  הרשויות  של  ותקנות  הוראות  לחוקים,  בהתאם 

 בכתב למפקח. 

 

 הדרכה   15.1.12
מטעםל למפעיל המתקן  הקבלן  ויורה  ידריך  מסירת המתקן  וה   פני  לפעולה  הנדרש  כל  את  חזקה  המזמין 

 תקן. קינה של המת

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.   10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 

 

 תיקי הסבר   15.1.13
של המתקן כמו קטלוגים,  הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה  

 תוכניות מעודכנות וכו'. 

 

 קבלת המתקן    15.1.14
 רת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של  סירה מסודתעשה מ עם גמר העבודות

 המתקן. 

 

 אחריות ושרות   15.1.15
יהא אחראי   ידי המזמין לפעולה תקינה של  ,   כמוגדר בחוזהלתקופה  הקבלן  על  החל מיום קבלת המתקן 

ך  חייב להענות לכל קריאת שרות תותחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים. הקבלן מתהמתקן מ 

מז  24 קשעות  לקריאה  מן  נענה  לא  הקבלן  אם  אחרים  מקצוע  אנשי  להזמין  הזכות  למזמין  הודעה.  בלת 

 ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חילוף. 

 קורת וכיול. לת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביהאחריות כול 

 

 הגנה   15.1.16
ע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או ע"י גורמים  ביצוך כל תקופת הבמש

 אחרים. 

 ע"י הבעלים. במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום 
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 שילוט  15.1.17
אבטחים. השלטים יהיו  ם ומסימון ממסרי  ד כל המפסקים והלחצנים, מנורות ל הקבלן להתקין שילוט לי ע

 מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור. 

 עבודות חשמל   15.2
 

שמסופקות  בנ .   1 להזנות  להתחבר  אוויר  מיזוג  קבלן  על  המפורטות  לעבודות   וסף 

 על ידי קבלן חשמל. 

 כך.כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה ב .2

 לפי הוראות היצרן. ויחבר הכל  פקטיםהקבלן גם יתקין מפסקים  .3

 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.  .4

של   .5 בשיעור  רגעית  יתר  העמסת  בפני  יכולת  בעלי  יהיו   ללא    50%המנועים 

לפעולה  יבחרו  המנועים  לרעש    התחממות,  גורמת  פעולתם  המפקח  לדעת  אם  ויוחלפו  שקטה 

 . מפריע

 יר.געי מזג אוו פני פכל המנועים יהיו סגורים ב .6

תרשים   .7 העתקים  בשני  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  ביצוע   לפני 

 חשמלי של הלוחות, תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד. 

הח .8 כל  את  יתקין  כל  הקבלן  אל  החשמל  מלוחות  הדרוש  החשמלי   יווט 

 רי הויסות על אביזריהם השונים. המנועים ומכשי

בלוחה .9 כנדרש    מתנעים  עזר  מגעי  עם  אוטומטיים  במפסקים  יצוידו   החשמל 

 קילו אמפר לפחות.  15לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר 

נורה אדומה לסימון תקלה מנורה   ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, הלוח יכלול עבור כל מנוע

 עולה. ום בפנה, מנורה צהובה לציון גוף חימ ירוקה לציון פעולה תקי

 

 מערכת פיזור אויר  15.3
 מערכת תעלות  15.3.1

כוללת ופרושה כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי זרימה,  

 מפזרי אוויר ותריסי אוויר. 

 

 לות  אוויר  ואביזריהן: תע 15.3.2 
יהיו בהתאם למדריך  חיזוקים, קשרים,  יים מפח מגלוון, עובי פח, חיבותעלות האוויר יהיו עשו  וכו',  תות 

 . ASHRAEואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" 

 וע חדירת לכלוך. בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנ 

 ב מדף מפלג. פצליות יורכל ההתכל סדקים או סימני התקלפות. בכתעלות מיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא 

בתחתית   יהיו  התפרים  כל  אפוקסי  במסטיק  התפרים  בכל  יאטמו  למבנה  מחוץ  המותקנות  התעלות  כל 

 התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים. 

ובורגי ת קבלת    לפני  לייה. אין להתחיל בעבודת תעלותכל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מגלוונים 

 ת תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה. תוכני

 על הקבלן לצבוע מפזרים ותעלות אויר עגולות במגוון לקביעת האדריכל לפני התקנה. 

 זרי אויר לבחירה סופית על ידי אדריכל לפני הזמנה.  על הקבלן להביא דוגמאות למפ
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 בידוד טרמי  15.3.3
צ יהיה  זהבידוד  בעובי  מר  פאונדס"   1" כוכית   ¾ של  שלישיתובצפיפות  בחזקה  בלתי  לרגל  יהיה  הבידוד   .

 .1דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   " 

 

 בידוד אקוסטי  15.3.4
 את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה.   1עובי "הקבלן יבודד בבידוד אקוסטי ב

 ק"ג למ"ק לפחות.    24ן נאופרן מותז במשקל מרחבי של י זכוכית מוגמסיבהבידוד יהיה בלתי דליק ועשוי 

 .Dvro Dyneיותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת 

 מדידה  15.3.4
ושלמות   גמורות  כשהן  תימדדנה  האוויר  תעלות  התעלות  מערכת  תימדדנה  התעלות  פני  שטח  לקביעת 

 כדלקמן: 

 ל התעלות. זי שאורכן ימדד לאורך הציר המרכ א.       

נוסף   ב.        אורך  מטר  תימדד  מכוונות  בכפות  מצויידת  היא  אם  גם  זוית  או   קשת 

 של התעלה בה היא נמצאת.

 חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה אליה הוא מחובר. ג.       

אור ד.        מטר  תימדד  קשת  בצורת  העשוייה  תעלה  של  של  הסתעפות  נוסף   ך 

 יותר. טן ב התעלה בעלת החתך הק 

בעלת  הסת ה. התעלה  של  נוסף  במטר  תימדד  מכנסיים  בצורת  העשוייה   עפות 

 החתך הגדול ביותר. 

משתנה ו. חתך  עם  קטע  בעלת  אך    תעלה  בלבד  הנומינלי  באורכו  זה  קטע   ימדד 

 בחתך הגדול ביותר. 

 מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד.  

 מי ואקוסטי ימדד במ"ר.בידוד תר 

 

 קבלן את תעלות האוויר יהיה כדלקמן:ממנו יבצע ה הפח  עובי *

 

 מידות התעלה )ס"מ(  עובי פח )מ"מ( 
 30עד  0.7
 75עד  31 0.8
 135עד  76 1
 210עד   136 1.2
 ומעלה  210 1.25

 

 התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות. המידה הגדולה יותר של 

 וויר:מדפי   א *

 עשויים מאלמניום.  ניים, המדפיםי שיעם גלגל   TROXיהיו תוצרת 

 יסודות  15.4
 

ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנועים, יוצבו על בולמי  

 הרעידות. )קפיצים(. 
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עצמאיו יחידות  ינתלגבי  ומידות  הבסיס  פרטי  צפים  בסיסים  יכין  הבנין  קבלן  אוויר  ת  מיזוג  קבלן  ע"י  נו 

 ור המתכנן. איש לאחר 

 ו כן, יונחו גומיות עם כרית אוויר )שוקלד( מתחת ליחידות.כמ

 

 צנרת גז ובידודה  15.5
 

 . R-410צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון  .1

 ". L"צנורות הגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס  .2

המערכ .3 את  ולמלאות  לצנרת  אטימות  בדיקת  לבצע  של  יש  דרושה  בכמות   ת 

R-410 . 

עם   נרתצ .4 תבודד  עובי    הגז  "ארמפלקס",  סינטטי  גומי  עשויות  בידוד   קליפות 

 מ"מ.  19    

שרוול   .5 ידי  על  יעשה  חיצוני  בקיר  גז  צנרת  ידי  3"   .פלדהמעברי  על  אטומה   " 

 סיליקון ובטון וגפת מסביב. 

מיז .6 יחידת  גודל  לפי  ייקבע  נוזל  או  גז  צנרת  של  הוראות  קטרים  ולפי  אוויר   וג 

 היצרן. 

 

   ורמערכת אוור  15.6
 

בעזרת מפוחים צנטרפולגיים דוגמת חברת שבח    שרותים ומקלחותמערכת האוורור כוללת אוורור   .1

-Overגנות תרמיות  כולל שתי רצועות, מנוע סגור נגד פגעי מזג אוויר כולל בית למפוח מפלדה + ה

load פקט + 

 .דות על בסיס מבטון צףהמפוח מונח על בולמי רעי 

 

 שמל ופיקוד ח 15.7
 

 יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי על קבלן מיזוג אוויר   . 1     

 להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן חשמל. 

 

 לוחות קבלים לשיפור כפל ההספק על קבל מיזוג אוויר להתקין בתוך ה . 2     

 COS = 0.92  

יחיד .3 הפעלה  לכל  לוחית  יותקן  בקרהה  כמ  בחדר  טמפ',  אוויר,  לווסות   ויות 

 יימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת מיטב. טהפעלה, הפסקה תקלות, 

עליהם   .4 אחראי  המעבה  אותם  פנים  היחידות  לכל  מחובר  ראשי  בקר  יותקן  אויר  מעבה  לכל 

תקש כבלי  אל  באמצעות  חדר  כל  של  הפנימיות  הפעלה  הלוחיות  בין  שרשורי  הראשי  ורת  הבקר 

 ג.   על כל מעגלי המיזוקוד ראשי שישמש כפי

 :  VRFבשיטת  יחידות מיזוג  15.8
 
      לפי תוכניות וכתב כמויות.,VRF יש לעבוד בשיטת .1
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 מעליות – 17פרק 

 
יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים  כל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר  - "תקנים"

חלק   2481ראלי ת"י ל כל חלקיו. תקן ישהמעודכן, ע  2481בתקן ישראלי ת"י ויתאימו לכל האמור 

. בגרסאות  3.1חלק  1981התאמה מיוחדת לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מוגבלות ותקן  70

 ותר. המעודכנות בי

 יישומים מיוחדים למעליות כבאים. –ת דרישות בטיחות לבניה והתקנ 72חלק  2481תקן 

מכת כגון: חברת  תקנות של רשות מוס  לגביהן קיימות דרישות או דות אשרעבו  -"תקנות" 

 , מכבי אש או הנחיות "תכנון ובניה" תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות. רשויות מקומיותהחשמל, 

ידי השלטונות  -עו עלאחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות, שנקבהקבלן 

 בקשר להתקנת מעלית. 

 פות לתקנות הנ"ל. ניות מאושרות ובכפיכ והיצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכל עבודות  

 

 כללי  .2

לצורך  אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי   א.

מפורט ובעבודות הרכבה   בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון

 ותאום שיהיו באחריות הקבלן. 

 
שון יחיד, הכוונה היא לכך שאיזכור  מסוים מאופיינים בלבכל המקרים בהם פריט או חלק  ב.

מושלמ עבודה  בצוע  לצורך  שנדרש  כפי  חלקים  או  פריטים  למספר  יתייחס  ע"י  הנ"ל  ת 

 הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל. 

 
 המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. בכל ג.

 
 כוח היזם. -נה לבא, הכוואו "אדריכל" "יועץ בכל המקומות בהם מוזכר "  ד.

 
 
 כניותות .3

 עותקים לאישור.    בשניכניות עבודה מפורטות ות יועץעל הקבלן להגיש ל 

ואלאחר   מת יבדיקתן  אחד  עותק  יוחזר  תיקוושורן  לצורך  לקבלן  אלו  אלה    ן כניות  תוכניות 

 תכלולנה: 

 עבודות הבנייה של הפיר.  תוכניות בניה לצורך ביצוע -

 תוכניות פיגום.  -          

 תוכניות כלליות של המעלית על כל החלקים, הציוד עם מידות מדויקות, תוך ציון  -          

 והספקים.  סוג הציוד

 תוכניות פרטי התא והדלתות. -

 חשמלית. תוכניות פיקוד ואינסטלציה   -

 .תוכניות לוח אספקת חשמל למעלית -           

   תאים, דלתות, אביזרי פיקוד ואיתות, לקבלת ות וגוונים לבחירת תוכניות, דוגמא -              

 מהאדריכל.  ארכיטקטוניים אישורים



122 
 

 
 

יוחזרו    שני  התיקונים,  עם  נוספים  נוספת,    ליועץעותקים  פעם  נוספים.  ואשור  לבדיקה 

      יוחזר 

    עותקים מתוקנים לפי העותק  לושהש ליועץלקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן   

 המאושר האחרון. 

קבלת    לפני  אותם,  ולייצר  חלקים  להזמין  ו/או  ממנה  חלק  או  עבודה  כל  לבצע  אין 

 יות כנ והת

 . מטעם היועץ המאושרות  

 ללא תשלום נוסף.  כל התיקונים, תוכניות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן  

 

 ספר המתקן  .4

 לול:של "ספר המתקן" שיכהעתקים  4ית ימסור הקבלן למזמין  עם סיום הרכבת המעל

 מעודכנות שתכלולנה את כל השינויים שבוצעו במהלך ביצוע הרכבת  ”AS-MADE“תוכניות  -

 המעלית.

 .”AS-MADE“חשמלית  חיווטתוכניות  -

 צור לכל החלקים המכניים והחשמליים. נתונים טכניים, שם יצרן וארץ היי  -

 ופיע בתכניות. חשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמשמות החלקים ה  -

 ימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. רש -

 הוראות אחזקה מפורטות.  -

 הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום.  -

 
פי   יימסר בצורה מסודרת למזמין  )וללא תוספת במחיר( החומר  כל החומר הנ"ל  דרישת המזמין 

 גם במדיה מגנטית.   הנ"ל, יועבר 

 

 מידות .5

 כניות.ובמקום, כפי שהנן במציאות ולא להוציאן מהת  הפירדות  הקבלן למדוד את מי על

 
 דו"ח מהלך העבודה .6

 העבודה ללא דרישה מיוחדת. הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך 

 
 הרמהוווי  עבודות בנין .7

הקבלן. כל  דוד עבור יסוד המכונה יסופק ע"י  כניות המצ"ב. חומר הביולפי הת  הפיר המעלית יבנ 

החיזוקים  העבודות   כל  הקבלן.  ע"י  תעשינה  וסתימתם,  חורים  חציבת  סבלות,  כגון  האחרות 

 ידי הקבלן. -ליפס על חשבון ועללפסים, דלתות ומשקופים יעשו באמצעות ברגי פי

 . ע"י הקבלןר יסופקו ויותקנו ווי הרמה בראש הפי

 

 טלפוןוה עבור הספקת החשמל וטלפון  לציהמכשירי חשמל אינסט .8

נדרש למשוך קווי חשמל וטלפון מלוח ראשי עד למתקן המעלית. לרבות חיבורים,    קבלן המעלית  

מחברים, מפסק זרם ראשי עם בטחונות, כל הנדרש בין לוח ראשי של המבנה ובין חלקי המעלית   

יהיו  וכל   שלא  בכך  בהתחשב  ומסירתה,  המעלית  להפעלת  קבלן  הנדרש  מלבד  אחרים  קבלנים 

 ים, והחלקים יסופקו ויבוצעו ע"י ועל חשבון קבלן המעלית. ודות, החומרכל העב המעליות.
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 ט ו ח י ב  .9

או    איישהקבלן   לו  יגרם  אשר  נזק  כל  עבור  המזמין  את  לפצות  ויתחייב  המלאה  באחריות 

ח יהיה  החוק  כשהמזמין  לפי  בתשלום  הקב  -ייב  של  עבודתו  מבצוע  כתוצאה  כתוצאה  או  לן 

ו/או רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או קבלני  שתמש בהם או באשמת  מחמרים פגומים אשר ה

אוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה שלו ותקופת  המשנה שלו. כמו כן מתחייב הקבלן לד 

 בלן מתחייב להמציא למזמין העתק הפוליסה. השרות על ידו, לכסוי כל הנזקים. הק

 

 ות ושרותאחרי . 10

תהי האחריות  תקופת  הסוהתחלת  קבלתה  מתאריך  תקופת  ה  משרדנו.  ע"י  המעלית  של  פית 

היא תקופת    יםחודש   12  -ל  האחריות  תחילת  בטופס  הנקוב  במועד  ותחילתה  הנ"ל  מהתאריך 

, המכשירים והחומרים אשר יסופקו  המצ"ב. כל החלקים  -נספח א'    -האחריות והשרות למעלית  

ראי לפעולה ללא  ות ביותר. הקבלן אחחדשים ומבוססים על הטכניקות החדש  על ידי הקבלן יהיו

 הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.

ן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין ונקי. את כל  הקבל

שעות   24חר  האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, לכל המאו   ההפרעות שתחולנה בתקופת 

בדיקת הת וקבלת המתקן  לאחר ההודעה.  אינם משחררים את  כניות  כוחו,  בא  ו/או  ע"י המזמין 

לאחר גמר האחריות תיעשה קבלה שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים    הקבלן מאחריותו.

כן וכמו  וכדומה  הליקויים שנתגלו לאחר השמוש. לאותם    ולהחליף חלקים שנפגמו  כל  לתקן את 

תנתןהח האחריות  בתקופת  שיוחלפו  נוספת    לקים  המקוריתבאוראחריות  האחריות  תקופת  .  ך 

ע  לא תחול  של הקבלן  הנ"ל  מתאים  האחריות  שאינו  עליון, שמוש  כח  כתוצאה מפעולת  נזקים  ל 

 והפרעות חשמל.

הנ"ל   האחריות  את    יבצעבתקופת  תהיה  ל  שרותההקבלן  זה  שרות  ועלות  במחיר    כלולהמעלית 

 המעלית.  

 

אשר    מכון התקנים / הבודק המוסמך קת  יג להיות נוכח בבדי נצעל חשבונו  הקבלן מתחייב לשלוח  

השרות   בקרת  בבדיקת  נוכח  להיות  נציג  לשלוח  מתחייב  הקבלן  כן  כמו  המזמין.  ידי  על  יוזמן 

 ות(.שתבוצע ע"י נציג משרד לוסטיג )היועץ לבקרת שר

חיי כנזכר,  לסלק  הקבלן  חייב  אשר  לקלקולים  לבדוק,פרט  בחודש,  פעם  לפחות  הקבלן,  לשמן    ב 

כל   את  הולבצע  בחדר  בשרות.  הקשורות  "שרות"  העבודות  ספר  ימצא  כל    -מכונה  ירשמו  בו 

קון או השרות.  יהקלקולים, עבודות וזמני העבודות. בספר יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את הת

ותאושרנה    שלושה חודשיםל  , או בא כוחו, כהקבלן לבדיקת המזמיןע"י    תועברנה ל  הרשימות הנ" 

ידם.   לעל  בזה  מתחייב  אוריגהקבלן  חילוף  חלקי  במחסנו  בכמות  החזיק  המעלית  למתקן  ינליים 

 סבירה. כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה. 

 

ההפעלה א. מיום  חודשים  שישה  שוטפת    לאחר  לפעולה  למזמין  ומסירתה  המעלית  של 

תקלות מתחייב הק במינימום  המעלית  לאחזקת  ה  בלן  בשנה  כך שמספר התקלות  מירבי 

המשביתות את פעולת המעלית. לשם כך ינהל מחזיק המעלית יומן    תקלות  6לא יעלה על  

  את מהות התקלה ולצד זה ימלא איש השרות של הקבלן את סיבת  במדויקתקלות שיפרט  

 לות הנובעות מהסיבות הבאות:תקלות קובעות לא תחשבנה תק  6התקלה ופתרונה. בתור 
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 שתמשים.מוש לא נכון ע"י המשי (1

 תקלות בגין לכלוך.  (2

 תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה.  (3

 כגון נזילות מים.  ןבבנייתקלות בגין מפגעים  (4

 תקלות הנובעות מבלאי כגון נורות שרופות. (5

 ע"י המשתמשים. שנגרמו ת במעלית תקלו (6

 .ר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא תקלה החוזרת יות (7

 בוצעו בתורנות לילה. תיקונים ש (     8

 לות בשעת חרום. תק (     9

 

הרלוונטיות   ב. התקלות  מהן  יפסוק  שביומן,  התקלות  רשימת  את  שיבדוק  לאחר  היועץ, 

 לא נאותים. יוד פגום ו/או הרכבה והפעלה להשבתת המעלית והנובעות ממתן שרות ו/או צ

 
התקהמועד   ג. מספר  לגבי  הרשום  לתחילת  חודשישנקבע  שישה  הוא  לאחר  לות  מסירה  ם 

 סופית של המעלית למזמין. 

  

 צביעה . 11

לפי    , בגווןוסופי פעמיים  פעמיים  כל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד

 דרישתו של המזמין.

 
 שלטים  . 12

זהרה והוראות  , בתא ובלוחות )גם שלטי האהמקומותבכל  הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים  

 ש(. כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.מויהש

 
 הרכבת ומסירת המעלית  . 13

סיון רב בהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה יהיה  יהרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נ

עב  מנהל  העזודה  במקום  חומרי  כל  את  יספק  הקבלן  העבודה.  על  ומכשירי  האחראי  העבודה  ר, 

הדרושים   כן  ההרמה  על  יתר  הדרושים  להרכבה.  החורים  כל  את  ולסתום  לחצוב  הקבלן  על 

 להרכבת המעלית. כמו כן על הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות בהרכבה. 

הק יזמין  ציודה,  כל  על  המעלית  הרכבת  גמר  בודק  בלן  לאחר  וכן  החשמל  חברת  מטעם  בדיקה 

יקה על חשבון הקבלן.  י המזמין ועלות הבדמטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"   מוסמך למעליות

 אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבונו.  

לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן, באם יידרש  

 ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהנדס. 

הראשונ              והבדיקה  ו/או  במידה  תתב ההשניי ה  ע"י  ,  התקניםצע  חשבון  מכון  על  תהיה  היא  גם   ,

 הקבלן. 

המזמין,   ע"י  תתבצע  המעלית  וקבלת  האמורות  הבדיקות  על  נוספת  הבדיקות  בדיקה  תוצאות 

קבלן חייב לתקן או לשנות חלקים לאחר בדיקת המזמין  חייבות לקבל אשור המזמין. במידה וה

 נו הוא. ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבו 

 לרבות הדרכת חילוץ.  מוש במעלית במצב רגיל וחרוםיך את נציגי המזמין בשהקבלן ידרי
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 טיב העבודה . 14

לים.  המקובהקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או  

הדר  במספר  מקצועיים  פועלים  במקום  להעסיק  בעליו  במועד,  המעלית  מתקן  לסיום  לו  כדי  וש 

ע אינם  במסירתהכובים  ילמנוע  שלדעתו  פועלים  מהמקום  להרחיק  לבקש  הזכות  למזמין   .

 מתאימים מבחינה מקצועית או אישית. 

 

 יןיפגיעות בבנ . 15

מתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן ישיר  נות ההקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין, למכו

ים, או הנזקים הנ"ל בשלמותם.  זוק ילפצות את כל הנ בעקיפין ע"י פועליו. הקבלן חייב    על ידו, או 

 שורו של המזמין. יהקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה, בעמודים, בקורות ובתקרות, ללא א

 

 בצוע עבודות נוספות או חלקיות . 16

ודה ע"י המזמין  עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות, יקבע מחיר העב   לבצע  דרש הקבלןיבאם י

 צועם של אותם החלקים. יר שהושקע בביסוד העבודה והחומ בהתאם להערכתו, על

כמו כן, תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות המפורטות, או חלקן בלבד, במחיר  

 המופיע בכתב הכמויות. 

 

 משנה קבלני  . 17

  ס, את כוונתו למסור איזה חלק שהואקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהנדעל ה

ה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן משנה זה, באם לדעת  מהעבודה לקבלן משנ

המזמין אינו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק עבודתו של כל קבלן  

 פי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי הדרישות.שנה באם ל מ

 

 בויותער . 18

י מתיהקבלן  ערבויות  לתת  העבודה   אימותדרש  בהתאם    ,  לבצוע  המעלית  ופעולת  הציוד  לטיב 

 לדרישת המזמין. 

 

 הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה . 19

עוד   וכל  נדרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית  עב  לא  יום  כל  כי בתום  ודה, המעלית  יוודא הקבלן 

ידניעליונהה תחנה  בה  חנת יושג  זה  מצב  מיוחד ה"מברי.  פקוד  ו/או באמצעות  את המעלית  ת  ח" 

 ומחנה בתחנה העליונה המשורתת ע"י המעלית.  תחתונה מקומה

 

 תנאי שרות לאחר תקופת האחריות  . 20

   .המזמיןע"י    המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל

 

 עבודה במבנה "חי"  . 21

  ועליו לתאם עם הנהלת הבית את זמני קבלן צריך לקחת בחשבון כי בעת עבודתו, המבנה יפעל  ה

 ה"מלכלכות" ולקחת בחשבון כי חלקן תבוצענה בשעות שאינן שגרתיות. העבודות הרועשות ו
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שבמהלך   לדאוג  הקבלן  על  עבודתוכ"כ  יכל  נקי  י,  העבודה  אזור  מכשול  שאר  מכל  ו/או  מלכלוך 

להפר לגרום  להצשעלול  הקבלן  על  כ"כ  המקום.  לבאי  סכנה  שיהווה  ו/או  ההגנות  עה  כל  את  יב 

ים לאזורי סכנה )לרבות התקנה "מבואה" סגורה בסיס כל  כדי למנוע גישת אנשוהשילוט הדרושים 

 מסכנות צפויות.  תדלת פיר( ולהנחותם בנוגע להימנעו
 

 הקבלן הראשי עבודות לביצוע ע"י  . 22

 . ניות הקבלן או תוכניות מאושרות ע"י היועץבהתאם לתוכ בנית פיר  22.1 

 יר. ציקת יסודות עבור הפגושות בבור הפ י 22.2 

 ופי דלתות הפיר. משק  בטון 22.3 

 פיגום לתקופת הרכבת המעלית. 22.4 

 מחסן יבש ונעול לתקופת הרכבת המעלית.  22.5 

 . ח ומאורועבור כ ליד לוח הפיקודזות, הארקה ואפס אחיבור של שלוש פ  22.6 

 ור. ח ולמאו מפסקי זרם ראשיים חצי אוטומטיים לכ 22.7 

 ח ומאור.ו ם לכל מעלית עבור כמפסקי זרם חצי אוטומטיי 22.8 

 . בהתאם לדרישת חברת החשמל הארקת בפיר המעלית 22.9 

 לצורך עבודות הספק להרכבת המעלית. מקור זרם זמני או קבוע   22.10 

 . )אם יותקנו( קרהלאינטרקום ומערכת ב ט וחיווצנרת  22.11 

 .וח הפיקוד ובקרהקו טלפון ללל ט וחיווצנרת  22.12 

 לנקוט בכל האמצעים הדרושים, שיבטיחו  וקבלניו,  באמצעות מתכנניו ,ןמזמיעל ה 22.13 

 .2 חלק  ,1004-עמידה בתקן ת"י

 
 ביצועדו"ח  . 23

 וד למעלית וכן לפני  הקבלן ידווח למזמין וליועץ שבוע ימים לפני ביצוע כל שלב ביצור חלקי הצי

 מהשלבים האמורים.   עם סיום כל אחד  מידיאתר וכן דווח ביצוע כל שלב בהרכבת המעלית ב

 

 מעלית לתקופת הבניה  . 24

 לקבלן הראשי תינתן האפשרות להשתמש באחת מהמעליות לצורך השלמת עבודות הבניה לאחר   

 פרוק מעלית הבניה "אלימק". 

 לית  שיח של קירות התא, ריצפת התא והתקרה, להגנת תא המעעל הקבלן הראשי לבצע חיפוי ק

 בעת ביצוע עבודות הבניה. 

 מעלית ובעלות השרות השוטף לתקופה  ההוצאות להחזרה לכשרות של הבכל   אלן הראשי יישהקב

 זו. 

 

 מחירים  . 25

 המחירים המופיעים בגוף כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות  25.1

  תנאי כלשהו, או אי התנאים הנזכרים במסמכים על כל פרטיהם. אי הבנת לויבמי

  הנקוב בכתבי הכמויות ו/אומספקת לשינוי המחיר  עילה וסיבה א תהווההתחשבות בו, ל

 עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

 אור העבודות בסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ואינם ממצים אתית 25.2

 ות. התחייבויות הקבלן אשר מתוארים בגוף המפרט ובתוכני כל
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 ככוללים את ערך: יחשבו  בסעיפי כתב הכמויות מחירי היחידה המופיעים  25.3 

 כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר מכל סוג שהוא לביצוע העבודה,  א.  

 סים החלים עליהם. יאספקתם והמ    

 כל העבודות המתוארות במפרט הטכני ובתוכניות, כל הפעולות הדרושות לביצוע  ב.  

, אבל הן  המצורפיםו במסמכים עבודות שתיאורן לא  מצא את ביטוי לרבות

 לבצוע עבודה מושלמת וגמורה.   דרושות

 הובלות הציוד והחומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם,  ג.  

 ימית ויבשתית למוצרי היבוא   פריקתם והרמתם למפלס הדרוש כולל הובלה   

 למקום העבודה וממנו. הסעת עובדים    מחו"ל,

    ם, כמו כן מכונות, שמירתם, הגנתם )כולל עלומרים, מוצרים, כליח אחסנת  ד.  

 שבוצעו באתר(.    עבודות

כל עבודות התכנון הקשורות לפרטי הציוד, פרטי הרכבת המעלית, תוכנית פיקוד   ה.  

 וחשמל.    

 בקרה והרצתה. עבודות ביצוע הרכבת המעלית, הפעלה, ויסות מערכות הכל  ו.  

 ות הקשורות בביצוע עבודות הספקה  הן ישירות והן עקיפ הוצאות כלליות ז.  

 המעלית, תנאים סוציאליים, תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי,   והתקנת 

ורווח    וכל החובות החלות על פי דין על הקבלן כלפי עובדיו, תשלומים לקרנות

 הקבלן. 

 פיינים כפי  אבלשון יחיד יש להתייחס למספר המ בכל מקום בהם תוארו המאפיינים 25.4 

 לצורך ביצוע עבודה מושלמת על ידי הקבלן.  שנדרש

 

 זמן ההספקה . 26

ד לרשות  וחודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית יעמ  7מעלית יהיה  הזמן ההספקה והפעלת  

שהיא, יתארך  ם התקופה הנ"ל. במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל  חודשים לפני תו  3הקבלן  

חודשים כנזכר, מיום העמדת    3ישאר  תהמעלית    זמן ההרכבה והפעלת  זמן ההספקה בהתאם, אך

 הפיר לרשות הקבלן. 
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 נוסעים מעלית       אור טכניית ב.

 

 כללי  .1

 

 הסבר  /מקרא 1.1      

 אור תמציתי לפרקים שונים. יבלאות לתהטכני שלהלן קיימות טאור יבת

 ימים סימנים שפירושם כדלקמן: בטבלות אלה, קי 

 ור כלול בהספקה. אימן "+" מציין שהת סי *

 אור כלול כחלופה בלבד. יסימן "ח" מציין שהת *

 כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה.  כשאין *

  את    לכלול  יש,  בטבלותאור לכך ית ואין  במפרטאור י במקום שיש ת *

   הדרישה בהספקה.   

  , מופיעים בטבלה  חומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצועפרטי ו  *          

 אור שבגוף המפרט, מופיע המבנה שלהם בלבד(.יהמתאימה )בת   

וכו',   אינדיקטורים  לחצנים,  טבלות,  דלתות,  לתא,  הקבלן  תוכניות  מקרה,  בכל 

שותיו ותוכניותיו אם תצורפנה וביצוען יהיה  לאדריכל והן תהיינה ע"פ דרייועברו  

 אישורו בכתב.  רק לאחר

 

 רמה ואופי השימוש במעלית             1.2                       

רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה  והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן תא  

לשימוש   יתאימו  ודלתותיה  אביזרים  המעלית  בהם  יהיו  לא  ז"א  וונדלי, 

 ים.שים" ו/או בעלי פינות העלולים לגרום לפגיעה במשתמש"תלי

 בלבד.  Y DUTY HEAVתאימה לשימוש , תתקבל מעלית המלתשומת הלב  

 
 

 אור טכני כללי ית . 2    

 

 מעלית               
                    

 אור ית

M.R.L 

 

 נוסעים  שימוש

 630 )ק"ג( כושר הרמה 

 8 כמות נוסעים

 1.0 מהירות )מ/ש( 

 V.V.V.F GEARLESS שיטת הנעה 
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 5 ( אי דיוק בעצירה )מ"מ

 180 הנעות לשעה 

 2:  1 יחס תליה 

 בתוך הפיר  למעלה, נותמיקום חדר מכו

 4.55 גובה הרמה )מ'( 

 ( 0,-1) 2 מספר תחנות 

 כולן מאותו הצד( ) 2 מספר פתחים 

 1.80×1.90 מידות הפיר )מ'( 

 1.1×1.4×2.3 גודל התא )מ'( 

 0.90 ×2.10 ות )מ'( גודל הדלת

 רכזית פתיחה מאוטומטיות  סוג הדלתות 

 HEAVY DUTY רמת השימוש בדלתות 

 2.7 )שנ'(   זמן סגירת דלת

 89×62×16 גודל פסי תא )מ"מ( 

 89×62×16 גודל פסי מ.נ. )מ"מ( 

 אוניברסלי  סוג הפיקוד

 B דירוג אנרגטי  

 
 אור תמציתי  לפיקוד והפעלותית . 3
 

                                          

 מעלית                                                  

 אור ית  

MRL 

 

 + מלא  עומס 

 + עומס יתר )עם זמזם ונורית בתא(

 + מראה קומות וכוון בתא  

 + בתחנה ראשית מראה קומות וכוון 

  מראה קומות וכוון בתחנות נוספות

 + מראה קומות וכוון בכל התחנות 

 + גונגים בכל התחנות 

 + ם בתא דלת מוטרדת עם נורה וזמז

 + ( ביטול סגירת דלתות )מפתח

  ישיר )מפתח(

  העמסה )מפתח( 

 + אוטומטית  LEDתאורת 
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  ע"י מתג  LEDתאורת 

  ע"י מפתח  LEDתאורת 

 + טבלת לחצנים גבוהה )בתא( 

  קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים 

 1 מספר טבלות הלחצנים בתא 

  פתיחה מוקדמת 

 + פלוס מחדש למפלס הקומה 

 + אש )הפעלה תלת מצבית( כבוי  

 + תח דלת"לחצן "פ 

 + גור דלת" לחצן "ס

 + מתג מפתח למאוורר 

  דלתות נשארות פתוחות במנוחה 

  פתיחה סלקטיבית של הדלתות 

 
 לחצני התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים.  -
 
 ום  בנוסף ו/או במקום לחצנים )ראה רישלדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יהיו מתגי מפתח  -
 ות מתג מפתח(.קריאה באמצע   
 

 אור תמציתי  למתקן החשמל ית .4
 

                                                                     

 מעלית                                  

 אורית

MRL 

 

  מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין 

  פסיבי( -)משני  מוניטור נוסף

  אינטרקום/קשר 

  קום מרכזת נוספת לאינטר

 + הפסקת פקוד 

  גנרטור פקוד הפעלה ע"י 

 + התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות  

  מ"מ  50X 50לחצנים בגודל  

  מ"מ   75מראי קומות בגובה  

 + זיהוי מקום המעלית 

 + EN81פעלה בשעת חרום לפי סדור לה

 + MRLחילוץ חשמלי במעלית 

  פקוד שבת 
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  ת )למעלית השבת(מראי קומות בדירו 

  מראה קומות "רץ" )ממוחשב( 

  סניטרים פקוד  

  הפעלה ע"י כרטיסים מגנטיים 

  סדורים  למעלית כבאים 

  רישום קריאה ע"י מתג מפתח 

 

 אור תמציתי  למתקן המכניית   . 5       
 
 

                                                                     

 מעלית                                  

 אורית

MRL 

 

  לפלוס מחדש ת מנוע/משאבה הידראולי

  מתקן לצינון השמן 

  תרמוסטט גוף חימום לשמן עם 

 + מפוחים לאוורור התא 

 + חצי סמוייםמשקופים 

  חיצוניים )"עוטפים"( משקופים 

 + התקן תפיסה הדרגתי לתא 

  תקן תפיסה מיידי לתא ה

  למשקל נגדי  התקן תפיסה

  ת ורשתות להפרדה קורו 

 + ווים / קורות בראש הפיר 

 + מניעת רעידות בתא 

 + מניעת רעש ורעידות כללי 

  משטח עבודה בראש הפיר  

  משטח עבודה וסולם בבור 

  א תחנות מעלית באזור ללאיתור  

  הגנות מפני רעידות אדמה 

  פון הגנות מפני שט

 + בקרת מים בבורות הפיר 

  גום להרכבה פי
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 תמציתי לחומרי/פרטי גמראור ית .      6   

 

 מעלית               
                     

 אור ית

MRL 

 

 פלב"ם טבלות לחצני תא 

 פלב"ם טבלות לחצני קומות

 פלב"ם מראי קומות בתא 

 פלב"ם מראי קומות בתחנות 

  

 פלב"ם דלתות בקומות 

 פלב"ם משקוף עיוור בקומות

 "םפלב משקוף חיצוני בקומות 

 צבע  פחי כיסוי בין דלתות

  

  תא המעלית 

 גרניט  רצפה

 פלב"ם "סוקל"

 פלב"ם מעקים

  מגיני קירות

 +פלב"םRIGID קירות

 אנכיים לקירות פנלים 

  תקרה גבוהה 

 + רה מונמכת תק

  לובר מעוצב

 יפה ישירה + עק צורת התאורה 

 + מראות קריסטל בלגי 

 RIGID תא )מבפנים( חזית ה

 פלב"ם תא )מבפנים( דלת ה 

  פתח חרום 

 

 

 

 המערכותאור ית . ג    

 

 אור מערכת החשמל ית.       1           
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  פקוד 1.1

 
 עם לחצנים לשרות עצמי. יאוניברסאל

לחצן חוץ באחת הקומות כאשר    רישום קריאה אחת בלבד על ידי לחיצה על לחצן תא או הפיקוד יאפשר 

 ת תענה לתנאים הבאים:המעלי 

לרשום   הפיקוד  ת מחדש תבוטל יכול םולאחר סגירת  ותתן עדיפות לקריאות תא : עם פתיחת דלתתינ

תא בלבד   שום קריאתניתן לר  משך זמן זה בשניות, בהן תוגדר המעלית כתפוסה.  10משך בקריאת חוץ 

 חוץ.  ענות גם לקריאותהמעלית להי  עם גמר ההשהיה תתפנה  והמעלית תענה מידית לקריאה זו. 

לאחר   ספירת זמן ההשהיה תחל דלתות.עם פתיחת  .קוד יכניס לפעולה השהיית "המעלית תפוסה"הפי

 . ותסגירת הדלת

ה עד לרישומה של קריאה חיצונית או  עם גמר השהיית "המעלית תפוסה" תיכבה תאורת התא ותישאר כבוי 

 פנימית. 

 ים הנ"ל.תין בה לקריאה בהתאם לתנא תחנה בתחנה האחרונה אליה נסעה ותמהמעלית 

 המעלית תהיה מוכנה לענות לקריאות חדשות כשהדלתות סגורות. 

 ת בתחנה בה המעלית חונה תגרום לפתיחת הדלתות. קריאה חיצוני

 מהתחנה בה היא חונה ללא פתיחת הדלתות. כל קריאה אחרת תגרום למעלית לצאת 

 קן מערכת שקילה אלקטרונית. במעליות תות

הראשית ו/או    מהקומה ם לדרישת התקן הישראלי למעליות שהפעלתו יכלול: פיקוד כבאים בהתא הפיקוד

   או מגלאי אש ועשן, פיקוד עומס יתר שיפעילמלוח בקרה מרכזי ו/

 ור תאים פוטו אלקטרי, תאורה אוטומטית בתא.במקביל מנורה וזמזם בטבלת הלחצנים, ט

 מל. תיחת הדלתות בעת הפסקת חשלהסעת המעלית לקומה הקרובה ופ  UPSמערכת  

 בכל פיר מעלית יותקן פיקוד בקרת המצאות מים בבור עם  "בקרת מים בבורות הפירים"

 יונה(. מנורת הזהרה בתא )ברגע שמופעל הגלאי, המעלית תיסע לקומה אחת מתחת לקומה העל

 

 . אביזרי פיקוד ואיתות

 . לחצן 1ריאה עם לחצן קטבלאות לחצנים, בכל טבלת  1בכל המקומות יותקנו 

 הכוללים:    נסתרים התא על גבי ציריםטבלאות לחצנים לכל גובה  1  נויותק בתא 

 מאוורר, מפתח     לחצני שליחה מוארים לסימון רישום קריאה, לחצן אזעקה, מפסק

 מס יתר לעו  מנורה וזמזם תא, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת,מפסק לתאורת  כבאים,

 . מעליתביטול פעולת  ות, מפתחום, מפתח ביטול סגירת דלתלתאורת חיר ונג'נג, מנורה

שבין   האינטרקום  למערכת  ורמקול  פון  מקרו  יותקנו  הלחצנים  קופסת  של  העליון  ולוח  בחלקו  התא 

 .הפיקוד

 רך בלחיצה על לחצן הפעלה כל שהוא. ישמעו וידברו ללא צו  המעלית נוסעי

 מוארים לסימון רישום הקריאה.  כל הלחצנים יהיו 

 

 

עמה יהיו  ובפיר  בתא  )לחצנים  חבלה  קיצרתVANDAL-RESISTANTידי  בלחיצה  ויופעלו    מהלך   (, 

 )"מיקרו מהלך"(. 
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 . 2"גודל הספרה במראה הקומות יהיה לפחות  

 תאם לדרישת המזמין. בחלק מהקומות יותקנו מפתחות במקום לחצנים בה

 בפיר ובתא יהיו מפלב"ם.מכיסאות הלחצנים ומראי הקומות 

 

 קומות בתא  מראה 2.1

קו מראה  )או  יורכב  דיגיטלי  )מהבהב    DOT MATRIXמות  נסיעה  כוון  ומראה  המזמין(  דרישת  לפי 

   מ"מ לפחות. 50כשהמעלית בנסיעה(. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 

 מ"מ לפחות.  4בעובי  יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות 

 

 בקומות וגונג איתות        3.1

מהבהביו כוון  ומראה  בתא(  )כמו  קומה  מראה  תוספת    תקן  וללא  המהנדס  דרישת  לפי  כיוון  המשך  )או 

 מחיר(. 

יהיה אלקטרוני   הגונג  קומה.  בכל  גונג מוסתר  גם  יותקן  ניתנת  הצליל    שעוצמתכן   קומה  שלו  בכל  לכוון 

 מות שונות. ל כיוון( שניתן לישמם בקו)שונה בכ סוגי צליל שנייהיה בעל   בנפרד. כ"כ, הגונג

 מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת האדריכל. 50גובה אות או ספרה במראה הקומות 

 

 פיקוד כיבוי אש    1.4

 במעלית לצורכיהם בלבד. כבאים שימוש אספקת המעלית תכלול גם פיקוד חרום מיוחד המאפשר ל

לבניין או לחילופין    מצא בקומת הכניסה הקובעת  בוצע על ידי מתג מפתח תלת מצבי הנ הפעלת הפיקוד ת

 באופן אוטומטי באמצעות שני גלאי עשן או מפסק זרימה המחוברים למרכזת לגילוי אש/עשן. 

 לקומה הראשונה. תגיע  שים לב, במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע, המעלית

ולות  הפעלת הפיקוד תתאפשרנה פעית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית. עם  מתג המפתח יותקן בכניסה למעל

 אלה:

א. הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות וחזרתה לקומת הכניסה הקובעת לבנין, או  

 לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי הכבאות. 

 
,  מטי ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתהעלית לקומת הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן אוטוגיע המ ב.  בה

 ומפתח אש נמצא בשקע המיועד לו.   אלא מתוך המעלית כל עוד

 
 ג.  עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור לפעולתה התקינה. 

 

  ית מפסיקה את עלייתה לקומות העליונות וחוזרתו המעל , בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלת בנוסף

גישה של שרותי הכבאות. בהגיע המעלית  הקרובה ביותר לדרך ה  קומהללקומת הכניסה הקובעת לבנין, או  

 לקומה זו יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכן ואילך לא תתאפשר הפעלתה עד להגעת הכבאים. 

 

 הלב: לתשומת

 . 8888פתח נישא יחיד )מנ"י( בהתאם לת"י  המפתח יהיה מדגם מ    א.

 לפחות לפי תקן   IPX 3   ה מוגן מים בדרגת אטימותוהמפתח יהי הארגז שבתוכו יותקנו המפסק     ב.

       60529-1991-EN . 
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 לוח הפיקוד 5.1

מיקרו בטכניקת  ביותר  -בנוי  החדשות  הטכניקות  על  המבוססים  וחלקים  מכשירים  ויכלול  מחשב 

לפע  אחזקה  המתאימים  ללא  מכסימלי,  בטחון  עם  במעלית  שקטה  והמגענים  ולה  הרכיבים,  מיוחדת. 

אין להשתמש בציוד    .זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים   זרם ישר המיוצר ע"י מיישרפועלים על  

מראה    ללא ויכיל  דלתות  עם  סגור  פח  בארון  הלוח  אוטומטי.  חצי  מדגם  הם  המבטיחים  מראש.  אשור 

ל  ש לחיווי תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפלי, מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, מגע יבקומות דיגיט

 מידת הצורך(. לפחות )ב 0.92 -ההספק ל

חיצוניות, יהיו באמצעות שורת  הת פקוח או בקרה  שים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכו

בתוך   אחת  המהדקים  על  יצמלוח  בצורה  ויותקנו  )שישמר  הדפנות  מודגש  ציון  עם  ומוגנת,  בולטת  יבה, 

 ך זמן( לסוג החיווי או המגע. לאור

 ולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח. ו ודלתותיו ימרחו בחומר בהלוח כול 

 

 הגנת המנועים  6.1

 תקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי והבטחונות.יו

בליפוף. לאחר הפעלת ההגנה הטרמית, המעלהמנוע עם הגנה טרמי ית ממשיכה לתחנה הקרובה  סטורית 

ה פתיחת  פעו ולאחר  היא מפסיקה את  רק לאחר הפעלת  דלתות,  להפעיל את המעלית  RESETלתה.  ניתן   ,

 מחדש.

 

 אורת התא ת 7.1

תאורת   עבור  נורות  תאורת    LEDתותקנה  המפעילה    LEDקבועה,  חרום  לשעת  ותאורה  מפתח  מתג  ע"י 

בפרוק פנלים    נוריות וכו'( יהיה קל ומהיר ללא צורך  יש להבטיח כי הטיפול בתאורה )החלפת .  LEDתאורת  

 מורכבות.  ו/או פעולות

 

 ה חשמלית אינסטלצי 1.8

המקומותתיעשה   בצבכל  אין  י,  החשמל.  וחברת  המהנדס  דרישת  לפי  פלסטיים,  או  משוריינים  נורות 

רת  מתוצרת מוכ  DUTY  HEAVYיף מתאים לעבודה מאומצת  הכבל הכפ  להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.

כלול גם חווט לטלפון, למערכת כריזה  הספקת הקבלן ת   ל המזמין.מארה"ב, גרמניה או שוויץ באישורו ש

 קוד עד ארגז הלחצנים בתא.ולמוזיקת רקע מלוח הפ

 כאמור, הספקת הקבלן תכלול גם חיווט חשמל וטלפון מלוח ראשי. 

 

 ר קש/אינטרקום 9.1

בין   מכל תחנת )עם קשר    ומזכירות/הנהלה   מוקד שרות ארצי  ,תא  לוח הפקוד,תותקן מערכת אינטרקום 

ניקל קדמיום, לרבות מגבר נפרד  ר התחנות(. המערכת תכלול מטען אוטומטי ומצברים  יתכל  אינטרקום ל

 מענה.וחייגן אוטומטי לשלושה מנויים המאפשר "דילוג" בניהם במקרה של "תפוס" או שאין   בתא

ן שפופרת טלפון  ה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על האזעקה וכ, תכלול גם נורבמזכירות/הנהלההמרכזת  

 מופסקת.  מתה פעולת הזמזםשרק עם הר

 י פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המזמין. מידות והחומר ממנו בנו
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 . הקבלןתותקן ע"י  עד לוח הפקוד מהמזכירות/הנהלהצנרת וחווט 

 משתמשים בעלי מוגבלות.  שים לב, מערכת האינטרקום תותאם גם לנגישות

 

 קוד י פפסקת ה     10.1

יותק  הקרקע,  פעולת  בקומת  לביטול  מפתח  מתג  הלחצנים  בטבלת  המפתח  ן  מתג  הפעלת  המעלית. 

 "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות. 

 

 בעלי מוגבלותלנגישות משתמשים  ותהתאמ       1.11

יתאי  חלקיה,  וכל  המעלית  לת"י  הרכבת  בהתאם  הנכים  ותקני  לדרישות  לת"י2481-70מו  חוקי  1918  ,   ,

 ון והבניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל. התכנ

)בספרות    ליד לחצני ההפעלה    תומובלט  גדולהיותקנו בצורה    , סימנים מיוחדים וחיצים ,  מספרי הקומות

 גילות וגם בסימוני ברייל תקניים(. ו/או אותיות ר

ציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי, כינויי הקומות, הודעה  ת הכרזה קולית המתקן מערכבתא תו

  על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת שהמעלית חולפת על קומה. המערכת אלקטרונית, עם 

  ליל עוצמת הצ, עם אפשרות כוון  תכנות בצורה קלה ומהירהקול נשי או גברי )להחלטת המזמין( הניתנת ל

 הגעת המעלית לקומה. הקלטת הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.  לפניע עוד וההכרזה תתבצ

בתחו יהיו  הציבור,  לשימוש  הלחצנים  שמרכזי  כך  טורים  במספר  יהיה  בתא  הלחצנים  שבין  סידור  ם 

 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1

 

2.11   FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 

ציוד את הזמן הדרוש למעלית לנסיעה מקומה לקומה. הזמן  ט, במקום המתאים ברשימת העל הקבלן לפר 

מרוחב הדלתות בקומה    70%הנ"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית כל שהיא, ועד לפתיחת  

 טפוסית אחרת. 

 יוונים. לית ובשני הכומס אפס ועד לעומס מלא נומינמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מע הז

 

 קום המעלית יהוי מ זי         3.11

נורית   תותקן  המעלית  של  הפיקוד  עיניים"(  בלוח  "ומאירת  בתחום  )בולטת  שהמעלית  עת  בכל  המופעלת 

חשמל   הפסקת  ו/או  קלקול  בעת  גם  תפעל  הנורית  מסוג  הקומה.  סוללה מתאימה  גם  תותקן  זה,  )לצורך 

 (. יים גדול כולל מטען מתאיםטיפול ובעלת אורך חל קדמיום שאינה דורשת  ניק

 

 MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל  במעלית        4.11

ינוע   המעלית  תא  חשמל/תקלה(  )בהפסקת  שבאמצעותו  מתקן  ולהתקין  לספק  הקבלן  עד    אוטומטית על 

בלקומה    גם  לבצוע  ניתנת  הפעולה  דלתותיו.  את  או  ויפתח  תקלה  בעת  הפקוד  מלוח  לחצנים  אמצעות 

 רכת מצברים ניקל קדמיום יבשים )ללא טיפול( לרבות מטען מתאים.  סקת חשמל. המתקן יפעל על מעהפ

 

 רישום קריאה באמצעות מתג מפתח           5.11

באמצעות   תהיה  ותחנותיה  המעלית  כהפעלת  מפתח.  יהיו  מתג  המעלית  שבתא  הלחצנים  בטבלת  לומר, 

לתחנו   מתגי המעלית  ושליחת  הלחצנים  במקום  במפתח  מפתח  מתגי  באמצעות  תהיה  האספקה  ת  לבד. 
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אנטי מהלך   מיקרו  מדגם  מפתח   מתגי  לרבות  הנחוץ  כל  את  הנחוצות  -תכלול  האספקות  וכל  וונדליים 

 להשלמת העבודה.  

 

  פקוד שבת       16.1

בפ תצויד  חשמלי/המעלית  שעון  הכולל  "צומת"  מכון  לפי  שבת  של  קוד  רזרבה  עם  ועם    24מכני  שעות 

 פסק מפתח ו/או ע"י שעון שבת שיסופק ע"י הקבלן. ן כל חצי שעה. ההפעלה ע"י מאפשרות כוו

 בפקוד שבת.שים לב, מראה הקומות בתא ובתחנות, יפעל גם  

 

 ת המכני  מערכתאור הית .2

 

 M.R.L -  ללא תשלובת חלזונית  F.V.V.V-המכונה באור ית 12.

 
 מכונת הרמה  

 .40ל פי מנוע, גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל

 שמן עם שימון אוטומטי. המיסבים הם מיסבי 

 
הזרם   הפסקת  בזמן  "פרודו".  מצופים  הבלם  גשושי  לכוון.  הניתן  אלקטרומגנט  ידי  על  יופעל  המעצור 

פי כל  . הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה ובטיחותית ל החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית

 ת את כל העומס. פעולה, יכול הגשש השני לשא הדרישות. במקרה וגשש אחד יוצא מכלל

 
מיוחד  המנוע   חיצוני  מאוורר  )עם  למעליות  ל  -מיוחד  משתנה המתאים  לתדר  מותאם  הצורך(,    - 180לפי 

ו  מבוקרים  וההאטה  הנסיעה  התאוצה,  לשעה.  עם  הפעלות  חשמלית  הסופית  העצירה  רכות.  התנעות  עם 

APPROACH DIRECT  .ועם פלוס מחדש 

מצו הדהמנוע  החשמליים  המסננים  בכל  הכנסיד  למנוע  מנת  על  והפרעות  רושים  חשמליים  רעשים  ת 

במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין )לרבות פעולה תקינה של הדיזל גנרטור(, הכל  

 והתקנים. לפי הדרישות  

 ות הסטנדרטיות לבחירת המכונה. הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלא

ר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או הפרעות בפעולה התקינה  מעל העומס המות  10%לה לשאת  המכונה יכו 

 של המכונה ושל המעלית כולה.

 
 , יבודדו מהמבנה. והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת המכונה  המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות

 

 

 ( UCMי מבוקרת )מערכת למניעת תנועה בלת

( ועצירת התא  UCMתא המעלית סביב הקומה )לזיהוי תנועה לא מבוקרת של  פיקוד המעלית כולל מערכת  

 . 2481-20במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י  

פתיחה   במערכת  כשל  יש  כאשר  הבלם  ברפידות  מואץ  בלאי  למנוע  נועדה  המערכת  של  התקנת  וסגירה 

 זהות את הכשל. זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת ל

ה מערכת  כשUCM  (Unintended Car Movement  -כאשר  מזהה  תא  (  דלתות  תופסק,  המעלית  תנועת  ל, 

 המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת. 



138 
 

 
 

ידי על  מחדש  והפעלתו  החשמל  זרם  ניתוק  בלבד.  השירות  טכנאי  ע"י  תבוצע  לשימוש  המעלית    החזרת 

 הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית. 

 

 תא ביד הנעת ה

לוץ במקרה של הפסקה בזרם החשמל  עד לתחנה הקרובה. לצורך חי   עם סידור להסיע את התא בידהמכונה 

ללא   ופשוטה  קלה  בצורה  תתבצע  החילוץ  פעולת  הדרושים.  המכשירים  כל  את  הקבלן  יספק  קלקול,  או 

  ץ )מלוח הפקוד( ת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילותשומ  צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכונה. 

 תהיה קלה, מהירה ובטוחה. 

 

 מובילי התא ומשקל נגדי  2.2

 " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה. Tמיוחדים למעליות, פרופיל " 

 את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. 

 

 משקל נגדי ונעלי הובלה   2.3

 הקבלן.פלדה ע"ח ועל ידי  כולו מ  מכושר ההרמה ויבנה 50%המשקל הנגדי יאזן   

נ ידי  על  מובלים  הנגדי  והמשקל  חיכוך התא  בעלות מקדם  גלגלים המתאימים    עלי החלקה  נעלי  או  נמוך 

 לכוחות המופעלים. 
 

 כבלי התליה  42.

.  . עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית "סיל" עם פנים פשתן12, עם מקדם בטחון פי  3מספרם: מינימום  

 הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה. 

 ן יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה. כ
 

 גלגלי תליה והטיה  5.2

ות כך שלא יהיה צורך לטפל  גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמית  בכל

 בהם.
 

 סוגי הפלב"ם 6.2

מתוצרת    יבגוון טבע, הכוונה לפלב"ם עם טקסטורה  RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או  

RIGID    תוצרת כדלקמן  FSCאו    POLIGRATאו  יהיה  והמבנה  ש"ע  ע"י    או  יקבע  הטקסטורה  )דגם 

 האדריכל(: 

 מ"מ לפחות.  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם( בעובי  1.5פח פלדה   - דלתות

 מ"מ לפחות.  0.8דקורטיבי בעובי מ"מ מצופה פח פלב"ם  2.0פח פלדה  - תא

 עובי.  מ"מ 2.0ב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא, במקרה של פל

 מ"מ לפחות. 2.0, עובי מלאפח פלב"ם  - משקופים
 

 שיש ברצפת התא  7.2

השיש  מ"מ.     30שעוביו יהיה עד    את משקל השיש  אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית, יש לקחת בחשבון

יסופ עבורו,  ויותקן  וההכנות  הקבלן,ק  במחי  ע"י  כלול  יהיה  תא,  ומחירו  לרצפת  סופי  גימור  המעלית,  ר 

 י המזמין/אדריכל. ייבחר ע"
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 ת לחצנים גבוהה טבל      2.8

הכוונה לטבלה לכל גובה התא, הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה מיושרים עם פני  

 הקיר שאליו היא מחוברת. 
 

 מפוחים לאוורור התא 9.2

 : מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים שנינו יותק

 עה )במהירות הגבוהה(. תחלופות אויר בש - 70 60ספיקתם תבטיח כ א.

תהיינה  למ ב. מהירויותפוחים  כ  שתי  עם  נמוכה  למהירות  וקלה  מהירה  חיבור  אפשרות   50%-עם 

 מהספיקה. 

כאשר    45dB(A)יה  בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה תה   דשתימד   המרביתרמת הרעש   ג.

 התא והדלתות במנוחה. 

בי /תבצינורו   רלהיעזפחתת רמת הרעש, על הקבלן  לה ד. לפתח  תעלות אקוסטיות מיוחדות  ן המפוח 

 ידי הטכנאים.-ו/או התעלות יהיו מוגנים בפני פגיעה מקרית על תהצינורו שבתא המעלית. 

  105קתם לאחר השהיה של  היה ע"י מתג מפתח )או עם רשום קריאה( והפסהפעלת המפוחים ת ה.

 דקות. 

         ללא עבודות ת האויר  בצורה קלה ומהירה  וחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זריממבנה המפ  ו.

 מורכבות והפתחים בתא יהיו מרוחקים זה מזה. 
 

 

2.10  

 "חצי סמוי"משקופים  

 שיותקן ע"י המזמין. המשקוף   " לקליטת ציפויחצי סמוי סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף           

 . יוותהיה על פי דרישות האדריכלמ"מ וצורתו תתואם עם  2.0מפלב"ם בעובי ה יהי          

 למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למנוע עיוותו.  ,שים לב           
 

 

  )"עוטפים"( משקופים חיצוניים 1.12

יו  ת בתחתיתם ובגובה  במסגרת המתכתית של הדל)מראש(    ויחוזקותקנו  המשקופים ה"חיצוניים" 

 תזוזה ביציקתם.  כדי למנועמ'  1.0 -של כ

 יציקתם.   אופןהקבלן להדריך את המזמין על   באחריותמולאו בבטון והמשקופים י

וצורתם    בכל תחנה באופן נפרדעל"פ מדידת קיר החזית  ויבוצע ועומקם  רוחב המשקופים החיצוניים  

 . ע"י האדריכל תקבע

ליד   ימוקם  הפקוד  ולוח  הפקוד,  במידה  לוח  עם  יחד  המשקופים  המעלית,  רוחב  דלת  כל  את  יכסו 

 .   הפתח בבניה
  

 קורות הרמה וקורות להפרדהווים,     12.2

  וכן את כל קורות  הפיר  קורות הפלדה להרמה בתקרתהווים ועבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל  

   .יר לחיזוק הפסיםבפ ואמצעי ההפרדה 
 

 תא מניעת רעידות ב    3.12
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 יבוצעו הסידורים הבאים:

 

    הדפנות( ימרחו בשכבות   שתי)במקום שאפשר( ודלתות הפיר )על  ת וגג התא, כנפי דלתות התא  קירו      א.

 חומר בולע רעשים. עובי השכבה  כפול )לפחות( מעבי הפח שעליה היא מרוחה. 
 

 נגדי.לי הכפיף יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל המיקום תלית הכבל החשמ  ב.
 

 בצורה הבאה: עליתיבוצע איזון סטטי של תא המ ג.

 ע הפיר ונעליו יוסרו. התא יורם לאמצ -

יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו תהיה אופקית   -

 והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי המתוכנן. 

 תחוזקנה.ת  המשקלות הנוספו -

למש - יועבר  האיזון,  ביצוע  גמר  של  עם  איכות  אבטחת  אישור  הקבלן  רדנו 

 צועו. בדבר בי

 
 

 עידות  מניעת רעש ור  4.12
 

  יבוצעו הסידורים הביאם:
 

ביטומני   .א חומר  ע"י מריחת שכבת  רעידות  לריסון  מיוחד  טיפול  יעברו  הפיקוד  לוח  ודלתות  דפנות 

 פז" או שווה ערך בעובי כפול מעובי הפח.-ר" מתוצרת "אסק54כדוגמת "פזופון 

 

 ו מהמבנה )ע"י הקבלן(. קורות פלדה שיבודד המנוע יותקן על גבי  .ב

 

 הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה.  .ג

 

על   ד.   תעלה  לא  המעלית,  תנועת  בעת  בתא  הרעש  אינם    A))dB  48רמת  והדלתות  המאוורר  כאשר 

 בפעולה. 

 

פי  מוד ברמות רעש מותרות ל, יתאים לרמות הרעש המותרות והקבלן צריך לע, הציוד שיוצעשים לב

 . 2חלק  1004התקנים בת"י  הנדרש ע"י מכון
 

 פיגומים להרכבה  2.15

 בו לצרכיו.   המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש  

 ויפנה אותו מהאתר.בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום            
 

 

 תאור הדלתות והתא  .3
 אוטומטיות אופקיותדלתות  1.3

 

 מטיות. הדלתות אוטו



141 
 

 
 

 .  מ"מ 1.5לדה דקופירט בעובי מינימלי של הדלתות בנויות מפח פ 

 מעבי הפח לכנף.  כפול לפחותהדלתות  מותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי. עבי החמר נגד רעש יהיה 

 

לפתיחה וסגירה. הדלתות עם גלגלי    מופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחדדלתות הפיר נפתחות ו

"בופרים" עשויים  וי ב"מתיחה קרה" או מלוטש. הדלתות בעלות  י מיסב כדורים. פס התליה עשתליה בעל

גומי ותצויידנה במנעול אלקטרומכני לפי התקן והדרישות. בכל דלת פתח קטן )עם טבעת פלב"ם( למפתח  

יציקת    מיוחד עשוי  הדלת  סף  הצורך.  בשעת  המתאימים  לפתיחתה  חיזוקים  על  ויותקן  מעובדת  מתכת 

 ורך ביציקתו. נשיאת העומס הנדרש גם בלי צל

 

 . סגירה עצמית אגפי הדלת עם חבור מכני עם

 

התכניות   הגשת  לאחר  רק  המזמין  ע"י  ינתן  והסגירה  הפתיחה  ומנגנון  הדלתות  למתקן  הסופי  האשור 

 פורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל. הסופיות והמ

 

 

ע הקבל הדרושים  המשופעים  הכיסויים  כל  את  יספק  שלן  והתחתון  העליון  החלק  וכיסוי    בור  הדלתות 

 וסולם ירידה לבור.   )בשני הצדדים( יותקנו פחי כיסוי בתוך הפיר ולכל גבהו  מתחת לתא כנגד פגיעות. כן
 

 א לנוסעיםת  2.3
 

הת   לתכניות.  בהתאם  לעומ התא  בהתאם  פלדה,  של  מסיבית  ממסגרת  בנוי  המסגרת  א  על  ולגודל.  ס 

האוטומטית, מנגנון השקילה  עלי התא, מנגנון הדלת  ה של הכבלים, מתקן תפיסה, נ מורכבים: מנגנון התלי 

 ועקומה נעה. 
 

 . מ"מ לפחות 2.0פלדה דקופירט בעובי קירות התא בנויים מפח 
 

חים שקטים  מפווחרום  ה תאורת    ה,תאורהובתוכה תותקן    ותתתאים לנשיאת שני אנשים לפח תקרת התא  

 ת תעלות מיוחדות על גג התא. לאוורור התא בצורה יעילה באמצעו

 תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה, יקבעו על ידי האדריכל. מתחת תקרת התא, 

 מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.

 נה ניתנת לפרוק בנקל. תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאיהנורות בתקרת התא 
 

 תיו. וקים מתאימים מתחמ"מ לפחות עם חיז 4.0בעובי מפח פלדה רצפת התא 

 . סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה
 
 

לכוון(   ניתנת  )רגישותו  סגירה  כוח  במגביל  מצוידת  הדלת  הפיר.  דלתות  כמו  אוטומטית  דלת  עם  התא, 

נכנס כאשר הש בנוסע אשר  פגיעה  למנוע  מערכתפקידו  תותקן  דלת התא  על  בכניסה,  נסגרת.  טור  דלת  ת 

 אלקטריים. -תאים פוטו

מורכב הדלת  איטית    מפעיל  והפתיחה הסופית  פעולת הסגירה  חשמלי.  מנוע  ע"י  ומופעל  על מסגרת התא 

 יותר, כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי. 

 פתוח את הדלת ביד מהתא. זמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לבזמן הפסקת חשמל או ב
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 בטחון ומקדמי בטחוןתקנים, מתקני  .4

 
 נים תק 14.
 

 )האחרון( ותקני הנגישות המצוינים. 2481המעלית תיבנה לפי תקן 

די( וכו',  הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, )בין מעליות, בין תא למשקל נג

 ל חשבונו, גם אם לא צוין במפורש במפרט. יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן וע 

 

 מפסיק זרם סופי 24.
 

שקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או בתחתונה. הזרם יופסק מקו  "י הממופעל ע

 ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני. 

 
 מ"ז פיקוד 34.
 

ללית. יתר על כן יותקנו לחצנים  שי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כמפסיקי זרם פיקוד לאנ

מטר מגג התא לבין תקרת הפיר. כן    1.8ימום עד מרחק של  במכס  ג התא. הלחצנים הנ"ל פועליםלשרות על ג

 יותקנו מפסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד. 

 
 פגושות 44.
 

 סוד פלדה. דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על י

הצורך לקצר את כבלי    ארכות כבלי ההרמה, ניתן יהיה להנמיכם מבלי יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת הת 

)קיצור הכבלים בפעם הראשונה, בין אם בוצע בתקופת האחריות ו/או אחריה, יבוצע ע"י הקבלן  ההרמה  

 חשבונו(.-ועל

 
 מנעולי הדלתות     54.
 

ת מפלדה. המגעים  ונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. הלשונוהמנעולים האלקטרומכניים בנויים ק

כסף"   "מגעי  להיות  ואבצריכים  לכלוך  כנגד  היטב  דלת  מוגנים  רק  נתנת  פיר  ק.  התא  חונה  שמאחוריה 

 . ע"י מפתח מיוחדלפתיחה. המנעולים מופעלים ע"י עקומה נעה. כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום 

 
 פעמון אזעקה            64.
 

"י הדלת או  פעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב מחוץ לפיר ע חצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא. ה ל

 דרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל את מערכת האינטרקום.במקום אחר אשר י

לב מגעון    !  שים  המפעיל  נוסף  מגע  יכיל  האזעקה  הפקודלחצן  לפחות  בלוח  יהיו  למגעון  "מגעים    שני. 

 . ן מערכת בקרת המבנהבינם לבינוספים שהמזמין יוכל להתחבר יבשים" 

 
 ווסת המהירות 74.
 

 ה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה למהירות הפעלתו לפי התקן. ויפעיל את מתקן התפיסה במקריותקן 

 . ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולהאת 

 לווסת, נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה. 
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 מתקן תפיסה 4.8
 

 שהמהירות הגיעה למהירות הפעלתו לפי התקן. התאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה בנוי ב 

 וד.הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיק המתקן 

 

 מקדמי בטחון       4.9

 

רזרבה   בחשבון  לקחת  יש  המעלית,  של  ההנעה  מערכת  קביעת  המצוין    לפחות  10%של  בעת  לזה  מעבר 

 של יצרני המערכות.   DUTY TABLES -בטבלות ה 

 

 

 

 

 

 

ה1 מסירת  למזמין  .תאריך  סופית(  מעלית  מכ)מסירה  אישור  )לאחר  האחריות  תקופת  ון  ותחילת 

ביק העבודה,  נמסרה  התקנים/משרד  שהמעלית  והמפקח  המעליות  יועץ  אישור  מוסמך,  חשמל  בודק  ורת 

 ( הוא: _________ . תהסתייגוללא כל  

 

לגבי המעלית הנ"ל  זאת כי חוזה השרות  "אחריות ושרות", הח"מ מאשרים ב    10.בהתאם להוראות סעיף  2

 חודשים .  12וזאת לתקופה של   התאריך הנ"להינו בתוקף החל מ 

 

 

 

 ____ תאריך: _____ 

 

 

 

 

  _____________  _____________ 

 הקבלן  המזמין   

 

 למעלית   ת ריו תחילת תקופת האח   -נספח א' 
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 הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת  

 

 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על 

 

 

 

 ב שים ל

 תחילת התכנון.  לפני משרד לוסטיג ויתקיןיש את רשימת הציוד לאישור על הקבלן להג

אחרים,סיכ ע"י  הציוד  ואישור  יתקבל  ום  החלטתו    לא  על"פ  הכל  פסילתו,  של    הבלעדיתותתכן 

 ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.  לוסטיג ויתקיןמשרד 

 

 

 

 

 רשימת הציוד     -נספח ב  
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 M.R.L ,2:1ק"ג,  630מ/ש,  1.0, ללא כננת   F.V.V.V -בנוסעים מעלית  .1

 
   שם היצרן  וארץ היצור  טיפוס החלק

    
 א. מכונת הרמה )דגם והספק(  __ ____________ _________ 

 ב. טכודינמו  ______________  _________ 

 ג. אינדוקטור  ______________  _________ 

 ד. מווסת מהירות  ______________  _________ 

 ה מתקן תפיסה    _________ _____ ________ _

 ו. פסים לתא  ______________  _________ 

 ז. ם למשקל הנגדי פסי ______________  _______ __

 ח. מנעולים ואביזרי דלתות  ______________  _________ 

 ט. אלקטריים -טור תאים פוטו  ______________  _________ 

 י. הפיר דלת  ______________  _________ 

 יא. תא ______________  ____ _____

 יב. ר התא מפוחים לאוורו ______________  _________ 

 יג.  ופיקוד לוח חשמל  _________ _____ _________ 

 יד. פגוש  ______________  _________ 

 טו. מראה קומות  ______________  _________ 

 טז. ית מפעיל הדלת האוטומט ______________  _________ 

 יז. אינטרקום ______________  ___ ______ 

 יח.  לחצנים וכו'  אביזרים, ______________  _________ 

 יט. מערכת שקילה  ______________  _ ________ 

 כ. F .V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________ 

 כא. משקל נגדי  ______________  _________ 

 .בכ ר נסיעה לפי התאוזמן  ______________  )שניות( 

 כג. דירוג אנרגטי  _____________________________ 
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 גרות חרש עבודות מס - 19פרק 
 

ע"ג   קירוי  במפעל,  המיוצרות  מותאמת  בגיאומטריה  פלדה  מקורות  שיפועי  דו  גג  בניית  כוללת  העבודה 

וסגירה ע"י מנוע חשמלי    ים, הניתנים לפתיחהמרישים, כבלים, פלטות חיזוק וכו'. הגג מורכב מחלקים נע

 ע"ג מסילות. 

ופילים מקצועיים, צינורות, פרטי  , לרבות פר ת  כל הנדרש בתכניות לביצועהעבודה ומחירי הקבלן יכללו א

 חיבור, עמודים, קורות, כבלים וכו'. 

ועדה  ה  של וסיכוך חרש  מסגרות לעבודות  19 פרק  כללי  טכני מפרט לפי תבוצענה  העבודות  כל 19.01

וין  צ לא אם לאור, וההוצאה הביטחון משרד , צ"מע השיכון, משרד של יוחדת המ  הבינמשרדית

 .הכמויות בובכת  המיוחד במפרט אחרת

ממדרגה   מקצוע בעלי ידי ועל במקצוע המקובלים, הנהוגים, הכללים מיטב לפי תבוצע עבודה  כל 19.02

שיאושר   ראח או AWS D1.1או  ,127י"ת  לפי לדרישות ויענו תעודות בעלי יהיו ראשונה הרתכים

 .המפקח י"ע

 בדיקה יבצע רהיצו לפני .לתוכניות בהתאם חלקיו, כל על המבנה למידות אחראי יהיה הקבלן 19.03

 .המידות לאימות בשטח

 את המיקום יוודא אשר חשבונו ועל הפלדה קבלן מטעם מודד  בלווי יתבצע העבודה מהלך כל 19.04

 .ההרכבה אנכיות ואת המצוין 

 ואילו AISC האמריקאי התקן לפי יקבע האלמנטים בייצור המותר( הטולרנס  (רתהמות הסיבולת 19.05

  כדלקמן: תקבע כבהבהר הסיבולת

 מ "מ  ± 1 - קבוצה באותה עגון ברגי בין מרחק .א

 מ "מ ± 3 בבטון רתומים עגון ברגי קבוצות בין מרחק      

 .מ"מ - 5 לבין מ"מ + 25 בין - מתוכנן למפלס ביחס בורג פני מפלס       

 .קורה אורך מ"מ  10,000 לכל מ"מ  ± 3 - בקורות ישר מקו ימליתמקס סטייה .ב

 .מ"מ  ± 2 - למתוכנן ביחס רכיבים פלסי במ .ג

 .מ"מ  0.5 - מ יגדל לא המגע משטחי בין כלשהו במקום המכסימלי הרווח  .ד

 למנטיםלחיבור א  פחיות או גזירה  מחברי כגון: אביזרים המלאכה. בבית  יוכנו האלמנטים כל 19.06

 הקבלן יקיעס באתר  והן המלאכה בבית הן . העבודה במשטח באתר לבצע יהיה ניתן  הובלה לצרכי

 תעודת ידי על יזוהו הרתכים   .עיסוקם לתחומי תעודות מתאימות בעלי ועייםמקצ ורתכים מסגרים

 .הסמכתם

   אמצעיםבכל ה ולנקוט העבודה משרד י"ע  הנדרשים הבטיחות כללי  כל לפי לעבוד מתחייב הקבלן 19.07

 כלולים ל"הנ יטחוןאמצעי הב וכי מעבודתו, כתוצאה שלישי צד או/ו עובדיו על ןלהג נדרשים

 .היחידה במחירי

רכיבי   להרכבת הדרושים אחרים, וחומרים פרופילים של לאחסון מקום  יתאם קבלןה 19.08

 .בהם שישתמשו עד בהם פגיעה תאפשר שלא בצורה ייעשה האחסון הקונסטרוקציה.

 .מתאימים עגורנים בעזרת תעשה למקומם הפלדה  רכיבי הנפת 19.09

 .וכדומה ךלכלו רתך, שאריות, מכל  קייםנ כשהם למזמין יימסרו הקונסטרוקציה רכיבי 19.10

)לפי ת"י    FE 360 –( או DIN)לפי תקן  ST 37קורות ופחים יהיו מפלדה מסוג  –סוגי הפלדה  19.11

1225 .) 
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רמה זו היא רמת התזת  : לפי התקן השבדי.  S – S  .I 1יש לבצע ניקוי חול לפרופילי הפלדה ברמה  19.12

 חול קלה. 

מפני אש. הביצוע יתבצע ע"פ  די התזה צמנטית או צבע מגן יש לבצע הגנה בפני אש לשעתיים על י 19.13

 הוראות היצרן. 
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 אלמנטים מתועשים  -22פרק 
 
 

 קטיביות רתקרות אקוסטיות ודקו -אלמנטים מתועשים   22.01
 

 י  כללא.           
 

 עבודה שעל הקבלן  .  המפרט בא להנחות לגבי טיב ורמת החומרים וה1               
 ת  לבצע במקום. בכל מקרה  כוללת עבודת הקבלן את ייצור ואספק                  

 התקרות במקום והרכבתן במקום באופן מושלם, כולל כל החומרים,                    
 , והעבודות הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע"י האביזרים                  

 מזמין. האדריכל והמפקח מצד ה                  
 

 ימדדו בהתאם  וי  צעו.  כל עבודות התקנות התקרות האקוסטיות יבו 2              
 יין  של המפרט הכללי אלא אם צו 2204פרק -, תת22לכתוב בפרק                  
 אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.                 

 
 לדרגת    755דרישות ת.י.  התקרות הדקורטיביות יעמדו ב .  כל אביזרי3              

 .  4דליקות                    
 

 .  עם גמר העבודה יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או 4              
 יוחלפו.     ם, אלמנטים פגומים כתמי                 

 
 ות ייחשבו ככוללים את כל  .  מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמוי5              

 ות: לרבהחומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התקרות                   
 

 א.  מערכת תליות וקונסטרוקציה לתקרות, כולל כל החיזוקים                  
 ים . הדרוש                     

 ת  תקרו או    מינרליות / פח  ב. תקרות מסוג                   
 ס, הכל לפי המפרט להלן. גב                       
 ואומגה מאלומיניום לאורך   L ,Z -נה השע ר וג.  זויתני ופרופילי גמ                 

 רה וכד'.הקירות , הפתחים, גופי התאו                    
 י  ד.  חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה, פתח                  

 רור , גופי תאורה בודדים, רמקולים, גלאי עשן, תעלות  אוו                     
 ומרכזי מ"א   וכד'.                        

 ם.ה.  תעלות תאורה שקועות בתקרות, כולל לוברי                
 ו.  שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.                 

 ים והעבודות הגמורות אל מקום ההרכבה, כולל ז.  הובלות כל החומר                
 פריקה כולל הובלת עובדים אל מקום ההרכבה וממנו. ה ועמדה                     
 ת כל הפסולת מעבודתו סיומה יפנה הקבלן אח.  במהלך העבודה וב                

 החוק. למקום המורשה לכך עפ"י                     
 כוללים  המחירים כל דבר אשר אף אם אינו נזכר באפן מפורש   כמוכן,               

 בתאור  הטכני ו/או התכניות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה.                 
 

 פגוע בשעת ההרכבה בפריטים שונים או המבצע להקפיד לא ל  .  על6             
 מו עקב עבודתו נזקים  ר בוצעו ע"י אחרים, באם ייגרבעבודות  שכב                
 ל עליו התשלום בגין התיקון.יחואו יהיה עליו לתקנם על חשבונו                

 
   ן ביצוע התקרות זאת.  הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים באופ7             

 בתנאים הבאים:                 
 ור. המראה של התקרה/ התעלה/ הפיזא.  שלא ייפגע                 
 . יכלב.  השינוי המוצע יאושר מראש ובכתב ע"י האדר                
 ג.   שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה.                 
 יאושרו מראש   -במידה וישנו  -ת הכספית שההפחתה או התוספ  ד.                

 ב ע"י האדריכל והמזמין.ובכת                      
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 דים,  י מחליתבנה מפרופילים וזויתנים בלת  -  קונסטרוקציה ותליות.  8             
 מותאמים לתקרה, פרטי קונסטרוקציה יוצעו ע"י הקבלן ויקבלו את                   
 אישור המפקח לפני התחלת העבודה. אין באישור המפקח כדי לפטור                  

   ות לטיב הקונסטרוקציה ויציבותה.את הקבלן מאחרי                  
 

 ל את אישור הקונסטרוקטור לפרטי תליות התקרה . על הקבלן לקב                 
 הקבלן .  ע"י מהנדס מטעמו שלפרטי התליות תהיינה חתומות                  

 
 ים, הצינורות והתעלות וכל פרטי הקונסטרוקציה יותאמו למעבר הכבל                 

 יתר המערכות העוברות  בחלל התקרה.                  
 

   גמר   .  9             
   גמר התקרות , הזויתנים ופרופילי הגמר והסינורים יהיה צבע שרוף                 
 בתנור, בגוונים לפי בחירה האדריכל. המבצע יכין דוגמאות צבועות                   
 , Lבוקשים לאישור האדריכל לפני צביעת כל החומר. זויתני בגוונים המ                 

                 Zאומגה ייצבעו בגוון התקרה באותו אזור, אלא  אם צויין אחרת.  -, ו 
 

 רכבה  ה.  10         
 הרכבת התקרות תיעשה בצורה מדויקת ומפולסת  במכשיר לייזר                 

 בכל הכיוונים.               
 ייעשה  ההרכבה תיעשה בכיוונים נמשכים וחיבור לאורך בין הפסים                 

 בצורה נסתרת ע"י תותב.                
 

 ים ויפולסו בפלס. בפינות  נמשכים בכל הכיוונ , יורכבו בקוויםZ-, וLזויתני               
 לות.  מע  45יהיה החיבור בחיתוך               

 
 יצבעו בגוון התקרות בהתאמה.  הניטים               

 
 ההתאמות החיתוכים הנחוצים. העבודה כוללת את כל                

 
    שילוב מערכות.  11        

 לסים השונים משתלבות,  תקרות עצמן בין המפבתוך חלל בתקרות וב              
 יזוג אויר,  ומרכזי מיזוג אורי, יחידות ממערכות שונות, כגון: תעלות                 
 גילוי אש ועשן וכריזה. ת, מערכות  צנרות  למערכות חשמל ותקשור              
 חיר את  עבודת המבצע של התקרות האקוסטיות כוללת, ללא תוספת מ                
 ג  כל ההתאמות והחיתוכים הנחוצים ועיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזו               

   לים, גלאי עשן , גופי תאורה שקועים וכד'. עליו לתאם אתאויר, רמקו               
 עבודתו עם מבצעים    אחרים מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר עבור כך.                

 
   ת  מידו.   12       

    לפני תחילת העבודה.על קבלן התקרות לבדוק את כל המידות בשטח               
 במקרה של אי התאמה גדולה או ספקות יש   ות.המבצע אחראי למיד               

 פקח ו/או לאדריכל לשם קבלת הנחיות להמשך ביצוע. לפנות למ               
 

    קטעי דוגמא  22.03
 , לאישור המפקח והאדריכל קטעי דוגמא לפני תחילת העבודה הקבלן יכין           
 מ"ר. 2שטח של מפורט לעיל. כל דוגמא תהיה במכל  סוג של תקרה כ         

 
 

 תכולת המחירים       22.04
 במ"ר נטו   ובניכוי  חורים פתחים וגופי תאורה .  ות תמדדנה עבודות התקר

 .  עבודות סינרים  ותעלות תאורה ימדדו  במ"א 
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 ביסוס ודיפון  - 23פרק 
 ויקט. ץ הקרקע ודו"ח הביסוס של הפר עבודות ביסוס ודיפון יבוצעו בהתאם להנחיות יוע     23.01

 מ'.  3.5-8ביסוס המבנים יהיה באמצעות כלונסאות, עקב הימצאות מילוי ופסולת לעומקים        23.02

בצע העבודה בשיטה  קבלן המנוסה בקדיחה בחתך חולי והמצויד במקדחים סגורים יצליח ל
ל אי יציבות הקידוחים.  במקרה ש או בנטונייט .C.F.Aיבשה. עם זאת יש להיערך לביצוע בשיטת ה

 הזיון יהיו מרותכים )בקטרים ע"פ התכנית( ומוזמנים מהמפעל ולא קשורים באתר.  כלובי
חת. ייתכנו  ם יבוצעו בפיקוח מהנדס הקרקע אשר יבחן את טיב הקרקע הנקדהכלונסאות הראשוני      23.03

באתר ע"י  בקוטר ובעומק הכלונסאות ע"פ ממצאי הקידוחים. האורך הסופי ייקבע  שינויים

 עם יועץ הקרקע.המפקח הצמוד בתאום 

 על הקבלן לבדוק על חשבונו את טיב הקרקע לפני מתן הצעות מחיר לביצוע הקידוחים.

י  במפרט הכלל 23לפרק הקידוחים והכלונסאות יהיה בהתאם לתקן הישראלי וכן  ביצוע       23.04

 הבינמשרדי, שניהם במהדורתם האחרונה. 

תוך המילוי. הנ"ל עלול לחייב שימוש  קרה של התקלות בכיסי פסולת בייתכנו קשיי ביצוע במ      23.05

 וקדיחה מחודשת למחרת וכו' .  CLSMב"בגר" לסילוק פסולת, קדיחה, מילוי ב 

מ' לפחות, למניעת מפולות   1 ש בצינור מגן באורךנסאות שיבוצעו דרך מילוי ייקדחו תוך שימוכלו       23.06

 מהמילוי לתוך הקדח. 

 שעות מראש.  72דות הביסוס, בהתראה של יועץ הביסוס לאתר בתחילת עבויש לזמן את        23.07

כנית.  כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת מרותכת ומיוצבת בעלת חתך רוחבי ואורך כמצויין בת      23.08

 ן עשויים רשתות מרותכות המעוצבות ככלובים. ר שימוש בכלובי זיומודגש במפורש כי לא יאוש

של כלוב הזיון, לרבות כפיפה זמנית  מצעים הדרושים למניעת כפיפה על הקבלן לנקוט בכל הא

 ולהבטיח את יציבות צורת הכלוב בכל שלבי הביצוע. 

כות(. אין להשאיר  קידוח הכלונס )לאחר אישור בקר האייציקת הכלונסאות תתבצע מיד עם תום       23.09

ה ועד סופה, בקצב שום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה. היציקה תבוצע ברציפות מתחילת ב

להתחיל ביציקת כלונס בטרם הובטח כי באתר נמצאת בפועל כל כמות הבטון הדרושה  קבוע. אין 

 לכלונס זה. 

ם ככל האפשר ללוח  . קצב ביצוע הבדיקות ומועדן, יותאבדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות 23.010

קי מבנה שימנעו מלבצע  זמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע. אין להמשיך בביצוע חלה

יקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור לעיל,  את הבד

 לרבות תביעת זמן ביצוע. 

שך הביצוע  למנהל הפרויקט. המ  וגש בגמר ביצוע כל שלב באופן שוטףתיעוד תוצאות הבדיקות י 

רש בכתב של מנהל הפרויקט  מותנה בקבלת תוצאות תקינות של הבדיקות הנ"ל ואישור מפו

 שך הביצוע. להמ

אם בעקבות ממצאי הבדיקות כמתואר לעיל קיים חשש לפגם רציני ברציפות הכלונס ו/או איכות  

הוראות יועץ  ות אשר יבוצע עפ"י  לדרוש ביצוע קידוח גלעין אחד לפח  הבטון, רשאי מנהל הפרויקט 

ו/או    אם ידרש טיפול לתיקון הכלונסהביסוס. על פי ממצאי הבדיקות וקידוחי הגלעין יוחלט ה

 הכלונס תקין ומאושר המשך ביצוע. 

 קט. את עבודות ביצוע קיר הדיפון יש לבצע ע"פ מפרט מתאים שיימסר ע"י יועץ הקרקע של הפרוי 23.011

 



151 
 

 
 

 גלוי  אש - 34פרק 
 

 י( העבודה )כלל תאור
 המערכת כוללת מתקן גלוי אש במסגרת הרחבת קאנטרי אבן יהודה    
 המיוחד ובתכניות, לרבות הכנסת כלל המערכת לפעולה.  פרטדה תכלול את כל המפורט במהעבו -

 דרישות מהקבלן 
שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש   5על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח של   -

 ומטיות. אוט
ראות ההתקנה,  הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספיציפית ולהיות בקי בהו  על -

 של המערכת. זקה ההפעלה והאח
על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י דרישת המזמין   -

 להלן(.  5סעיף -תת 34.05)כמפורט בסעיף 
 תקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה. אישור מכון העל הקבלן לקבל  -
 "י קבלן אחד בלבד. התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע -
ן קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת ניתוקי  בי תאום -

-גלוי  ר הפקוד מלוחמ"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן  )בתאומו יחוב
 כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים לחשמל וכ"ו(. 

רושים לגישה לצנרת החווט, הכנסת הציוד והתקנתו. כ"כ  ם דהקבלן לבצע פתחים ומעברי  באחריות -
באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף "איטום"  

 שבמפרט זה. 
 ספרות טכנית 
לה  שבועות טרם בצוע בקורת הקב 3ידי הקבלן לאישור המזמין -המערכת" תועבר עלטיוטת "ספר 

 למערכת. 
עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת ברמת   5ויספק   תאםהקבלן יתקן בה

 המתפעל והמתחזק  )דרג מעבדה(, זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.
ם הבאים  )אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי לקבלת  יל את הפריטיכל עותק של "ספר המערכת" יכ

 המערכת ע"י המזמין(: 
 ערכת והוראות הפעלתה בעברית.ל המתיאור מילולי כללי ש א.
 קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת.  ב.
 שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים )כרטיסים ומחברים( שברכזת.  ג.
 קטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים. שרטוטים אל .ד
 . וכד'יים של מערכת הפלות מתח  שרטוטים חשמל ה.
שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים )אביזרי העזר( הנוספים, כולל ספרי   ו.

 אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים. 
נחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת וקיבוע  גז הכבוי וה   איזומטרייה של צנרת פיזור ז.

 המיכלים.
 .PRE ENGINEERED ל מערכת הכבוי, או אישורהרצת מחשב ש ח.
ידי היצרן   -הכמויות( ורשימת חלקי חילוף המומלצים על-רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב  י.

 .+ מחיר(.N.P)תאור פריט + 
 הרכזת.פרוטוקול תקשורת של  יא.
 (.(TROUBLE SHOOTINGנחיות היצרון לאיתור תקלות ה יב.
 צות ע"י היצרן. הוראות אחזקה המומל יג. 
 שובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי. וט חיפיר יד.
 עפ"י דרישת המזמין.  -ספרות רלוונטית נוספת  טו.

 בקורות קבלה 
 ין.הנחיות המזמ  הביקורת תבוצע ע"י הקבלן, בנוכחות ולפי

 במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים 
 כולל גז לבדיקת הגלאים. קבלה,הנדרשים לבצוע בקורות ה

 .1ראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג 
 הדרכה 

 רכה תכלול:לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציגי המזמין. ההד  א.
 תאור המערכת ועקרון פעולתה. .1 
 , אזעקה, תקלה וכד'(.אופן תפעול המערכת בכל מצביה )רגיעה .2 

 חריות א
הקבלן יתן אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט המצברים, עבורם  

אלה שיותקנו   ת המזמין, הםשנים. המצברים שימסרו עם קבלת המערכת לאחריו  3 -תינתן אחריות ל
 סמוך למועד הקבלה. 
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לפחות. התחייבות זו תכלול  שנים  10 ת חלפים, לתקופה שלהקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספק
גם הצהרה שברשותו  מלאי מתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בכמות מספקת לתת שירות מלא  

 זה. ולראות מלאי ומיידי לתקופת האחריו. המזמין רשאי לבוא  
 תקנים 

ורתו  במהד 1220ישות התקן הישראלי מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדר 
האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של המערכות הספיצפיות  

למפרט הבינמשרדי    המערכת בהתאם. כמו כן תבוצע  UL)תקן -)כל הציוד ישא תו  ULתקן -הנושאות תו
 ומפרט מיוחד זה.   34פרק 

תקן  -שיועדה להם ע"י היצרן וישאו תורק למטרה לוח הבקרה, ישמשו  כל אבזרי המערכת, כולל יחידות
UL  .מהדורה אחרונה 

הגלאים יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים גם ע"י  
 )הקבלן יגיש את האישור למזמין(.  נרגיה אטומיתהוועדה לא 

מנפח   7-10% -שב ע"י הקבלן(: תהיה )יחו. צפיפות הגז 200FM-יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז 
 החלל אותו הוא מיועד לכבות.

 . 40צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול  
 

התראה אורית בלבד. בשלב   ראשון תופעל דרגות, כאשר בשלב 2מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 
ובמקביל חייגן  טומטיים, רכת ניתוקי חשמל אוקולית ובמקביל תפעיל המע-השני תופעל התראה אור

 אוטומטי. 
המזמין ידרוש מהקבלן בדיקה של גוף מוסמך )כגון מכון התקנים הישראלי וכד'( לכל הציוד, עפ"י שיקול  

 ' לעיל. 1מסמך ג ומים( ראה גםדעתו )למשל במקרה של גלוי גלאים פג
 אישור תכניות עבודה וציוד 

 הפריטים הבאים:מזמין את  גיש הקבלן לאישור ה טרם התחלת העבודה )ההתקנה( י
"תכניות לבצוע"  )מיקום כל ההתקנים עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז", לרבות מספר המוליכים   א.

 וחתכם בכל קטע וקטע(. 
אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אורכים  הכבוי, כולל  איזומטריית  )מהלך( צנרת ב.

 )עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז"(.   מה וכדומהפחים(  ואביזרי זריאקוויוולנטיים של מחברים  )ס
 . PRE ENGINEEREDהרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור  ג.
"( ותכנון תמיכות  תכניות למכרזשרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות )עפ"י התוואי שב" ד.

 מיוחדות. 
וכבוי( שבכוונתו   נים )גלוישל כל הציוד וההתק הוראות יצרן וקטלוגים מלאים )כל העמודים( ה.

 להתקין. 
 תכניות חווט )לרבות מספור החווט( של הרכזת וכלל המערכת  )כולל ניתוק חשמל וכ"ו(. ו.
 . SHOP”-”DRAWINGSאישור מת"י לתכניות הבצוע  ז.

ת אלה, תבוצע  ידי המזמין. לאחר אישור תכניו -תחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל עלהקבלן לא י
לפיהן )כחלק בלתי נפרד ממפרט זה(. אין הקבלן מורשה לשנות את תכנון המערכת, אלא  ה אך ורק  העבוד

 באישור בכתב של המתכנן והמזמין. 
 חבורי חווט:  .7
 ן. פים ככל הניתהצינורות יהיו קצרים ורצי  א.
,  תקנים )בסיס הגלאיםהחיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך הה  ב.

לחצנים, צופרים וכד'(, רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י   קופסאות
 מהדקים( ושרוול בידוד מתכווץ. 

 תעפויות בתוך ההתקנים! אין לבצע הס   חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. ג.
 הוא מחבר. מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו ד.
ט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך )"מהיכן בא ולהיכן הולך"( ומספר  חיבור ישולכל  ה.

 אזור הבקרה. 
 סימון ושילוט  .8
אזור, צבע המוליכים  וספר במספר ה כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימ א.

 שונה. 
רי הגלוי  מזו של אזוסדרת מספרים שונה חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר ב  ב.

והכבוי. המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור יוצמד בנקודת  
 חבור החווט לכרטיסים. 

 ן בתכנית. ר הכבל המצויכבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת עם מספ ג.
 אותו המספר יצוין גם על פסי המהדקים.  

מהרכזת ללוחות החשמל לצוךר בצוע  והממסרים  את כל חווט הפקוד באחריות הקבלן לבצע .9
 ניתוקים, כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות הנ"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים כנדרש.

 גלאים  
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, אל  TWIST LOCKובסיס ננעל סיבובית ול ראש גלאי  כל גלאי יותקן לבסיס. כל גלאי יכל  .1
 קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו. 

)עפ"י סוג הגלאי(,   UL 521 -ו  A268 UL  ,268ULות תקנים עמדו בדרישהגלאים והבסיסים י  .2
 מהדורה אחרונה. 

 כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם.  .3
א בחשבון )ויוכיח זאת( את השפעת  ת. הקבלן יביהגלאים יותקנו במיקום כמתואר בתכניו .4

 האוורור על מיקום התקנת הגלאים בפועל. 
 הסימון שלהם מופנית לכוון הכניסה. כך שנורית הגלאים יותקנו  .5
במידה ובבקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים גלאים   .6

חריות הקבלן להוסיפם )לספק  מאושרות(, בא)למרות שההתקנה בוצעה בהתאם לתכניות ה
 עלה(. גלאים, בסיסים, חווט ותעלות לרבות התקנה והפ 

 לה לבטחון. אין לשבור פין זה )גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל(.יכלול פין נעי כל גלאי  .7
 

 כל הגלאים יהיו מסוג כתובתי .   .8
 

 רכזת כתובתית קיימת במבנה שער העיר .   
 

 ל גלאים בלוחות חשמ
 יותקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל. הגלאים   א.
 . D.F.Rיכילו ממסר מגנטי  ו בלוחות חשמל לא אים שיותקנ גל ב.
הגלאים יותקנו ע"ג הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כך שאין צורך   ג.

 י. להכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלא
רקים   לן יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חד.    הקב
 . ללוח

 
 צופרים ומנורות 

 מהדורה אחרונה.  UL 464הצופרים יענו לדרישות התקן  .1
 . DBA95צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות  .2
 הבהבת. צופר פנוי  )"כבוי הופעל"(  יהיה משולב עם מנורה לבנה מ .3
 ילים וצבעים: צל .4

 . צליל שונה לכל אחד מסוגי הצופרים  )אזעקת אש, תקלה, פנוי(  יהיה  א. 
 י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך ע"י היצרן. הדבר ייעשה ע"   

 צופרי פנוי  )"כבוי הופעל"( ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה הבאים:   ב. 
 בהשהייה לפני פליטת גז.  .1ב.  
 ליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה". במשך פ .2ב.  

 ה מהבהבת. תהיה לבנ מנורת "כבוי הופעל" .5
 .    הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך.6          

 לחצנים              0
 

(, ללא לוח זכוכית/פלסטיק  SINGLE ACTIONלחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" )
 לשבירה. 

 (. DOUBLE ACTIONי הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" )לחצנ
 עבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח. ו בעלי מנעול אחיד וצנים יהיכל התיבות והלח

 
 (L.O.Eהתקני סוף קו )

ההתקנים יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים.    במידת הצורך, יותקנו  
 יהיה בקופסת לחצן. כך שסוף קו   תכניות החווט

 ם. פר אחרון בקו הצופריבתוך צו התקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים
 בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי. 

 כל התקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים. 
 קה.ר שלטים בהדב כל השילוט יחובר בעזרת ברגים. אין לחב

 מיקום מדויק לכל שלט ייקבע באתר. 
 

 אופני מדידה מיוחדים: 
 .08וחדים כלליים בפרק מדידה מיראה אופני 

 המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר 
 וכדומה נמדדים בנפרד לפי יחידות. 
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כלול במחיר הסעיפים   נפרד, ומחירםאביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו וכדומה לא יימדדו ב 
 השונים. 

 וי בו, ולפי משקלו. וגז הכב   מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו
. במדה ויידרש ע"י המזמין גז אחר, ייערך  200FM-המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור 

 ניתוח מחירים בהתאם. 
ים וכדומה לא יימדדו בנפרד. הכנת  שובים, קטלוג הכנת מסמכים לאישור, לרבות תכניות חיווט, חי

 כ"א בנפרד כקומפלט. יימדדו   תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספר מערכת",
 

 הגדרת תקנים  -כללי  
 מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפרוייקט זה. 

עזר  כ"ו( ואבזרי המערכת כוללת רכזת אש מרכזית, גלאים, ציוד התרעה )צופרים, נוריות סימון ו
 לקבלת מערכת מושלמת. 

 
 תקנים 
קנת מערכות גילוי  ימים ותקן ישראלי להתשמל היש( המערכת תבוצע לפי תקני עבודות הח2.1 

 . 1220/3אש 
 האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפירוט הבא : L.U( בנוסף, ישא הציוד תקן . 2.2

 . 1220/2שראלי ותקן י L.U.    864 -רכזת אזעקה     2.2.1
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.   268 -גלאי עשן            2.2.2
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.    521 -          אי חוםגל 2.2.3
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.    464 -אמצעי התרעה  2.2.4
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.  1481 -ספקי כוח           2.2.5

 . FM ,VDS ,BSIוך התקנים הבאים :  אחד נוסף מת ובנוסף תקן בינלאומי
 ציוד גילוי אש מאושר  

 סימפלקס   -
  צרברוס -
 נוטיפייר   -
 קוזר   -
 בנטל   -
- ADVANCED 
 מ.ת.א.ל . -
 טלפייר   -

 
 דרישות למתקיני המערכות  

מתקינים מאושרים ומוסמכים במת"י   8לספק / יצרן מערכת גילוי אש יש בארץ לפחות  
 י אש . גילוי וכיבו ובהתקנה ומתן שירות למערכות
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 תקשורת – 35פרק 
 כללי 

 תכולת העבודה .1.1
פאסיבית עבור   כבילת תקשורת קבלן(ספק/ה)להלן היקט, יותקנו ע"י הקבלן  במסגרת הפרוי

 (להלן העבודה/המערכות) .מערכות התקשורת ומנ"מ בפרוייקט
 

 קבלן משנה/מהקבלןדרישות  .1.2
 :כלליות דרישות סף .1.2.1

העוסקים בהתקנה ואינטגרציה של מערכות   קבלניםעה  רשאים להגיש הצ .1.2.1.1
  פק, להתקין ולתת שירות למערכותלס הידע והניסיון את  יש להם ו  תקשורת

 אלו. 
 תנאי סף לתחום תשתיות תקשורת:  .1.2.2

פרויקטים   3לקבלן יש ניסיון בהתקנת  מערכות תקשורת פאסיביות ב  .1.2.2.1
ת בכל  נקודות תקשורת לפחו 1000בשלוש שנים אחרונות בהיקף של 

 קט.   פרוי
ולה  על הקבלן לצרף את רשימת פרויקטים  בכל אחד מהתחומים כולל: תיאור תכ .1.2.3

 ן של המזמין ושל מנהל הפרויקט. וטלפו והיקף הפרויקט, שם איש קשר
 

 תכולת העבודה .1.3
אשר מבוצעות עי  הצנרת כל התשתיותותאום בדיקה בטרם ביצוע של  התאמת תכנון  .1.3.1

אך לא    לרבות כבילת התקשורת התקנת  שמשו לצורך ואשר אמורות ל   הקבלן הראשי
 המפקחות   הוצאת רשימת ליקויים והערו ים  רק , צנרת , מובילים , סלמת לרבות תווא
התייחסות הקבלן לנושא זה יעשו במועד   .הכוללות את כל החוסרים ואי ההתאמות 

  הנדרשות  ו/או יבצע ההתאמות . במידה ולא יעשה כן , יתקין אישור התכנון המפורט 
 עה או על חשבונו  מבלי שיהיו לו  כל תבי הלא מתאימות    ו/או    התשתיות החסרות של 

 טענה כלפי המזמין . 
, ארונות תקשורת בהתאם  קצה למערכותכבילת תקשורת, נקודות ה והתקנת אספק .1.3.2

 לתכנון ולמפרט. 
 ביצוע כל העבודות הדרושות לצורך פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת.  .1.3.3
כל העבודות הנדרשות כולל קידוחים, חציבות, חפירות, הסרה   ה תכלול אתההתקנ  .1.3.4

אשר תידרש לצורך הקמת  ת למקומן וכל עבודה אחרת וסטיווהחזרת תקרות אק 
 המערכת, כולל החזרת המצב באתר לקדמותו. 

 סימון ושילוט כל הכבילה.  .1.3.5
 ביצוע בדיקות כולל הגשת דוח בדיקה כנדרש במפרט.  .1.3.6
", תיאור כל הציוד תוואי התשתית,  AS-MADE"ניות עדות תיק תיעוד הכולל תכ .1.3.7

הפעלה  ר התשתית והחיווט, הוראת  החיבומיקום הארונות ותכולתם, נקודות 
 ותחזוקה.  

 
 ביצוע העבודה  .1.4

    הפרוייקטכל המערכות יותקנו במתחם   .1.4.1
של המערכת   לצורך הגשתן   SOWתכניות ביצוע  קבלןלצורך ביצוע העבודה יגיש ה   .1.4.2

 המזמין, כדלהלן:   רות ואישורלקבלת הע
 :להתקנה המיועד הציוד של רשימה יכלול המסמך .1.4.2.1

 נחושת  כבלי •

 אופטיים  סיבים •

 קצה  אביזרי •
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 פסי, פנלים, הארקה ערכת: כגון לארונות  ואביזרים תקשורת ות ארונ •
 '.מדפים וכו ,רווח

 נחושת  ניתוב לוחות •

 אופטיים  ניתוב לוחות •

 אופטיים מחברים •

 אופטיים גישור כבלי •

 נחושת  גישור בליכ •

 .אחרים אביזרים •
 . הכבילהתכניות לפריסת  .1.4.2.2
 ציודה פריטי כל כולל, התקשורת ונותאר תכולת את המפרטים תרשימים .1.4.2.3

 .להתקנה המיועד
 .המערכת שלושילוט  הסימון  שיטת אורית .1.4.2.4
לוח זמנים לביצוע העבודה בשלבים, כולל בדיקות קבלה ובדיקות   .1.4.2.5

 השלמת עבודה. 
ויועברו לאישור כולל העתק     AUTOCADוכנת  כל התוכניות יבוצעו בת  .1.4.2.6

 בקובץ ובנייר מודפס.  
לקה, לקבלן משנה רק על פי  העביר ביצוע העבודה, כולה או ח לא יהיה רשאי ל  קבלןה .1.4.3

 אישור בכתב מאת המזמין.  
יתחייב מראש לבצע את העבודות בתיאום מלא עם הגורמים האחרים הפועלים   קבלןה .1.4.4

שעות העבודה שאושרו. לפני  תחילת  ת המפקח ובותוך הענות מלאה להנחיו אתרב
נחיות באתר. ה מהמפקחלעבודה   והוראותתדריך, הנחיות  קבלן העבודות באתר יקבל ה

   נדרש להתחייב לבצען כלשונן.  קבלןאלה מחייבות  וה 
במהלך העבודה השוטפת יתכנו עיכובים בעבודה תוך כדי שילוב קבלנים אחרים. כמו    .1.4.5

ות השוטפות של העבודה באתר )רצף עבודה(. בנוסף סקות בפעול כן, צפויות להיות הפ
כי לא תשולם תוספת  דה בשעות מיוחדות. מובהר בזאת תידרשנה עבודת לילה או עבו

 כובים ו/או שילוב והמתנה ו/או עבודות לילה ו/או עבודות בשעות מיוחדות.  בגין עי
מו. כן  ה בשטח מטעבהצעתו יתחייב ויציג את מנהל הפרויקט ומנהל העבוד קבלןה .1.4.6

קט של  כי גורמים אלו יישארו כמנהלים קבועים לכל מהלך הפרוי קבלןיתחייב ה
ראש עי המזמין שלו תהיה  מ  טעונים אישורנהל העבודה מנהל הפרויקט ומהמזמין. 

הסמכות שלא לאשרם מראש  ו/או להחליפם במהלך ביצוע הפרויקט מכל סיבה שהיא 
 כל תביעה או טענה כלפי המזמין .  י שתהיה לן והקבלן מתחייב לבצע ההחלפה מבל 

הלך  ות או כל פסולת אחרת שנגרמה במלפנות שאריות כבילה, אריז קבלןבאחריות ה .1.4.7
 רשה.עבודתו, לאתר פסולת מו

יודגש כי "אספקה" של כל פריט חומרה, כוללת גם את אספקת כל אביזרי וחומרי   .1.4.8
בנה, לציוד אחר לחיבורו למהמיתקון והחיבור הנדרשים להתקנתו המקצועית באתר ו

 ולרשת, על פי הוראות היצרן והתקנים. 
 ות ציוד מכל סוג, אביזרים,וחיבור למערכת של כל פריט )לרב"התקנה" פרושה התקנה   .1.4.9

רשתות ותשתיות( בצורה נאה, בטוחה ומושלמת, בכל מקום באתר, בכל גובה, בכל  
תוך   –מלאה ע המערכת הזווית, בכל אופן, בכל שטח ובכל צורה כפי שיידרש לביצו 

שידרשו לצורך   אספקה, ושימוש בידע, מכשור, כלי עבודה ועובדים בכל כמות וסוג,
עמידה בלו"ז.  "התקנה" כוללת גם  רה נקיה, מקצועית ותקנית ל בצוע העבודה בצו

הזזת כל פריט ציוד ומיכשור, המפריע לעבודות ההתקנה והחזרתו למקומו בגמר  
 אושר ע"י המפקח.מתואמת ות ההתקנה.  ה"התקנה" תהיה 

ויב הקבלן להוכיח  פרטי שווה ערך לכל פריט שיוצע כשווה ערך לפריט המוגדר מח .1.4.10
ות מסמכים טכניים ותעודות רשמיות כי הפריט המוצע על ידו הינו  בהצעתו באמצע 

שווה ערך לנדרש, ההשוואה תבוצע ותערך בטבלה אשר תציג זה מול זה את ביצועי  
הקבלן. למען הספר ספק, רק   ערך המוצע על ידיריט השווה הפריט הנדרש מול פ
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וה ערך, על הקבלן  היה ולא אושר לקבלן פריט שו ך.לאשר פריט שווה ער ירשא  המפקח
 יהיה לספק את הפריט המקורי הנדרש ללא דיחוי.

 

 סיום העבודה  .1.5
למזמין בכתב על סיום ביצוע   קבלןעם תום ההתקנה וההפעלה של המערכת, יודיע ה .1.5.1

 קבלן ה כאמור, יבוצעו בדיקות קבלה בהשתתפות הה. לאחר מתן הודעודות ההתקנעב
 ח.  המפקו  הראשי

כל מסמכי הבדיקות והאישורים הנדרשים כמפורט   הקבלן יהיה אחראי לספק את  .1.5.2
 התשתית.בהמשך לרבות: בדיקות 

את הערותיו בכתב  קבלןנתגלו בבדיקה ליקוי, מגרעת או פגם כלשהם, יעביר המזמין ל .1.5.3
)עשרה( ימי עבודה מקבלת   10די, ולכל היותר תוך  לתקנם באופן מיי יפעל קבלןהו

עות והפגמים, לשביעות רצונו של  ות. לאחר תיקון הליקויים, המגרמסמך ההער 
אישור על קבלה ראשונית של המערכות )"אישור   קבלןהמזמין, ימסור המזמין ל

 קבלה"(. 
כל  ד מלא ומפורט של תיעו קבלן העם סיום העבודה ואישורה ע"י המזמין, יעביר   .1.5.4

של מיקום הציוד,  AS MADEהתשתית, הציוד המותקן ואופן חיבורו כולל שרטוטים 
 נפיגרציית המערכות בהתאם לנדרש במפרט. כבילה וקו

 אישור תכניות  .1.6
אשר יהווה את הבסיס לתיק התיעוד כמפורט בפרק התיעוד    יגיש לאישור תיק תכניות  קבלןה

 בהמשך מפרט זה.  
 עבודה  ניות תכ .1.6.1

ות באחריות הקבלן לבצע תאום תכנון מפורט של כל מרכיבי המערכות השונות הנדרש
  מל מול תכניות החשמל תאום התקנה מול תכניות: תאום תשתיות צנרת וחשכולל

אדריכליות וכל אשר נדרש לצורך הכנת תכנית מפורטת לביצוע הכוללת: מיקום הציוד, 
 מ יאוחר ולא י המפקח"ע שיקבע במועד גיש למזמיןבאחריות הקבלן לה ותכנית חיווט. 

 יכילושלביצוע  מפורטים עבודה תכניות תיק ,עבודה התחלת צו מקבלת יום 45 –
 בביצוע העבודה הכרוכה ופרטי מערכת כל ,מערכת חלקי  כל לגבי מלאים פרטים

ע  גור  אינו המזמין ידי על התכניות אישור זה. במסמך ומדובר כמצוין ,עליו המטלות
המזמין או   .בתקן ולעמידתה המערכת לפעולת הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו

ותו בחלקו או שלמותו ולהורות על ביצוע  יהיו רשאים לקבל התכנון או לדחנציגו  
תיקונים ו/או השלמות  והקבלן מתחייב לבצע תיקונים וההשלמות ללא דיחוי וזאת  

כל טענה כספית או אחרת כלפי  שתהיה לו  מבלי לפגוע בלוח הזמנים של הפרויקט מבלי
או  ת מבלי שקיבל את אישור המזמין חל בביצוע העבודוהמזמין או נציגו .הקבלן לא י

נציגו בכתב  על גבי התכניות . מערכות שיותקנו ללא אישור בכתב ומראש של המזמין  
דש  על תיכנונם יפורקו ויבוצעו מחדש כאשר כל העלויות בגין הפירוק וההתקנה מח

    .ל הקבלןיחולו ע 
 :דבנפר מערכת ם לכלהבאי המפורטים הפרקים  את לפחות יכילו התכניות
ם, ארונות, מכלולים שתבוצע בתוכנת  תכניות מיקום של כל האביזרי .1.6.1.1

CAD  ותופק להדפסה בפורמטPDF. 
  בעברית. והסברים ומעגלים וחשמליים מכלולים מכניים הציוד תרשימי .1.6.1.2
  ,היצרן שם  ,קטלוגי מספר  ,דגם ,גודל ,סוג את המציג מלא תיעוד .1.6.1.3

המוצעים   יודהצ  פריטי של וקטלוגים מקוריים ,תמונות, תצלומים
 זה תיעוד עותקים של שלושה .המערכת לאפיון א מל באופן המתאימים

 לבצע אין .העבודה קבלת על ההודעה מיום יום 30 בתוך למזמין יועברו
 לציוד מיןהמז ידי על אישור מתן עד אחר פריט  או אלו רכישת פריטים

 םשלה אישור קבלןה יציג יצרנים מספרשל  רכיבים יסופקו אם  .המוצע
 פרטי כל יפרט את  הקבלן  .רכתלמע הציוד  של מלאה תאימות על

 .היצרנים
  ,ציוד להתקנתכבילה   להעברת תשתית  :כגון המזמין מן נוספות דרישות .1.6.1.4

 .'וכד פתחים מעברים  ,דלתות איטום
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 מיתקן יקות העבודה השלמת .1.6.2
 האחריות ונטילת ,העבודה השלמת אודות  בכתב למזמין להודיע הקבלן  על ,אמורכ
 המיתקן -תיק את הקבלן  יצרף זה למסמך .יותהאחר בתקופת אשר השוטפת תחזוקהל

יבוצע   זה תיק .מגנטית ומדיה קשיח בעותק ויוגשו(  (AS MADE)  עדות  ותכניות
 ,התרשימים ,התכניות כל את  כלוליו CAD ו – MICROSOFT OFFICE בתוכנות 
 ידי על שיידרשו כפי  ,המעודכנים והטכניים התפעוליים והפרטים בכתב ההסברים
  .בשטח לסימונים זהים יהיו אלו בתכניות  הפריטים ימוליס   .המפקח

 :ויכלול בנפרד מערכת לכל  יוכן מתקן  תיק
 ,פקס ,טלפון ,כתובת ,שם: השרות ונותן הקבלן של מלאים פרטים .1.6.2.1

 .מצב בכל השרות  לנותן הקריאה  ונוהל 'וכד פלאפון
 את המפרט ,הציוד סוג לפי  בחתך  ,הציוד פריסת של טבלאי רישום .1.6.2.2

 .לתכניות תואם פריט כל מיקום
 , ופונקציה סוג קצה נקודת בכל המותקן הציוד כמויות של טבלאי פרוט .1.6.2.3

 .החשבון ועריכת  כמויות ספירת לצורך – בחתך
 .פריט כל של ם"קטימ כולל תקןהמו הציוד סוגי רשימת .1.6.2.4
 ניתן .והאחזקה ההתקנה מפרטי כולל שסופק הציוד של פרוספקטים .1.6.2.5

 . באנגלית אלו פריטים להגיש
 .מרכיביה כל על המערכת של חיווט ותרשים מלבני תרשים .1.6.2.6
 .אחרות למערכות וקשר לענפים חלוקה לרבות ,קווים חיבורי תרשים .1.6.2.7
 שליטה וציוד  צהק ציוד לכלו המרכזית למערכת בעברית הפעלה הוראות .1.6.2.8

 .אופרטיבי ובקרה
 וכן בתקלות  וטיפול זיהוי טבלת לרבות ,בעברית 'א דרג אחזקה הוראות .1.6.2.9

 .שוטפת ואחזקה מונע לטיפול תהוראו
 .וייעודם סימונם  ,החילוף חלקי רשימת .1.6.2.10
 .מיקרא יכללו ותרשים תכנית  כל .1.6.2.11
 יבש וכיבוי האש גילוי מערכת לעמידת   ,בכתב התקנים מכון אישור .1.6.2.12

 1220 הישראלי  . התקן בדרישות מתהמושל
 למערכת תאימות רבדב עסקים רישוי ישראל ממשטרת  בכתב אישור .1.6.2.13

   תיהלדרישו הכריזה
 .אחרת רשות  וכל אש מכבי  אישור  ,המפקח אישור .1.6.2.14

 

 דרישות חיווט והתקנה  .1.7
בכתב כמויות ובהתאם  ו בתכניות במפרט  יספק ויתקין כבלים תקניים עפ"י הנדרש  קבלןה
 . מפקחענות של התקנים הרלוונטיים ולמרחקים בפועל ורק לאחר אישור הההי דרישות  ל

 ותקנים חוקים  .1.8
 ע"י חשמלאי מוסמך לביצוע העבודות.   המפקחעל פי הנחיית   כל עבודות החשמל יבוצעו .1.8.1
ההתקנה והחיבור וכל חומרי העזר אשר יסופקו במסגרת העבודות, יהיו בהתאם   .1.8.2

לחוקים ותקני הבטיחות הרלוונטיים לכל   תאםהלן ובהלדרישות התקנים המפורטים ל
 תחום. 

הישראלי ובהעדרו  יבוצעו בהתאם לחוק והתקן  מנ"מ ומערכות הכל עבודות התקשורת  .1.8.3
 בהתאם לתקן הבריטי, גרמני.

 

 עמידה בתקנים ואישורים .1.9
פריטי הציוד המוצעים ואלה שיותקנו יהיו אך ורק כאלה שנבדקו ואושרו במעבדות   .1.9.1

ות ובהתאם לתקנים והדרישות המפורטים במפרט. ובכלל זה סמכ ריות מובדיקה ציבו
ארץ, בארה"ב ו/או בשוק שרות לבדיקת התקנים המבוקשים בבבדיקות מעבדות המאו

האירופי. כל הציוד המוצע יהיה כזה המיוצר ומזווד בייצור סידרתי באמינות גבוהה  
 ומבוקרת תחת מערך אבטחת איכות תקני. 
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בא לאתר לדרישות המפרט ו/או אישורי המפקח, תובא  המוהציוד  כל אי התאמה בין .1.9.2
ך בקשה לקבלת הנחיות  אתר, לתשומת לב המפקח בכתב, תו, לפני התקנתו בקבלןע"י ה 

 לא יתקין שום ציוד כנ"ל ללא קבלת הנחיות מתאימות.   קבלןלביצוע. ה
 

 ערך-הגדרות מוצרים כשווה .1.10
יוד כלשהו הינו שוו"ע  קבוע באם צלמען הסר ספק למזמין ורק לו שמורה הזכות ל .1.10.1

 לנדרש במפרט. 
אף אם את המספרים הקטלוגים שבמפרט,  לא יתקין מוצר כלשהו שאינו תואם  קבלןה .1.10.2

הוגדר ע"י המזמין בסיטואציה כלשהי בעבר כשוו"ע, לפני קבלת אישור המזמין בכתב 
 להתקנה זו. 

 

 מסמכים מחייבים  .1.11
  המפרטים וכתב הכמויות והמצורפות  התכניות  המסמכים המחייבים בעבודה זו הינם .1.11.1

חרונה, כולל עדכונים באם כל רשימת המסמכים המפורטת להלן בתוקף במהדורתם הא
ו יהיו מיום כתיבת מפרט זה ובהתאם לדרישות המזמין אף במהלך ביצוע  היו א 

 :קבלןהעבודה ע"י ה
 
        -מסמכים ישראליים    

  ים. מערכות קשר פנים במבנ  - 263משהת"ק/מפמ"ר 

  הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.  - 961ת"י 

  מכשירי טלפון. תקעים ובתי תקע ל - 1154ת"י 

  ם למתקני תקשורת.כבלי - 1155ת"י 

  מיון ציוד חשמלי בהתאם להגנה מפני הלם חשמלי.  - 734ת"י 

  .תקני אבטחת איכות 
 

 חיצוניים תקנים  .1.11.2

 ANSI TIA/EIA/568 כלל זה:לרבות כל העדכונים לתקן וב 

 TSB 43, TSB 40, TSB 40A, TSB 36, TSB 2841, TSB 53 

 נרשם.  וכל עדכון אחר אף אם לא 

 ISO/IEC  11801 

 TIA/EIA  569 

 TIA/EIA  606 

 TIA/EIA  607 

 ANSI - X3T9.5 

  

 דרישות חיווט .1.12
 .דקות 90  כל כבילת מערכות התקשורת ומתח נמוך תהיה כבילה חסינת אש .1.12.1
ור כבלי פיקוד יותקנו בכל קופסא נקודות  יבורים, עבהחיווט יסתיים בקופסאות ח .1.12.2

 וישולטו. חיבור באמצעות מהדקים אשר יסומנו 
 פן רציף, ללא כל חיבור בין שני כבלים נפרדים לצורך הארכה. כל הכבלים יושחלו באו .1.12.3
שור  להגיש לאי קבלןהכבלים יושחלו או יונחו בתוך צנרת או תעלה מתאימה. על ה .1.12.4

אישור, תכנון פריסת הכבלים באתר וכמות  התוכניות להמזמין, במסגרת הגשת 
 כבלים בכל קטע. 

ת או המלצות היצרן. בהעדר  ציוד יותאם לציוד על פי דרישו  סוג החיווט לכל סוג .1.12.5
לאישור המזמין את סוגי הכבלים אשר בהם יהיה   קבלןדרישות או המלצות, יגיש ה 

 בדעתו להשתמש.
 

 סימון ושילוט .1.13
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יוצא מארון חשמל או קופסת חיבורים יסומן   שר נכנס אוכל צינור/תעלה וכל כבל א .1.13.1
 חיק. סטי. הסימון יהיה עמיד ובלתי מוישולט באמצעות תווית או סרט פל

 מטר.  20על כל צינור/תעלה תוצמד תווית סימון כל  .1.13.2
 מטר ובכניסות/יצירות מארונות ומקופסאות חיבורים.  5כבלים בתעלות יסומנו כל   .1.13.3
 . מהדק בנפרדבסרגלי חיבורים יסומן כל  .1.13.4
כל התקן המותקן בשטח יסומן בהתאם לסימונו בתוכניות המערכת. סימון   .1.13.5

וחרוטים. השלטים יהיו בגדלים   PVCים יעשה באמצעות שלטים עשויים ההתקנ 
 ס"מ. 5X30ס"מ או  15X30של: 

 השלטים יובאו לאישור המזמין לפני ייצורם. .1.13.6
 

 דוגמאות ציוד .1.14
דוגמאות ציוד וחומרים  בלן למפקח  יות המפקח בשטח, יעביר הקבהתאם להנח .1.14.1

המפרט את התכונות,   לאישור.  כל פריט יועבר בצרוף מפרט טכני ו/או קטלוג 
פני ההתקנה של הציוד וחיבורו לרשת. לא יסופק לאתר ציוד ולא יעשה  השימוש, או

וגמאות  בו שימוש ללא אישור והחומרים ולעמידה בתקן.  הקבלן יידרש לספק ד
 . רכת אים לכל מעלציוד ולחומרים הב

 

 לכל מערכת.   –כבילת תקשורת ופיקוד  •

 שרתים אביזרי תקשורת וארונות תקשורת ו •
יצוע לא יוחלף ע"י הקבלן ללא אישור מוקדם של המזמין, כל פריט או דגם שאושר לב .1.14.2

 בכתב.
שא את המספר    יכל פריט לגביו מוגש גם מסמך אישור תקן או מעבדה מוסמכת י .1.14.3

 אישור, טבוע בו. פיע בכתב ההקטלוגי של היצרן, המו
דגם.  כל אביזר קצה  ציוד קצה מכל סוג יסופק קומפלט, בחלוקה לפי סוג הציוד וה .1.14.4

תקון הדרושים להתקנה המושלמת באתר   י ת כל אביזרי וחומרי המיכלול גם א
 והחיבור למערכת וכן תשתית תקנית. 

 בדיקות קבלה ומסירה  .1.15
רם המועד הקבוע לביצוע בדיקות  ימים בט  10למת כל המערכות יבוצעו בדיקות קבלה.  עם הש

יק תיעוד  ה המבוסס על דרישות מפרט זה ות לאישור, מערך בדיקות קבל  קבלןהקבלה, יגיש ה
 מושלם. לאחר אישור מערך בדיקות הקבלה והתיעוד, תתבצע הבדיקה. 

  2ימצאו, תוכרז תקופת הרצה למשך עד עם תום בדיקות הקבלה והשלמת הליקויים במידה וי
לך תקופה זו תבחן המערכת תפעולית איכותית. שלב ההרצה יסתיים רק לאחר  ודשים. במה ח

ושירות לתקופה של   זה. לאחריו תחל תקופת האחריותת כל הליקויים אשר יתגלו בשלב השלמ
   חודשים עבור כל הציוד והמערכות השונות. 36
 

 
 תקשורת פאסיביתתשתיות מפרט 

 כללי  .1.1
 . להקמת תשתיות התקשורת הפאסיביתת הדרושות מפרט זה מתאר את כל העבודו

 

 תשתיות התקשורת  .1.2
 כבילה תשתית  .1.2.1

 CAT7 Class ססת על כבילה מסוג תהיה כבילה אחודה מסוככת מבו: כבילת נחושת •
F AWG22 / 23-CAT7A Class FA AWG22/23 55%, בסיכוך (S/FTP בהתאם )

קן   לדרישות ת  לסוג הכבל הנדרש בכתב הכמויות. יתר המרכיבים יהיו תואמים
CAT 6A ( בעלי אישור מעבדות לעמידה בתקןConnecting hardware 

Component .) 
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יו מותאמים להתקנה בקופסאות מקבצי שקעים,  אביזרי התקשורת שיסופקו יה •
 להתקנה בארונות פנימיים וחיצוניים. ומותאמים 

לפי תקן  יוד המוצע חייב להיות בעל אישורים ובדיקות על ידי מעבדות רשמיות הצ •
CAT 6A (( בעלי אישור מעבדות לעמידה בתקןConnecting hardware 

Componentכן על הציוד לעבור בדיקות על  וסמך לתחומים הרלוונטיים, כמו . המ
 . MHZ1200ידי צב"ד מאושר עד לקצב של 

יתוב והמגשרים יהיו תואמים מאותו יצרן עם אישור תקן   כל שקעי הקצה, לוחות הנ •
connecting Hardware  CAT 6A .לכל פריט 

לים רב זוגיים תקן בזק  תשתית כבילה אנלוגית : עבור הזנת בזק לכל אזור תהיה בכב •
ייפרסו מחדר התקשורת הראשי לכל הריכוזים   הכבליםבכתב הכמויות. כמוגדר 

 . ויפרסו על קרונות האזוריים

תקנה  תשתית כבילה למערכת הכריזה תהיה באמצעות כבל דו גידי המתאים לה •
ים ואשר יפרס מחדר התקשורת אל הריכוזים האזוריים ומשם לכל עמוד עם  חיצונ 

 ם לכריזה. רמקולי

ו את מערכות המחשוב, טלפוניה, מערכות הביטחון כגון:  תשתיות התקשורת ישרת •
 . מפקחצורך ולפי הנחיית הטמ"ס ומערכות מתח נמוך אחרות במידת ה

קצותיו בצד    2  -ד ערכי בר בספרור חכל כבל יסומן בשרוול בידוד מתכווץ ממוספ •
 החיבור למחבר הקצה. ריכוז התקשורת לפני החיבור לפנל ובצד השקע לפני 

 
 רטית עמדה סטנד .1.3

)כמוגדר בתכניות( אשר תחובר בתוך   RJ45 CAT 6Aשקעי   1-4כל עמדת שקעים תכיל  .1.3.1
 בכל העמדות.  הקבלן הראשיפלסט סטנדרטית, אשר תותקן ע"י -קופסת דוגמת עדה

 , כמפורט בתכנית נקודות החשמל ותקשורת. RJ45שקעים  6יכילו   לק מהעמדותח .1.3.2
את  קבלןלבין המצב בשטח, יקבל התירה בין תכנית החשמל ותקשורת בכל מקרה של ס  .1.3.3

 לפני התקנת הנקודות.  המפקחאישור 
, יושחלו הכבלים בתוך הצנרת. בכל מקרה בו  צנרתבחדרים ובאזורי עבודה בהם קיימת  .1.3.4

 קבלן  השל צנרת, יבוצע ע"י הקבלן הראשי עפ"י דרישת   ה או הוספהנדרשת החלפ
 ת בהתאם לתכנון מאושר.ולאשר את כל נקודות תשתית הצנרבאחריות הקבלן לבדוק  .1.3.5

 
 

 אנכית תשתית  .1.4
וריכוז התקשורת  האזוריים נדרשת הקמת תשתית אנכית לחיבור בין ריכוזי התקשורת .1.4.1

 . הראשי
 התשתית תכלול:   .1.4.2

 .  טלפי המפר CATנחושת  י כבל 24 -

ת  זוג להתקנה בריכוז תקשורת לבין חדר התקשור 25/50/100  -בזק כבל נחושת -
ווית  ר בכתב הכמויות ובהתאם לתכנית קהראשי בהתאם לסוג הכבל המוגד

 .50UTPמאושרת. הכבל ייפרס בפנל  
 

 מערכות תקשורת   ריכוז .1.5
  קבלןה. המתחםומנ"מ של   מערכות תקשורתהמשמש לריכוז  חדרקיים  בפרוייקט .1.5.1

האזוריים  רש לחבר את כל תשתית כבילת הנחושת והסיבים מכל ריכוזי התקשורת  נד
 בחדר.   קבלןע"י ה ןשיותק תקשורתן  ל  החדר ולהתקינם בארוא

  80, וברוחב 80,בעומק   42/44Uבגובהה   -תקשורת  ארונות יספק ויתקין    קבלןה .1.5.2
 שתיות. כמוגדר בכתב כמויות אשר ישמשו עבור חיבור המערכות והת
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גדר , כמו60, וברוחב 60,בעומק   24/32Uבגובהה   -לן יספק ויתקין  ארון תקשורת הקב .1.5.3
 התקשורת ר ריכוזי בכתב כמויות אשר ישמשו עבו

, כולל חיבור  CEEהקבלן יתקין ויחבר את הארונות לרשת החשמל באמצעות תקע  .1.5.4
 הארקה. 

  לןקב אחריות הכל הכבילה לחדר תיפרס בתעלות רשת המותקנות מעל הארונות. ב  .1.5.5
לאגד את הכבילה האלומות סימטריות בכניסה לארונות כולל השלמת תעלות אם  

 נדרש.
 

 מפרטי תשתיות תקשורת  .1.6
 לי נחושת כב .1.6.1

חיווט נחושת יעשה באמצעות כבלים תקניים: זוגות שזורים מסוככים   •
,  CAT7 Class F AWG22 / 23-CAT7A Class FA AWG22/23מסוג 

הנדרש בכתב הכמויות. כל  ל ם לסוג הכב( בהתאS/FTP)  55%בסיכוך 
בנפרד ברדיד אלומיניום   (, כל זוג מסוכך4x2זוגות מוליכים )  4כבל יכלול 

לפחות. הכבל   55%זוגות מסוככים ביחד ברשת נחושת בכיסוי וכלל ה
מקרון מותנה   23ל  15בעובי בין  foil aluminumיהיה מסוכך עם  

בעל רציפות  ו מ"מ  6.0ל בכמות הזוגות, ועם חפיפה מינימאלית ש 
ריעה  וחוט ק  Solid tinned copper ground wireחשמלית. בנוסף יכיל

ת מבודלת ) מצופה בדיל( בקוטר מוליך של  תחת המעטה. זוג גידי נחוש 
מ"מ , מבודד במעטה  פולמרי.  הכבלים יעמדו בדרישות מעטה    0.5

HFFR  לפיIEC 60754 ביצועי הכבלים יענו לדרישות .CAT 7A   לפי
 ם רלוונטיים.  ניתק

תבו דרך  כל הכבלים ינותבו ויחווטו לאביזרי המערכת. כל הכבלים ינו •
יספק ויתקין במסדים   הקבלן במסדי התקשורת.  לוחות ניתוב, שיותקנו 

  PVCפסי ניתוב כבלים, טבעות ואביזרים לחיזוק כבלים וכן תעלות 
ר  גמקצה כבל י  מחורצות אנכיות למעבר כבלים בשני צידי המסדים. כל

, יסומן ויותקן באביזר קצה או בלוח ניתוב. בשום מקרה  RJ45במחבר 
 או טלדור   HCTיהיו מתוצרת שארו כבלים "חופשיים". הכבלים  לא יו

 
 ארונות תקשורת פנימיים  .1.6.2

כדוגמת היצרנים:  לריכוז סיבים וציוד תקשורת תוצרת   INDOORארונות  •

CONTECH,  TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN WIRE    או ש"ע לפי

 המפרט הבא: 

 כמויות העפ"י המוגדר בכתב  – 44U  ,40U ,30Uגובה   •

• 700-800mm (W) x 700-800mm (D);   רוחב כמוגדר בכתב הכמויות  

 ; 19זוגות פסי " 2 •

 זכוכית אטומה+ ידית ומנעול; /   78%מתכת מאווררת דלת קדמית  •

 ניצולת.   78%דלת אחורית מתכת מאווררת  •

 ם. ת צד נשלפידפנו 2 •

 בסיס קבוע עם גלגלי הובלת ארון.  •

 לכניסת כבלים. כיסוי פנימי לבסיס מחורר + פתח שערות  •

 בילה אנכית בתוך הארון. אבזור מלא לניהול כ •
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 מכסה העליון.  •

 כ"א כולל טרמוסטט בתקרה.  CFM 165מאווררים  4 •

 ק"ג לפי דרישה + מתאמים.  100-מחורר ל  30%מדף  •

 . 19"-ל  25"-ממתאמי עומק  •

 ור לפי דרישה. פנל עיו  •

 סט ברגים, אומים ודיסקיות. •

עגל נפרד  שקעי כוח כל זוג על מ 12פסים של    2הזנת חשמל לארון תהיה באמצעות  •

 המזוודים ע"ג מארז מתכתי המיועד להתקנה בארונות תקשורת, מקוריים של הייצרן;

 ; 16A  G כניסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת  •

 גנת שינוי מתח. וה SPIKES תקן למניעתבפס השקעים יתקן ה •

 כחול. בצבע A16 CEEמ' בסיומת תקע  10כבל הזנה יהיה באורך של עד  •

 צהוב המחובר באמצעות נעל כבל לארון.  מ"מ עם בידוד 16כבל הארקה   •

 או ש"ע לפי המפרט הבא:   CPI RITTAL , APC, KNUR ארונות שרתים תוצרת   •

 ת כמוגדר בכתב הכמויו 42/44U   גובה  •

• 600mm (W) x 100mm (D);                          

 ; 19זוגות פסי " 2 •

 ניצולת    78%כת מאוררת דלת קידמית  ואחורית  מת •

 נשלפים.  דפנות צד 2 •

 גלגלי הובלת ארון.  •

 כיסוי פנימי לבסיס מחורר + פתח שערות לכניסת כבלים.  •

 מלא לניהול כבילה אנכית בתוך הארון.  איבזור •

 מכסה העליון.  •

 כולל טרמוסטט בתקרה.   כ"א CFM 165מאווררים  4 •

 ק"ג לפי דרישה + מתאמים.  100-מחורר ל  30%מדף  •

 . 19"-ל  25"-עומק מ מתאמי •

 דרישה.  פנל עיוור לפי •

 סט ברגים, אומים ודיסקיות. •

ח כל זוג על מעגל נפרד  שקעי כו 12פסים של    2הזנת חשמל לארון תהיה באמצעות  •

 ורת, מקוריים של הייצרן;ארונות תקשהמזוודים ע"ג מארז מתכתי המיועד להתקנה ב

 ; 16A  G כניסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת  •
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 נוי מתח. והגנת שי SPIKESיתקן התקן למניעת בפס השקעים  •

 בצבע כחול.  CEEמ' בסיומת תקע  10כבל הזנה יהיה באורך של עד  •

 עם בידוד צהוב המחובר באמצעות נעל כבל לארון.  מ"מ 16כבל הארקה   •
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 דות פיתוח עבו – 40פרק 
 

 מוקדמות  – 00פרק 
 

מצט להלן  שיצויינו  ההוראות  הוראות  כל  לכל  כהשלמה  )"האוגדן  רפות  הבינמישרדי  הכללי  המפרט 
 . ,אלא אם צוין כך במפורש הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו

 
 

 תת פרק: כללי  00.00
 

דים אלו  מדידה מיוחשל מפרט מיוחד ואופני  בחלקים  הכללייםמספור, לשון והגדרות הסעיפים  .א
יפים במפרט הכללי  הכמויות ו/או מספור הסע אינם חופפים בהכרח את מספרי הסעיפים בכתב

 הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"(.
תואמים את מספרי    " ,אם צורפו, ואלו אמורים להיותהוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות"

לכלל   מצטרפות אלו ייחודיות  הסעיפים בכתב הכמויות , אליהם הם מתייחסים. הוראות
 ם.במסמכי המכרז/חוזה האחריההוראות הכלליות במפרט המיוחד ו

 
המסמכים   כל הכותרות במסמכי מכרז/חוזה זה הינן להתמצאות בלבד ועל הקבלן לקרוא את .ב

 בוריים. -וללמדם על
 

 "הגדרות" יחולו ההגדרות/ההוראות כדלקמן:   0002לאמור בסעיף בנוסף  .ג
 

ת בנייה,  הבינמשרדי" פירושו המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודו  או "המפרט "המפרט הכללי" .1
 מהדורתו העדכנית. על כל פרקיו, ב

 
חוזה   "החוזה" פירושו החוזה האחיד של מדינת ישראל לעבודות בנייה במהדורתו העדכנית, או  .2

 צוין ו/או צורף לרשימת מסמכי המכרז/לתיק המכרז ו/או נחתם עם הקבלן.אחר ש
 

 י" פירושםט המיוחד" או המפרט הטכני המיוחד" או ה"מפרט הטכנויים "המפרהביט .3
 בנפרד או כחלק מהוראותיו.  ,כרז/חוזה זה והינו כולל גם אופני מדידה מיוחדיםמפרט מיוחד למ

 
 "חפירה" פירושה "חפירה ו/או חציבה" ככל שיידרש לביצוע העבודות וללא מדידה תשלום    .4

 נפרד עבור חציבה.        
 
כ  .5 פירושו שהסע"העבודה  "כולל"  ו/או  כולל"  ו/או "המחיר  אוללת"  רק,  לא  אך  גם,  כולל   ת  יף 

מה       לכל  והתמורה  בהמשך  שמפורט  במח   מה  כלולה  הנ"ל,  הביטוי  לאחר   יר  שמפורט 
 היחידה של הסעיף ולא תימדד ו/או תשלום בנפרד.       
 

 תאור כללי של העבודות  .ד
 

 פארק ובקרבתו.  ענה באתר זה זה תבוצולות במכרז/חו העבודות הכל  .1
 

ת תמך, ריצופים, מדרגות, מעקים, ריהוט  פיתוח שונות, לרבות קירוהמכרז/חוזה כולל עבודות  .2
 הכל כמפורט בכתב כמויות.  -ועבודות  נוספות  ,חוץ

 
אשר בהם  ובגובל  איתם  , העבודות תבוצענה בשצ"פ )=שטח ציבורי פתוח( וברחובות הסמוכים .3

קעיות, קירות,  קר-מערכות תשתית תת  קרקעי,-פיתוח, לרבות מבנה תת  עות עבודותישנן ומבוצ
 וכו'.   ריהוט חוץ
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 הוראות כלליות  .ה

 
 ת לנקודות הבאות:  יהקבלן מופנתשומת לב  .1

 קרקעיים בנויים. -העבודות מיועדות להתבצע על תקרת בטון של חללים תתי מקצת מן  כ •

מתחת    -' ואיטום וניקוז וכ  ,חשמלרכות מים,  ות לביצוע מעדבשטחי העבודות בוצעו ומיוע •
 ות , אמת מים והבריכות. לפני הריצוף, הקיר 

 
ע .2 לתאם  שעליו  בחשבון  לקחת  הקבלן  שעבודתו  על  ובקרבתו;  אתר  באותו  אחרים  עם  בודתו 

לו  -תתואם ותפוצל כנדרש ועל פי הוראות המפקח; שהשטחים לביצוע עבודות הפיתוח יימסרו 
ועל הוראות  -בחלקים  ומס פי  העבודות  המפקח;  כל  השלמת  עם  תבוצע  למזמין  העבודה  ירת 

ו/או שינוי בלוח הזמנים      האמור לעיל לא תשולם כל תוספת במחיררש בכל האתרים. בגין כל כנד
 לביצוע העבודות. 

 
להודיע   .3 יש  העבודות.  כל  של  הפיתוח  שלד  את  לסמן  הקבלן  על  הפיתוח,  עבודות  התחלת  לפני 

   משך העבודות.ה לפני מה,  התא-לאדריכל על כל אי
 

-ת של מערכות תשתית תתו מתוכנן של מערכות תשתיעל הקבלן לקחת בחשבון מעבר קיים א .4
ומערכות עיליות של  ביוב, ניקוז ו/או מים,  תקשורת,  קרקעיים,  -קרקעיות לרבות קווי חשמל תת

אחרים    פי הוראות המפקח לתאם את עבודותיו  עם-בשטחי העבודות ועל -תקשורת ו/או חשמל
 פיתוח קיים. ניעת כל פגיעה בולמ

 
ח .5 העבודות  תקופת  מבכל  את  לשמור  הקבלן  על  הקיימת  ובה  ההשקיה  שיועדו  ערכת  לעצים 

במצב תפעולי תקין לחלוטין. כל העלויות הכרוכות  לשימור ורכיבי הגינון של הרחובות הסמוכים 
ש תקין  לתפעול  שיידרש  וכל  צנרת  זמניים/השלמת  ההבניתוקים/חיבורים  מערכת  שקיה  ל 

חל   ותשלום,  הקיימת  מדידה  ללא  וזאת  הקבלן  ככעל  אלו  עלויות  רואים  במחירי  אלא  לולות 
 יחידות כלשהן שצוינו בכתב הכמויות. 

 
מטר. הגדר    2.00"איסכורית" בגובה    פח  את כל שטחי העבודות בגדר רשת או   הקבלן חייב לגדר  .6

לחוזקה ויציבותה. הגדר  באשר    2142ות"י    1142תהא יציבה כנגד רוח וכן תעמוד בדרישות ת"י  
הנ לפי  בשילוט  המקומתסומן  והרשות  המפקח  עד  חיות  עת  בכל  תקין  במצב  תהא  הגדר  ית. 

מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה  
 רות. דות אחבמחירי יחיור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה ד בגין גי לשטחי העבודות.

 
בנייה/ג .7 פסולת/חומרי  כל  וסילוק  וכיוצאניקוי  עפר  בשטחים    רוטאות/ערמות  הנמצאים  בזה, 

יתווספו   או  העבודה  התחלת  צו  מתן  במועד  זה,  מכרז/חוזה  נשוא  העבודות  לביצוע  המיועדים 
ככלולי אותם  רואים  אלא  ותשלום  למדידה  אינם  אך  הקבלן,  על  במלואם  חלים  מכן,  ם  לאחר 

 אחרות. חידות במחירי י
 

 התקנים  החלת תקנים ומפרטים כלליים של מכון . ו
                        
פי כל התקנים  -במכרז/חוזה זה תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים על           

וע  והמפרטים הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )כולל מהדורות זמניות( עד ליום ביצ
ון  ים ומפרטים כלליים של מכ, )כל עבודה לפי מועד ביצועה הספציפי(, לרבות תקנהעבודות
 הוכרזו כתקנים רשמיים ו/או מחייבים בידי גוף כלשהו של מדינת ישראל.  לאאף אם התקנים, 

 
 הסדרי תנועה ברחובות הסמוכים  .ז

                 
 באשר להסדרי תנועה  ת הנדרשות את כל הפעולו ,על חשבונו ובאחריותו ,הקבלן יבצע

 ם / צמודים לשטחי העבודות   , וברחובות הסמוכיעבודותבשטחי ה ואמצעי אזהרה ובטיחות 
 לפי הוראות המפקח, הנציגים המוסמכים של הרשות המקומית והמשטרה. ל ווהכ
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 תת פרק: חומרים  מרכיבים מיוצרים/קנויים  00.01

 
, או בחוזה אחר  35דורתו העדכנית, בסעיף ישראל, במהבנוסף לאמור בחוזה הכללי של מדינת       

 יחולו במכרז/חוזה זה  ההוראות כדלקמן:  קשרות בין המזמין לקבלן,המשמש להת
 

 אישורים למוצרים/חומרים ודוגמאות  .א
 

הדוגמאות"(  "לרבות דוגמאות צמחים )להלן  כל הרכיבים והחומריםהקבלן יציג דוגמאות  .1
 של המפקח. שור מוקדם הנדרשים לביצוע העבודה, לאי

 
והחומרים שלא   ה יפנה הקבלן את הרכיביםלא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוז .2

 אושרו ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח. 
 

ם הוסכם מראש ובכתב בידי  הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא א .3
 המפקח, על מקום אחר. 

 
 עד אחד(. מרוכז )במוכל הדוגמאות תוצגנה ב  .4

 
להתקנה/עיגון, נדרש  וגימורם הושלם ומיועדים  למוצרים שהינם מוצרים קנויים כשייצורם  .5

סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים  -בנוסף לאמור לעיל אישור ראשוני על
כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת  אלה יובאו לאתר 

הקבלן את   פקח/המתכנן יסירהמצורך אישור המוצר ובדיקתו בידי  ל העבודות.
 ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם. העטיפה/ההגנה 

 
מתועש, יציג  לביצוע עבודות מסגרות/נגרות כגון פרגולה, גשר, מעקה/גדר שאינה מייצור  .6

וע דרשים לביצ ס"מ מכל האלמנטים הנ 30-20  -הקבלן בפני המפקח דוגמה באורך של כ
 העבודה )פרופילים, קורות, אדני רכבת וכו'(.  

 
 י המפקח לקבלת אישור מוקדם נכללים: בכלל החומרים שיוצגו בפנ  .7

 אדמת הגן   •
    ובות מילוי  כל חומרי המצע והדשנים, המרכיבים את מצעי ותערובות הגידול ותער •

   הגידול וי של מצע בורות הנטיעה/שתילה, מצעי הניקוז של אדניות וחומר הכיס      
 באדניות ו/או על גגות.       
 וי למיניהם חומרי חיפ   •

 דוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד המפקח למשמרת. לאחר אישור ה .8
למפקח .9 הדוגמאות  בהצגת  הקשורות  העלויות  יצורן,  ,כל  ושמירתן,  לרבות  הובלתן  רכישתן, 

 חלות על הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן. 
 

 מריםבדיקות חו הוצאות בגין .ב
 

על  העדכנית( יחולו  במהדורתו 3210כללי )מדף בחוזה ה 11סעיף -, תת 35בניגוד לאמור בסעיף   .1
בביצוע בדיקות לאישור החומרים הבאים, לרבות כל בדיקות   הקבלן כל ההוצאות הכרוכות

 המעבדה: 
 גן -אדמת -
 לשבילים  מצעים למיניהם, לרבות מצע מיוחד -
 רבות רכיביה לפני הערבוב  וג כלשהו לכל תערובת לגידול צמחים מס -
 קומפוסט  -
 סחף הנגרם מנגר עילי  לייצוב קרקע והגנה מפני   חומרים ורכיבים -
 

   אם צוינו במכרז/חוזה זה "דמי בדיקות" בשיעור כלשהו, הרי מובהר ומוסכם בזה שגם   .2
 ק בדמי בדיקות אלה כל עלות לבדיקת חומרים/רכיבים ואישורם, אלא אך ור לא יכללו     
 דיקת  ב  צורת דרך ו/או מצעים, לדוגמא: בדיקות צפיפות - אופן ביצוע העבודותיקות בד     
 בטון וכו'. עובי שכבות אספלט, בדיקות      

 
 אישורים/תעודות לגבי חומרים/רכיבים .ג
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ג' בחוזה הכללי יהא חייב הקבלן להציג את התקן  -ב'-/א'3סעיף -, תת 35בנוסף לאמור בסעיף  .1

 הוכחה להתאמה, וזאת על חשבונו.   ירוף מסמכיהרלוונטי בצ 
 

 
 מחירים  00.08

 
  ת הוראות כלליו -ת המחירים תכול  .א

 בכתב  מחירי כל הסעיפיםכוללים  ,משרדי-הבין במפרט   008פרק  -בנוסף לאמור בתת    
 הכמויות גם את:    

מתקני   .1 מעקה,  גדר,  עמודי  כגון:  כלשהו,  אלמנט/מתקן/רכיב  לעיגון  ויציקתו  בטון  אספקת 
 וכו'.למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים ריהוט חוץ  

 
ויציק .2 לתיחום  אספקת בטון  ואבנים המשמשות  וצד למיניהן, מרצפות  תו כמסד לאבני שפה 

 ת ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמת ריצוף וכו'. שבילים/מדרכו
 

קירות .3 לבניית  נלוות  עבודות  לביצוע  הדרושים  החומרים  קירו  כל  וקירות  תמך,  גדר  ת 
עטופי חצץ  צרורות  כגון:  צינישיבה/ספסל,  גיאוטכנית,  ביריעה  הקיר  ם  מגב  ניקוז  ורות 

תפ או  התפשטות  תפרי  ורכיבי  חומרי  כיחול,  חומרי  חומרים  לחזיתו,  שהוא,  סוג  מכל  רים 
 ורכיבים לביצוע מיתדים וכד', וכל עלויות ביצוע העבודות.

 
הדרו .4 והרכיבים  החומרים  לביצוע כל  ו/או    שים  בטון  ברצפות/משטחי  כלשהו  מסוג  תפרים 

מ ממבטון  הפרדה  פסי  כגון  ,  חופה,  מיתדים  המפרטים/התכניות(,  )לפי  פלסטיק  או  תכת 
למיניהם, תפרים  מילוי  עלויות    חומרי  וכל  וכד',  בטון,  ליציקות  מתחת  פוליאתילן  יריעות 

 הביצוע של העבודות.  
 

והדשנ-אדמת .5 המצע  חומרי  ו/או  הדרושיםגן  לבורות    ים  שתילה/נטיעה  תערובת  להכנת 
 . החומרים/הרכיבים בדה לאישור לרבות עלויות בדיקות המעהשתילה/נטיעה, 

 
שהו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן כלשהו,   נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כל .6

באם צוען מחדש  יכלול המחיר גם את עלות ביצוע התבניות הנדרשות )לרבות תיקונן ו/או בי
 לקבלת אישור מוקדם.המוצר אינו מתאים לתכניות( וביצוע דוגמה/אות  

 
מסד אבני שפה,  עבודות בטון כלשהן, לרבות קה, הובלה וקשירת כל ברזל הזיון הנדרש לאספ .7

 לפי הפרטים /התכניות והמפרט המיוחד.   -שביל/ריצוף/רחבה  וליש
 

 ערך _)ש"ע( -שווה .ב
 לגבי   , חלות הדרישות הבאות0082, סעיף 008פרק -הכללי תתמור במפרט בנוסף לא                
 ערך: -אישור מוצר/רכיב/אלמנט שווה                 

 
 ידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים. כל המ .1
 הגוון/צבע זהה לחלוטין.  .2
ערך" חלות על הקבלן, לרבות עריכת ו/או המצאת -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה .3

 ז/חוזה זה.  הכול כמפורט במסמכי מכר  -ת/ניסיונות/אישורים וכו'צאות בדיקותו
כל רכיב בנפרד וכן על אופן    מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ים על לגבי רכיבים .4

הרכבתם/הצמדתם/עיגונם ברכיב השלם. לדוגמה: ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה ולוחות  
 בים וכן על אופן חיבורם/הצמדתם.על כל הרכיערך"  -עץ יחולו הדרישות להוכחת "שווה 

ח תוצאות בדיקות מעבדתית של כל  הקבלן להמציא לידי המפק  לגבי חומרים חייב .5
שצוינו במפרטי/תעודות יצרן/משווק החומר שצוין במקור, ביחידות זהות  הפרמטרים

 רצון המפקח.  -ליחידות זהות ליחידות שצוינו לחומר המקורי והכול לשביעות
 של המתכנן.  -בכתב -ערך נדרש אישור מוקדם-ווה כל אישור ש לגבי  .6

 
 

 וראות נוספותה  00.90
 

 מאות של סעיפי העבודותביצוע דוג
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 כלליות הוראות  .א
 

לכל העבודות במכרז/חוזה זה נדרש מהקבלן לבצע קטע/חלק/רכיב לדוגמה ולקבל אישור המפקח   .1
לבים )לדוגמה:  ור במספר שלתקינות הביצוע לפני המשך העבודה.בעבודות מורכבות נדרש האיש

ון, אישור הצביעה ואישור  ו גיל)מודול( אופייני לפני ה אישור מעקה בטיחות מחייב אישור קטע
 כל שלב בנפרד(. -גמת עיגון דו

 
יפרק הקבלן אותן,    לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי המכרז/חוזה .2

 ספת. יפנה את כל החומרים/רכיבים ויבצע דוגמה נו
 

 סיום העבודות.  אות שאושרו יסומנו באתר וביומן העבודה ויישמרו עדדוגמ .3
 

לביצוע  -מראש ובכתב-באם אישר המפקח תימדדנה.ם עבור ביצוע דוגמאות והן לא לא ישול .4
פי כל  -פי התוכניות והדוגמא בוצעה ונמצאה תקינה על-דוגמא במקום בו העבודה  נדרשת על

 פי סעיפי כתב הכמויות. -ה עלישולם בגינ , דרישות מסמכי המכרז/חוזה 
 

גמה לפני ביצוע  שלא לבצע דו   -מראש ובכתב -ן פי פנייתו בכתב של הקבל על -באם אישר המפקח  .5
ל ביצוע הסעיף מהווה דוגמא, על כל  וסעיף כלשהו הרי רואים את הקבלן כמי  שהסכים שכ

 תהיה דרישה כזו. אם  -תשלוםהמשתמע מכך, לרבות  דרישה לפירוק, פינוי וביצוע מחדש ללא 
 

 ם שיקבע המפקח. הקבלן יבצע את הדוגמאות במועד/י .6
 

-עניין גם באם סעיפי עבודות מסוימים שוייכו לפרק/תתלביצוע הדוגמאות יחולו לפי ה   הדרישות .7
 פרק שונה מהמצוין כאן. 

 
דל  יקבע המפקח את גו ין הגודל הנדרשי באם לא צוינה הדוגמה הנדרשת במפורש ו/או לא צו .8

 הדוגמה. 
 

 האתר :  עבודות לפיתוח 40פרק פירוט הדרישות לביצוע דוגמאות מסעיפי העבודות ל .ב
 

 : לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות                  
 

 בכל עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף.   .1
  מודול,היקפו של הס"מ בכל  60הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת 

  מ"ר.  15 -ובכל מקרה לא פחות מ
בי/חומרי ריצוף ו/או מפגש בין חומרי ריצוף שולים נדרשת  וצף שיש בו שילוב של רכילכל שטח מר 

 יקט. דוגמה של כל טיפוסי המפגש בפרו גם 
 

ובאורך    דוגמאות כל שולי משטחים מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף .2
 אבני גן/צד שנדרשו. אבני שפה/ לכל הרוחב המצוין בתוכניות, ויכללו את  מטר, ו  5 -שלא יפחת מ

 . נבחרתבהטבעה  100/100א למשטח בטון מוטבע יבוצע בשטח במידות דוגמ
 

 . 2-סעיף ב -דוגמאות אבני שפה ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כאמור בתת .3
 

רם/ים לדוגמה  כל סוג. בגיבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מ -דוגמאות של מדרגות .4
לפי המספר   -  5 -קטן מ רביהמרז/חוזה מספר המדרגות מדרגות, ואם בכל המכ 5תהיינה לפחות 

 הגבוה במכרז/חוזה. 
 

יבוצע כבש אחד שלם לכל אורכו, לרבות הדפנות שלו   -דוגמאות של כבש )"רמפה"(   .5
 גון מעקה הבטיחות/האחיזה. וההכנות לעי

 
שלמות כולל חגורת בטון פנימית, ריצוף פס ריצוף   נה דוגמאותדוגמאות של פתח לעץ תהיי .6
הפתח ו/או אלמנט בטון טרומי או מתכתי לרבות בדיקת התאמת   ס"מ לפחות בהיקף 40 רוחבב

על ידי ועל   הפתח לשריג פלדה שנדרש לפי כתב הכמויות, וזאת באמצעות שבלונה מדוייקת שתוכן
 חשבון הקבלן.  

 של פתח לעץ.  ס/פרט שונהנדרשות דוגמאות לכל טיפו
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מטר ולכל   20באורך  תבוצע דוגמא  –ומר ואדי" לשבילים ממצע/כורכר/"מצע מיוחד"/"ח .7
 רוחב השביל.  

 
עבור חומר פולימרי להקשחת משטחי/ שבילי עפר/כורכר/ מצע וכו' תבוצע דוגמא באורך  .8
 רוחב השביל. מטר לכל  10

 
 ספסל/מסד בטון וכו' /קיר ישיבה לסעיפי עבודות של קירות תמך, קירות גדר,     

 
ולכל   מטר 4.0( תבוצע דוגמה באורך של וא רק בחומר/רכיב החיפוי )גם אם השוני ה מכל סוג קיר .1

מטר או בגובה הקיר הגבוה   2.0 -הגובה הנדרש. לביצוע הדוגמה ייבחר קטע בקטע שלא יפחת מ
, ביצוע תפר אחד  פנים-(, דובמסגרת המכרז/חוזה. הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב )קופינג

כל  ודני, טיח, מערכת איטום וצביעה  ו ילרבות עיבוד מיכני א מכל סוג ועיבודו, גימור פני הקיר
ס"מ אנכיים חדשים או נקיים , כל   10קיר בטון חשוף יבנה מלוחות עץ רוחב       .הנלוותהעבודות 

 פינות הקיר  
 ידנית לא בליטות ושאריות בטון.  הקיר מוחלקס"מ , ראש  1.5יהיו קטומים ע"י סרגל פלסטיק 

 
או בטון גמר  חיפוי וזה תבוצע והדוגמה תכלול  במסמכי המכרז/הח שצויןר דוגמת כל קצה קי .2

 חשוף בכל הצדדים . 
 

תכלול   -יד, גדר או אלמנט אחר -שמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז כל קירלגבי  .3
 ידוח/עיגון אחר כפי שנדרש בפרט(. ה/עיגון בקהדוגמה גם את הכנת העיגון )פלט

 
 

 מעקה הגנה לצמחיה וגידור: יד,-מעקי בטיחות, מאחזי לסעיפי עבודות
 

טע/מודול אחד לפני הגילבון )אלא אם הרכיב  מכל סוג/טיפוס/דגם תבוצע בשלב ראשון דוגמה של ק .1
 מיובא כשהינו מגולבן(. 

 
והצביעה ותוצג דוגמנה מושלמת,  בילה באבץ  )ט   הגלווןלאחר אישור בכתב של הדוגמה יבוצע   .2 חם( 

 לפני העיגון.
 

קטעים/מודולים לפחות. באם מתוכננות    3עיגון קטע לדוגמה, באורך של    מכל סוג/טיפוס/דגם יבוצע .3
ב ובו  קפיצות  אורך,  באותו  נוסף  קטע  גם  יבוצע  בשיפוע  מעקה/גדר,  עיגון  או  המעקה/גדר  גובה 

 קפיצות ו/או עיגון קטע בשיפוע. 
 
 והשקיה : עבודות גינון  41 לפרק    
 
 

 ענה דוגמאות כדלקמן:תבוצ ההשקיהלעבודות 
 

 מטר  לפחות.  10  -מכל עומק ורוחב נדרש  -גמאות חפירת/חציבת תעלות לצנרת ו/או שרוולים דו .1
 

  10  -דוגמת הטמנת צינור/שרוול מכל סוג בתעלות כולל מצע )ריפוד( חול, הנחת הצינור וכיסוי בחול  .2
 ת והשחלת חבל משיכה. ת, כולל סימון מיקומו של שרוול, אופן סגירת הקצוואורך לפחו מטר

 
 

 : )”MADE ASמדידות "תכנית עדות"  )"תת פרק   00.91
 

 . תכניות עדות  –לפני המסירה הסופית של העבודות  –הקבלן חייב למסור למזמין  
 כפי שבוצעו למעשה. של כל העבודות, ומדויקותמלאות  

פירוט של כל  וסמך ובאחריותו המלאה וברמת פירוט שלא תרד מרמת הידי מודד מ המדידה תבוצע ב
   שנמסרו לקבלן. ודהתוכניות העב

 נדרשות תוכניות עדות נפרדות לנושאים הבאים:
לשלב גמר עבודות העפר ולפני פיזור אדמת הגן, ומדידה נפרדת    -והטופוגרפיה הפיתוח *כל עבודות

 ה. לטופוגרפיה לקראת השתילה/נטיע
 מספר, עומק, סוג וקוטר  -, מיקום שרווליםהשקיהית תוכנ *  
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   קרקעיות לכל סוגיהן.-תת במדידה יכללו גם עבודות
   כל העלויות הכרוכות בביצוע מושלם של תוכניות העדות חלות על הקבלן.

עותקים   3, וכן CDהמדידה הממוחשבת על גבי  של dwgיכלול קובץ   למפקח  החומר שיימסר
 המוסמך והקבלן.  די המודדחתומים בי  )פלוטים(,

 
 

 רעבודות בטון יצוק באת 
 
 

 מוקדמות 02.01
ט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות המפרט הכללי  בנוסף למפור .א

 . 02  -ו 00פרקים 
לביצוע כל אלמנט בטון בעבודות הבטון, בין שהן מתחייבות לפי דרישת תבניות מתכת  .ב

 לול במחירי היחידה.לן או המפקח, מחירו יהיה כט עליהן הקבהמכרז ובין שיחלי
מנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידיו הן  ני התחלת ביצוע של כל אללפ .ג

 מהמהדורה העדכנית. במהדורה לביצוע. 
מהנדס הקבלן יחתום בטפסי ההיתר במקום הנדרש כמהנדס האחראי     - אחריות לביצוע .ד

 לביצוע השלד. 
 המהנדס האחראי לביצוע השלד בים תעשה בנוכחותו של ון בכל הרכייציקת הבט  .ה
כרכוב, יוכן טיט בטוני שהוסף לו ערב לשיפור ההדבקה מסוג  לביצוע החיפוי, לרבות ה .ו

שיורה המהנדס בכמות לפי הנחיות יצרן הערב, לשימוש ב"הדבקת אלמנטים של בטון  
 טרומי בתנאי חוץ".

 שכים מנדבך לנדבך. ם אנכיים נמהבניה תבוצע כך שלא יווצרו מישקי .ז
לוטין,ברוחב אחיד ומדויק ולפי  בקווים ישרים ואנכיים לח ים ופינות פנימיות יבוצעו תפר .ח

 הפרט האדריכלי והקונסטרוקטיבי. 
 המחיר כולל גם: .ט

 ביצוע ועיבוד תפרי התפשטות
 ביצוע כל המישקים )פוגות( 

 עיבוד פתחי הניקוז. 
 מדידה ותשלום 

-ר)דוחיפוי פינות וחיפוי גב הקישולם תשלום שונה עבור י נטו. לא יהמדידה לפי מ"ר חיפו  .י
ב יהא לפי מ"א מדוד בחזית הקיר ללא תוספת לכרכוב קיר בתנוחה  פנים(.התשלום לכרכו

 מעגלית. 
 

 
 סוגי הבטון   02.02

, בתנאי בקרה  3, בדרגת חשיפה 30-בחוזק ב  מובא חזותיכל הבטון במסגרת מכרז/ חוזה זה יהיה בטון 
אדר   –לי מהדורה שביעית למפרט הכל  02, על כל הדרישות המפורטות בפרק 118  לבד לפי ת"יטובים ב

 , אלא אם צוין אחרת בסעיפי כתב הכמויות. 2013תשע"ג, פברואר 
 

 סיבולת  02.03
 . 2003  1חלק    789הסיבולת בבניה תתאים להגדרות ת"י  

 .מךשל מודד מוס ש להיעזר בשירותיו להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יעל מנת  
כל ההוצאות הכרוכות  ל, יהיה על הקבלן לשאת בבמידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעי

 בתיקון כולל הריסה, פינוי פסולת מכל סוג ובניה מחדש. 
 

 יציקת הבטון  02.04
ק"ג צמנט למ"ק ויתאים   350שאבה", יכיל לפחות  , בדרוג "מ5-6בסומך " 30 -הבטון יהיה ב .1

, לא  23042 בטון יצוק באתר. בניגוד לאמור במפרט הכללי בסעיףל  1חלק  466לדרישות ת"י 
 הצמנט הנ"ל עקב המצאות אפר פחם בתערובת.יופחת מכמות  

והתקשרות    6%  -ל 4%לבטון יוספו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש, אחוז החללים יהיה בין  .2
 שעות לאחר גמר היציקה.  3בטון תעוכב לפחות עד ה

 פקח.ם ואופן בהוספתם לבטון יובאו לאישור מקודם של המובת, המוספימרכיבי התער .3
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 בטון חשוף אדריכלי  02.05
בטקסטורה על פי בחירת   חזותיכל אלמנטי הבטון במסגרת חוזה זה יהיו מבטון מובא חשוף  .א

ל"מפרט הכללי". עלות הבטון החשוף   0209האדריכל וכפי שמפורט בהמשך, ועל פי דרישות פרק  
 יחידה. תיכלל במחירי ה

טפסות  ת חוזה זה, לרבות חיזוק רישות ה"מפרט הכללי" לגבי בטון חשוף תקפות במסגרכל ד .ב
 באלמנטים מיוחדים ושומרי מרחק תואמים.  

 טי קשירה, אפילו אם הם מגולוונים. אין להשתמש בחו  .ג
ייסתמו בטיח צמנט עם ערב משפר   –השקעים שייוצרו ע"י ראשי הפלסטיק של שומרי המרחק  .ד

 ור מוקדם של המפקח. בהתאם לאיש הידבקות
תי", או שהם נחותים מרמה זו,  במצב של "בטון חשוף חזי הפסיקה האם פני הבטון התקבלו .ה

 שר יהיה הפוסק האחרון בנושא. נתונה באופן בלבדי בידי המפקח א
 

 
 פקוח ובקרה 02.06

ת  על הקבלן לאפשר ולסייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקורות החומרים כדי לבדוק א .1
ה לצורך לקיחת דוגמאות  הציוד והמלאכה. על הקבלן להעמיד לרשות המפקח עזר החומרים, 

 ביצוע בדיקות לפי הדרישות.ו
אושר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקות של מעבדה זו,  הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנוסה שת .2

פקח  לאחר אישורן ע"י המפקח, יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות הנובעות מהן. קביעת המ
 פית. עבדה הנבחרת ולגבי אישור תוצאות הבדיקות תהיה סולגבי המ 

יקות  והחלטה על היקפן, יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח. מתן תוצאות בדמועד בצוע הבדיקות  .3
 שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן בשום תוספת או פיצוי. 

רשאי לשנות את ההיקף בכל   בדיקות והוא בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע ה .4
 ולל בטול הבדיקות לגמרי. סוג בדיקה ללא הגבלה כ

לבדיקת החוזק. מספר    על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת .5
 המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל כלונס. 

 

 טפסים לבטונים 02.07
 הכללי. סים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט בו כתוב טפ בכל מקום

 
ב  .א יבוצעו  מס'  הטפסים  הישראלי  התקן  לדרישות  את  904התאם  לקטום  יש  עיצוב  .  הפינות. 

התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכלל וסגירת התבניות לקירות תבוצע ע"י עוגני פלדה כמפורט  
 במפרט הכללי. 

מטעמו   .ב והמהנדס  אחראים הקבלן  הבטון    יהיו  קבלת  לשם  הדרושה  הטפסים  מערכות  לתכנון 
 ניות. ורה ובממדים הנתונים בתכבצ

הסידורים של הטפסים וכן את הוצאותיו בגין    מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל  .ג
 שלבי פירוקם. 

 
 

 כיסוי בטון על הברזל: 02.08
לפני הבטון. העובי  הקרוב בין   כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד קצה הברזל

 ס"מ   5א המינימאלי  של כיסוי הבטון הו
 

 
 , שרוולים, אלמנטים וכו'חורים, חריצים 02.09

הנדרשות   הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של ההכנותלפני יציקת   .א
כיב  בבטונים לאביזרים או פתחים בתכניות היועצים וקבלני מערכות אחרים, לספק ולהר 

 אלו.  אביזרים
 
יופ .ב ההכנות  שכל  ההכרח  מן  שאין  בזאת  הקונסטרוקצימודגש  בתכניות  האדריכלות   יעו  או  ה 

 את המערכות של המתכננים האחרים.ועל הקבלן לבדוק גם 
 
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' כדי שיוכל לעצבם   .ג

הנוגע עם  ויברר  את  מראש,  בדבר  את  ים  עבורם  להכין  כדי  בעבודתם  הקשורים  הפרטים  כל 
 נדרש. ה
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 כלולים במחיר הבטון.  רים, השרוולים, השקעים, החריצים וכו'גם הכנת כל החומ

 
ות את כל הנדרש עפ"י דרישת התכניות והמפרטים השונים, וזאת  נעל הקבלן לוודא כי הכניס לטפס

 ראת יציקתו. הרלוונטי לקלפני שהוזמן המפקח לבדוק את האלמנט 
ות  נבתוך הטפס  וכיו"בצינורות וולים, מעברים, פלטקות, , אביזרים, שרהמתליםהקבלן ירכיב את  

שבתכניות השונות. הרכבת כל האביזרים הנ"ל תהיה באופן   והמפלסיםבאופן קשיח, ועפ"י המידות  
סתמו בעת  עצמם לא יי צמנט וסגרגציה, וכן שהשרוולים-ות כנגד נזילת מינ כזה שתובטחנה הטפס

 היציקה. 
למעט   -ב חורים, שקעים וחריצים לקי המבנה השונים, ועיצויזרים הנ"ל בחאספקה וקביעת האב

יבוצעו על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף מעבר למחיר   -פרטים שעבורם קיים סעיף ברשימת הכמויות  
 הבטון. 

יבוטנו בהם בעת היציקה  מנטי בטון,  כל הפריטים מפלדה המיועדים להיות קשורים או מעוגנים באל
. בכל מקרה בו הדבר אינו ניתן לביצוע, או  עיגון כמתואר בתכניות -ציות פלדה עם קובאמצעות פלט

בכל מקום בו יאשר זאת המפקח מראש, רשאי הקבלן להשתמש במיתדים כימיים )בורגי עיגון בעלי  
 מאושר. ערך -ו שווה( מתאימים לנ"ל אHILTIהתקשרות כימית )כדוגמת "הילטי" )

דוגמת "פיליפס" או  סים על התקשרות מכאנית כבשום מקרה אין להשתמש בברגיי עיגון המבוס
 כיוב'. 

 
 

 חורי ניקוז  02.10
ובמרווחים הנתונים בתוכנית . חורי הניקוז ייעשו בצינורות פי.וי.סי בגוון   2חורי הניקוז יהיו בקוטר "

הנ"ל , יש להסדיר סינון ע"י ניקוי  ינורות ה דרך הצ אפור ובשיפוע כלפי חוץ , בכדי למנוע שפך אדמ
 ה היקפית מעבר לצינור הניקוז בבד גיאוטכני מהסוג המאושר. ב החור בגב הקיר , והדבקיסודי סבי

מ"ק ולהניחו בגב הקיר   0.15-0.20בנוסף לבד זה יש לתפור שק בבד גיאוטכני ולמלא בחצץ בכמות של 
 לכיסוי החור כנתון בתוכנית. 

 
 

 ום קירותאיט 02.11
 
 לפי ליישר  ,הקירגב   של יסודי ניקוי  לבצע  ,האדמה עם  במגע הבאים בצדדים הקירות את  לאטום יש

 במידה ויש שימוש בחוטים בפרויקט זה.  הקשירה חוטי  את ולקצץ צמנט בטיט הצורך
 לאיטום עד "טרוסיל"מריחה ב או ,חם אספלט של שכבות ושתי פריימר ביסוד תיעשה השכבה מריחת
 .מלא

 .וחיםפת  שישארו הקפדה ותוך הניקוז חורי הסדרת לאחר יבוצע האיטום
 

 

 טוןתיקון אלמנטי ב  02.12
הרי    –באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים, וזאת לאור דעתו הבלעדית של המפקח  .א

שאותם חלקי בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות  
וק הקבלן שוב אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות  קומות יצהמהמפקח, ובאותם 

 לצורך זה ע"י המפקח.  למפרטים המיוחדים שיוכנו ו
 
שקעים ו/ או כיסי חצץ ו/ או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח לתיקון,   .ב

 יתוקנו באופן הבא:
 הורדת חלקי הבטון הרופפים וגילוי אזור הברזל.  (1

 .לוד על ידי מברשת פלדה מכנית ו/או החלפתו בברזל חדשהברזל החי ניקו  (2

"סיקאמונוטופ"   " של גילאר או ש"ע  31בק אפוקסי מסוג "סיקדור  מריחת פני הבטון ע"י ד (3

 . SIKA))תוצרת  610

 או שווה ערך ע"י קבלן מורשה בעל ציוד מתאים.  ראפ-סיקאתיקון עם מערכת  (4
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 . יהיו על חשבון הקבלןל  ב' דלעי-העבודות האמורות בסעיפים קטנים א'  .ג

 
 
 

 פלדת הזיון  02.13

 כללי 
 . 3חלק  4466ישות ת"י זיון תהיה מצולעת לפי דרפלדת ה

פי דרישות  -תהיינה עלרשתות פלדה מרותכות )הן בתכנית והן במידה ותוצע חלופה כזו ע"י הקבלן(  
 . 4חלק   4466ת"י 

ימים. על הקבלן להקפיד על  בטון מסותשומת לב הקבלן מופנית לצפיפות הרבה של הזיון באלמנטי 
ן נכון ומדויק לתבניות. כמו כן, על הקבלן  וטות הזיון והכנסתם באופקשירה נכונה ומדויקת של מ 

 להקפיד על כסוי הבטון הנדרש בתקן והמסומן בתכניות. 
 

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים  
 ן: ו ברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלמצולע א מברזל

 
 מינימום.  -ג/סמ"רק" 5900חוזק למשיכה 
 מינימום.  -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות 

 
בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת  מאחר וסידור הרשתות מותנה 

 הוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס. רות לפי תוכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקי
  3ע. המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר את התוכניות עד  לאשור המתכנן לפני ביצו התוכניות יוגשו

 שבועות ממועד ההגשה הסופית.
 הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר והוא כלול במחירי היחידה. על 
 

 אישור המפקח ליציקה   02.14
ביומן העבודה כי הוא נבדק ומוכן ליציקה. הבדיקה   שר המפקחאין לצקת שום אלמנט בטרם אי

הזיון, בדיקת שיטת וקצב היציקה, בדיקת הפסקות היציקה ובדיקת   לול בדיקת תכניות, בדיקתתכ
 טון כולל צנרות שונות. האביזרים המבוטנים בב

ן  מקרה זמ  שעות לפני היציקה המתוכננת ובכל 48הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת כל הנ"ל לפחות 
הוא עלול  בון כי עקב בדיקת המפקח מספיק לצורך בדיקת כל האמור לעיל. הקבלן ייקח בחש 

"ל לפני תחילת  להידרש לבצע תיקונים ושיפורים ועליו ל"שריין" זמן עבודה נוסף לתיקונים הנ 
 היציקה. 

 
 אין להתחיל ביציקה בטרם בוצעו כל התיקונים והשיפורים עפ"י הנחיות המפקח. 

 יציקה כלשהי ללא נוכחות המפקח במקום היציקה. להתחיל באין 
וכחות נציג המעבדה המאושרת אשר יהיה נוכח במשך כל זמן  תחיל ביציקה כלשהי ללא נאין לה

 היציקה.
 

 היציקה שלבי יציקה ותהליך  02.15

 שפיכת הבטון לתוך הקירות תבוצע ע"י שרוולי יציקה.  .א
באזורים שבהם כמות הזיון רבה.   וף בעיקריש להקפיד הקפדה יתירה על שימת הבטון והציפ .ב

לפחות, למעט ביציקות   2מחט בקוטר "-( מרטטי2עלו לפחות שני )בכל נקודת יציקה יופ
 לפחות. 2.5"המסיביות, שם יידרשו שלושה מרטטים בקוטר 

הקבלן יקפיד על ניקיון מוחלט ומושלם של פני הבטון הקיימים, לפני יישום השכבה החדשה.   .ג
העמדת המשך לבצע ניקוי יסודי של פני הבטון בהפסקת היציקה לפני  ל הקבלן מודגש כי ע

 לשמור על הניקיון של פני הבטון הדרוש לפי המפורט לעיל.  התבניות, וכן
 

 הפסקות יציקה 02.16



175 
 

 
 

ורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים על ידו. כל  באם ת
רי העזר, תמיכות לקוצים וכל הקשור להפסקת היציקה,  ציקה חומהעבודות הקשורות להפסקת י

שבועות מראש הדרישה   3ולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש ינם נמדדים בנפרד והם כל א
 עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל. להפסקות יציקה 

 
 שונים  בתפרים יש לבצע כל  "אגף"  ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים .1
 ס.)כגון "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנד  
 
יצוקות   .2 שאינן  החתך  קורות  עד  הפועל  לעומס  תמיכה  מגדל  באמצעות  לתמוך  יש  בשלמותן 

 פחות לאחר השלמת החתך. ימים ל 7המלא, עד  
 

 הפסקת יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן  .3
המסופק ע"י חברת "דומא" שווק   ”HBT“מת יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כדוג

 בע"מ. 
 ים מהסוג הנ"ל. מחיר בגין שימוש באביזר לא תשולם תוספת

 
 רובד בטון רזה 02.17

 ובמידות מ"ס  5בעובי  תהיה ,אחרים אלמנטים או הבטון  קירות של ליסודות מתחת רזה בטון שכבת
 -מ  תפחת לא כןמו בטון  ק"למ  צמנט כמות .לצדדים מ"ס 5 בתוספת הנדון במקום מתוכננות רוחב
 לתחילת ועד היציקה גמרמ ,תקופה  למשך לח  במצב  רלשמו יש הרזה הבטון שכבת  את .ג"ק  150

 .זר וחומר לכלוך  מכל השכבה פני את לנקות יש היסודות יציקת לתחילת בצמוד .היסודות יציקת
 .ר"מ לפי מדידה
 

 תפרי התפשטות 02.18
ציה. ביו היציקות יונח מילוי מלוח  קונסטרוקתפרי ההתפשטות יבוצעו לפי הפרטים בתכניות ה

מ"מ   55נים ימולאו בגליל גבוי מלא וגמיש בקוטר ס"מ אחרו  3ס"מ.  3בעובי  פוליסטירן מוקצף 
 רכיבי. -מפוליאתילן, ומילוי חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריתן או פוליסולפיד חד או דו

 

 בקרת איכות הבטון 02.09

יקות יבוצעו  בדיקות הבטון הדרושות בכל יציקה. דגימות הבטון והבדת את כל עבודות הבטון כוללו
דגימות שלא ע"י נציג מוסמך מטעם  ת, מאושרת ע"י המפקח. לא תותר לקיחת  במעבדה מוכר

 ימים.   7יום, כולל בדיקה בגיל  28המעבדה. יש לבצע בדיקות חוזק בטון בלחיצה בגיל 
 
 

 הארקת המבנה  02.10

. על פי  1981הארקות יסוד  4271ם לפרטים הרשומים בקובץ התקנות  וצע בהתאהארקת יסוד תב
 חשמלאי בעל רישיון חשמל מתאים. י ההתקנה. העבודה תבוצע ע"י התוכניות ופרט

 
על הקבלן לבצע את הארקת היסוד הנדרשת לפני התחלת יציקת הבטונים, על הקבלן לקבל אישור  

 ל והוא יכול להתחיל ביציקת הבטון. נדס החשמבכתב כי הארקות סודרו לשביעות רצון מה 
 נו. ד יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבורושים לבצוע הארקות היסוכל חומרי העזר הד

 . בהתאם לתוכניות חשמלפרטי ההארקה השונים 
 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים: 02.12

 
 למפרט הכללי:  02בנוסף לאמור בפרק 

 בטון  .א
ט מיוחד/סעיפי כתב הכמויות מתייחסים לכל המקומות  כללי מפר המדידה לפי אופני המדידה במפרט ה

מחירי הבטון כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכללי  לסים גבהים וכיו"ב, א הבדל במיקום שלהם, המפלל
 ובמפרט המיוחד(, גם את המפורט להלן: 

 הובלה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .1
זיון, ערבים ותוספות  מנטים השכל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האל .2 ונים כולל 

 ד הבטון וכד'. שונות לבטונים, עיבו
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בטו  .3 תכנביצוע  ו/או  בחתכים  היצוקים  נים  אלמנטים  עבור  מתכת.  בתבניות  מעגלית  ית 
  ( בתבניות פלדה ו/או בתבניות דיקט חדשים למיניהן לא תשולם תוספת עבור " בטון חשוף 

הנ"ל   השטחים  עיצוב   ,"  ) נקי  במח גלוי,  המצויינים  כלול  למעטבאזורים  אלא  היחידה  ירי 
 שומים בכתב הכמויות. בתוכניות והר

 קיטומים אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל האלמנטים. וב חריצים, עיצ .4
בכל   .5 וכו'(  משופעות  דפנות  עגולה,  )מלבנית,  שהיא  צורה  בכל  וכו'  מעברים  פתחים,  עיצוב 

 האלמנטים. 
 ות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים בעתיד.ים, הוצאעיצוב שקעים, חריצ  .6
מומדי .7 מודד  של  ושירותיו  לרבות  דות  למתכננים  סמך.  ממוחשבת  אינפורמציה  אספקת 

 . )למעט מדידת המבנה הקיים ותעודו(. DXFבתצורת  
ועל   .8 הקבלן  ידי  על  תבוצע  המהנדס  לתכניות  בהתאם  רשתות  ורשימות  ברזל  רשימות  הכנת 

 ור מהנדס שבועיים לפני הזמנת הברזל בפועל. עבר לאישחשבונו ותו 
תשולם .9 "עד  לא  בטון  עבור  תוספת  "מכל  בטון  הדרושה  ס",  אחרת  תערובת  כל  או  ייקו" 

 ליציקות אלמנטים מיוחדים.
שבין   .10 בתחום  הבטון  תערובת  בצמיגות  שנויים  עבור  תוספת  כל  תשולם  ובין    4לא    7אינצ' 

 אינצ'. 
 הקבלן ביצע לא ימדדו. גציה אשרתיקוני בטונים סדוקים/ סגר  .11
 יציקת הבטון. או ש"ע ( ל ן התקנים ו/או איזוטופ ) תאום והזמנת בדיקות כגון מכו .12
 לא תשולם תוספת עבור קבלת גמר בטון חשוף.  .13

 
 

 זיון  .ב
הזיון יימדד לפי משקל )טון( כאמור ב"מפרט הכללי". מודגש כי התשלום יהיה לפי משקל הזיון  

 מוצג בתכניות, ולפי הנחיות המפקח. הבטון, כשהוכנס בפועל לאלמנטי  
 המפקח, לפי בקשת הקבלן, לא ישולמו.ע"י  בתוכניות, גם אם אושרו   חפיפות שלא צוינו

 
מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה ובכלל זה ומבלי לפגוע   

אספקת החוטים (, את   ) לרבות בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות הקשירה
וכל החומרים האחרים  זיוןיצוע, הארכות של מוטות העבודות הריתוך הנדרשות לצרכי ב

 הנרשים. כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל ותוכניות לסידור רשתות. 
 

שומרי מרחק ) קלמרות ( תושבות ) ספסלים ( וחפיות לא מסומנות בתוכניות, לא יחשבו במשקל   
 מויות.ישולמו,  תמורתם כלולה במחיר היחידה הנקוב בכתב הכ  פלדה ולאה
 

קבלן רשימות ברזל עדכניות, לפי הבצוע בפועל. רשימות אלו, לאחר  ין הלצורך התשלום יכ
 שתיבדקנה ותאושרנה ע"י המפקח, תהווינה רשימות מחייבות לצורכי תשלום. 

 
 ליטוש והחלקת מרצפים  .ג

יימדד לפי שטח נטו )מ"ר( החישוב יבוצע לפי ההיטל    הליקופטרליטוש והחלקת מרצפים ע"י 
ורי הזיון/ קוצים בהם לא תבוצע ההחלקה. המחיר כולל  י אזאופקי של המרצפים ובניקו ה

 למפרט הכללי.  500614שמירה על מישוריות המרצף ובהתאם למפורט בסעיף  
סדקים. המפקח  ים וללא ההחלקה תבוצע עד שלב "שריפת הבטון" וקבלת פני בטון יבשים, ישר

 יאשר את סיום ההחלקה. 
 או דרישת המפקח. ו/   עפ"י תיאום ואישור מפורשהסעיף יבוצע רק  

 
 הארקת המבנה  .ד

הארקת המבנה לא תימדד ותשולם כמכלול )קומפלט(. התשלום יכלול אספקה והתקנה של כל  
 האביזרים והחלקים וכן כל העבודות והריתוכים שיש לבצע.

 
 

 חעבודות פיתו 
 

הה  המפכל  הוראות  לכל  כהשלמה  מצטרפות  להלן  שיצויינו  הכללי  וראות  )"הרט  אוגדן  הבינמישרדי 
 . ,אלא אם צוין כך במפורש הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו
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 הוראות כלליות לכל עבודות הפיתוח  40.00

 
 כללי  40.00.00

 כנדרש. כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור והתקנת הרכיבים, הובלתם התקנתם/עיגונם .א
 

ריות טיט,  נים/המרצפות וכו' מכל שאהרכיבים/האב בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט  של כל  .ב
בטון צבע, סימני צמיגים וכו'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו  
בוצעו  בידי הקבלן ועל חשבונו.לאחר ביצוע מדרכות, או חלק מהן, יגן הקבלן על פני כל השטחים ש

  -צמיגים וכו'סימני   , בטון טיח, צבע,, לרבות טיטל האמצעים הסבירים, למניעת כל פגיעה בהםבכ
 עד השלמת כל הליכי המסירה הסופית. 

 
כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה , לרבות כל חומרי/רכיבי העזר/הלוואי וזיון   .ג

א צויינו במפורש, וכל זאת במחירי  אף אם ל -פלדה לבטון הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות
 זה זה.בכתב הכמויות של מכרז/חוהמצויינים  היחידה

 
 
 ית תשתית/ מצע בבקרה מלאה תהידוק ש 40.00.01
 . לפי מוד. אשטו 96%אם לא צויין אחרת תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות  .א

 לפי מוד. אשטו.    98%איזורי מילוי יהודקו לצפיפות  
 לפי מוד. אשטו. 98%פות לאה לצפיהמצע יהודק בבקרה מ

 
 

 ותשתיותמצעים  40.00.02
 כללי 

 
 הקרקע  גבי על המצעים והידוק יישור ,פיזור ,פקהאס ,להסדרה מתייחס זה רקפ תת

 .תקרות גבי על צמנט + חול מיוצב ומצע
 .שונות ריצוף  לעבודות כבסיס משמשים אלה מצעים
 לכל  ענוי חומריםה וטיב העבודות תבוצענה ,זה פרק בתת אחרת נאמר לא באם

 .הרלוונטי הכללי  במפרט הנקובות  והספציפיקציות הדרישות
 

 'א סוג מצע
 

 התקנים  מכון בדיקת תוצאות קבלת ולאחר  ,)דרך צורת( השתית  עבודות  גמר לאחר
 :הבא  באופן  יפוזר המצע .ומודרגת גרוסה אבן 'א  סוג מצע הקבלן  יפזר ,המפקח ואישור
 הוראות לפי השכבות כמות  ,הידוק לאחר   שכבה  כל  מ "ס 20 בנות  בשכבות וההידוק  הפיזור יבוצע
 . ונסטרוקטורהק

 .ישר בסרגל מדוד מ"ס 1± לדיוק יבוצעו דוק וההי הפיזור 
 

 :כדלקמן יתוקנו המותר על העולות סטיות
 
 מצע  יוסף ,מ"ס 10 בעומק  )חריש( תיחוח ידי על מהנדרש  נמוכים במקומות  .א
 .והידוק יישור יבוצע ןמכ ולאחר המאושר מהטיב       
 יישור  ,מיותרה והרחקת גירוד ,ל"כנ  ישחר ידי על מהנדרש  גבוהים במקומות  .ב

 .חוזר והידוק         
 .מודיפייד לפי 100% של צפיפות דרגת לקבלת אופטימלית ברטיבות  יבוצע הידוק
 ק"ג/מ"ק.  1,150=  100%

 
 .לפחות ר"מ 300 לכל אחת יבוצעו התקנים  מכון בדיקות

 
 :נוספות דרישות ספרמ להלן
 60%-100%=  3/4 נפה עובר אחוז
 30%-70%=  4מס'   נפה עובר חוזא

 0%-15%=   200  נפה עובר אחוז
 60%=  הנדרש מזערי ק"מת
 25%=  מירבית נזילות גבול
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   6%מירבי =   פלסטיות אינדקס
 
 

 חרסיתית  בקרקעית ,הקרקע סוגי סמך על השכבות עובי  את לשנות המפקח בידי הרשות
 .הקרקע יועץ המלצת לפי השכבות מספר תוגדלנה
 .ידיים ובעבודת מכני בציוד בוצעי פיזור
 51 בפרק הנדרשת רטיבות לקבלת מים הרבצת תוך ייעשה הידוק
 

 
 

 ריצופים ומדרגות  פרק-תת 40.06
 

 הוראות כלליות  40.06.00
 

 אבנים משתלבות 
 

 ם שימוש ת שיש בהבכל סעיפי העבודו חיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור.  .א
   הריצוף בקווי שינוי וההשלמות בגבולות שטחי  במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים      
      -כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו'       
 ות מדרגות . ויקט לרב לא יותר השימוש  בגליוטינה בכל חיתוך של חומר שהו בפר .סורבני       
 
 משטח   30% -ת אשר שטחן מהווה פחות מסרוחל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנו .ב

         רצפת/אבן סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים       
 פי הוראות האדריכל. -ל עלוסמוכות והכ      

 יצוף, אלא אם התקבל אישורת שטחי רחל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמ  .ג
 מראש ובכתב. האדריכל לכך 

 
 שילוב של ריצוף עם יציקת בטון באתר )עם גימור ל  שהינו לביצוע מדרכה/רחבה/שבי .ד
 כלשהו(, יבצע הקבלן ראשית את כל יציקות הבטון, לרבות התושבת האינטגרלית לאבני       

 כך ישלים את הריצוף. -השפה, ואחר
 

 מאת  בדיקה דתתעו קבלת ולאחר זה במפרט כנדרש ומיושר מהודק מצע בי ג צע  עלהריצוף יבו .ה
 .חול שכבת הקבלן לפזר על ,לנדרש עונים הצפיפות  ודרגת שהמצע המוכיחה ,וסמכתהמ המעבדה 
 .מ"ס 5 -מ  פחות לא תהיה  זר וחומר לכלוך מכל וחופשי נקי שיהיה דיונות חול שכבת עובי 

 
 הנדרשים ובגוונים המתוכנן לדגם בהתאם  הכמויות בבכת נדרשה  מהסוג במשתלבות ריצוף .ו

  כניותבתו
 .הוא חשבונו ועל הקבלן  ידי על ובוצעה  האדריכל ידי על שאושרה דוגמא לפי או/ו 
 תשולם שעבורה לבן צמנט  תוספת המכיל לריצוף פרט אחיד במחיר יהיו  הריצוף של הגוונים כל 

 .תוספת
 ותעבוד להשאיר אין .היום באותו עוד ולהדקו לדאוג קבלןה על ודהעב ביום שיבוצע ריצוף קטע כל 

  הידוק
 שלא כאלו( היצרן  הנחיית לפי במכבשים הידוק בוצעייו חול שכבתריצוף תפוזר  ה ג"ע .למחרת 

  נזק יגרמו
 .יסודי באופן ריצוף וניקוי  ויבש נקי דיונות בחול מישקים  מילוי .)הריצוף לפני  
 

 או צבעוני השלמה בבטון לצורך אחר במקום או בקצוות ציקהי תורשה שלא בזה  מוזהר הקבלן
 הנדרשות מידה ליחידות מוטורי לנסר במסור הקבלן על בהשלמה הצורך ווצרי בו מקום בכל .רגיל

 .הנדון במקום
 .הידוק הריצוף לאחר וזאת טיט גבי על  ל"הנ יונחו מ"ס 5 -מ  קטנות יחידות כשמנסרים

 
 בה שלהשתמאין   ,בגליוטינה ריצוף יחידות שבירת תורשה  לא כי  לו וע שיד  בזה מצהיר הקבלן
שימור מכני במסור ייעשה הניסור .לאתר יאהלהב ואין מקרה בשום  כשמנסרים .במים תוך 

 הידוק  לאחר וזאת ,טיט שכבת  ג"ע ל"הנ  יונחו ,מ"ס 6 -מ קטנות  מידה ביחידות  השלמות  ומרצפים
 .הריצוף
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 גן / אבן שפה אבן

 
 מש הקבלן בזווית שלמה  כלשהו ישת דגם/מסוגואבני צד זווית כלשהי באבני שפה לביצוע  א.  

-90יחידה אחת( מייצור של יצרן אבני של אבני השפה ומאותה סדרת ייצור, או יבצע כל זווית של )
שהמרווח    מעלות משלושה חלקים שווים במידותיהם ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן  45

 מ"מ.   5ן לא יעלה על אבן לאב  המירבי בין
 

  –בניסור מדוייק  –ל הקבלן להכין עחובה -בילים מסוג כלשהולביצוע אבני שפה לשולי ש ב. 
אבנים באורך שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.רוחב מישק )פוגה( מירבי בין אבני שפה לא יעלה  

   8על 
 מ"מ.

 
 .פרט י"עפ .עץ לוחות ניתבתב  ותחםמ הכל , 20 -ב בטון ומשענת יסוד גבי על הנחה ג. 

 ובין  היסוד בין  מלא חיבור לקבלת להקפיד יש ,מ"ס 10/10 נתומשע מ"ס  5/20 היסוד מידות
 .המשענת
 .החוצצות  השכבות כל את ולהסיר היטב לנקות יש )למשענת היסוד בין( זמן בהפרש כשיוצקים

 
  אבנים .האבן שולי את היטב תולנקו ידלהקפ יש , 1:3 ביחס צמנט בטיט ייעשה האבנים בין יבורחד. 

 רדיוס לקבלת במקום  הנדרשות למידות סרלנ יש ,קשתות או רדיוסים להסדרת קטנות ביחידות
 .שבורות ביחידות להשתמש אין  ."שברים" ללא קשת או

 
 משטח למתקני משחק משכבה משולבת של גומי יצוק באתר 40.06.01

 מבנה המשטח יהא כדלקמן: .א
(  1498פי ת"י -לפי הוראות מכון התקנים )על  -זורי ההולםהתאם לאי: בעובי בשכבה תחתונה 

  1118שחור מצמיגים גרוסים מעובב בדבק פוליאוריטני ייעודי, מק"ט  .S.B.Rועשוייה משבבי גומי 
פי הוראות  -ועל   1498פי התקן הישראלי -אנגליה, או ש"ע, בעובי שיידרש על Rosehillמתוצרת 

ם מכון התקנים הישראלי, ואשר הנחיותיו תינתנה בכתב  וסמך מטעשל בודק מיחודיות לפרוייקט 
 ומראש.

  70%שיעור הפתיתים הצבעוניים לפחות  -צבעוני .E.P.D.Mתי גומי מסוג : פתישכבה עליונה
,  Rosehill, מתוצרת 1180הכול מעורבב בדבק פוליאוריטני ייעודי מק"ט  -והיתרה פתיתי גומי שחור

 אנגליה או ש"ע. 
 מ"מ.  10ה ובי השכב ע         

 יצונית בלבד.לא יאושר חומר המכיל פתיתי גומי צבועים ח
 

 ע המשטח ימסור הקבלן למפקח את האישורים/ההתחייבויות הבאות: לפני ביצו .ב
תעודת מקור ובה כל פרטי רכיבי משטח הגומי )היצרן, יבואן, חומר, גובה בטיחות   .1

רטורות סביבה מירבית  סד(, טמפההדבקה לאספלט )הממירבי  מומלץ ע"י היצרן, שיטת 
ם שפת התעודות הנ"ל בע + ההדבקה(. )הערה: באלעמידות המשטח המבוצע לרבות הצ

 אינה עברית יצורף גם תרגום מדוייק לעברית(. 
 

 אישור מכון התקנים לגובה הנפילה המירבי המאושר לעובי השכבה שתבוצע.  .2
 

משטח הרכיבים  תקינות ה"הבדק"( שניתנות להתחייבות הקבלן שתקופת האחריות ) .3
זמין וזאת בניגוד  אישור המסירה הסופית למ ( שנים ביום3ו/או ההדבקה הינה  שלוש )

לאמור במקום כלשהו במסמכי מכרז/חוזה זה ו/או בניגוד לאמור בחוק הבדק של מדינת  
 ישראל.  

שעות  48ם תוך  בתעודת האחריות יצויין במפורש שהקבלן מתחייב לתקן שאת הליקויי
 תקינות המשטח. -ההודעה על אית מסירת  משע

 
 ן. בדוגמא לפי הנחיות המתכנ המשטח יבוצע בגוונים ו .ג
 
הפרשי הגובה בין המשטח לבין המשטח למדרכה/שביל/רחבה/אבני שוליים במקום כלשהו לא יעלה על   .ד

 מ"מ.  2
 

הוראות    פי הוראת התקן ו/או-כפי הנדרש על -מחיר היחידה יחול על כל עובי כלשהו של שכבת גומי .ה
 המפקח מטעם מכון התקנים. 



180 
 

 
 

 
 פרק מסלעות -תת 40.07

 .קידוח  סימני ללא , סלע של טבעיות משכבות יסופקו לעיםהס ".שכבות" סלעי  של  חהוהנ אספקה
 .המתכנן הוראות ולפי  הטכני והפרט התכנית לרוח בהתאם שונים בגבהים תבוצע המסלעה בניית

 לפי  חפירה  תכלול העבודה
 או  ניפסלו אשר שלמים וסלעים סלעים שברי ופינוי העודף החומר קסילו  ,ית השת הידוק , הצורך
 לספק עומד שהוא הסלעים של דוגמא להביא הקבלן על הביצוע התחלת לפני .וציםנח כלא נמצאו
 ידי  על אישורם לאחר ורק

 .בביצוע יתחיל המתכנן
 :עליהם מגשרת שהמסלעה הגובה הפרשי פ"ע יקבע הסלעים  גודל
 

 גודל ממוצע של  מ' מפני הקרקע , יעשה שימוש בסלעים ב  1.00ממוצע עד שגובהה הלמסלעה  .1
 60X 100  ס"מ  30-40ובעובי 

 מ' מפני הקרקע , יעשה שימוש בסלעים בגודל ממוצע של   2.00למסלעה שגובהה הממוצע עד  .2
 80X 130  ס"מ   40-50ובעובי 

עים בגודל ממוצע  ימוש בסלמ' מפני הקרקע , יעשה ש 2.00 מעללמסלעה שגובהה הממוצע  .3
 של 

 100X  160   ס"מ  50-60ובעובי 
 
 אופן הבניה: 

 
 מפולס  העליון הקו כאשר נויב הסלעים .1

 סלעים שני מעל מונח סלע כאשר "שכבות "בצורת השני מעל אחד להניח יש הסלעים את .2

  את "סוגר"ו

 שכבות יןב נמשכים מרווחים יצירת מונע כך ידי ועל התחתונים בין הסלעים המרווח 

 .המסלעה

 .לפחות 8/7 של בחפיפה השני על אחד "בותשכ"ב מונחים שהסלעים כך תעשה המסלעה בנית  .3

 .בשטח  המצב לפי לפחות מ"ס 49 'כ הקרקעית בתוך תושק (הבסיס שכבת)התחתונה השכבה   .4

 שלהם נטיה למנוע יש מקרה ובכל (הידוק  אחרי)כיוון לכל מפולסות הן כאשר יונחו הסלעים  .5
 .החזית כלפי

 .הסלעים לשכבות בניצב גאוטכני בד יונח המסלעה בגב  .6

 עה.המדידה לפי מ"ר פני המסל .7

 
 

 עבודות שונותפרק -תת 40.08
 

 הוראות כלליות    40.08.00
 

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב  .א
 

בטון   .1 ביסודות  עיגון  כוללת/ות  היצרן    כמצויןהעבודה/ות  הנחיות  לפי  או  המכרז/חוזה,  במסמכי 
 ן. בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתק - ביחד בידי המפקחו מראש ואשר יאושר

 
ב .2 יהא  אלא20-הבטון  ולא    צויןאם    ,  היחידות  במחירי  כלול  ליסודות  הנדרש  הזיון  אחרת.ברזל 

 ישולם בנפרד.  / יימדד
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ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע גננית    10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות   .3
 ס"מ.  6לפחות   )סופית(

 
תבוצע   .4 הבטון  יסוד  ראש  ר  באמצעותיציקת  עגולה    מדויקת יבועית  תבנית  המ  –או  ידות  לפי 

 הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו.
 

מאחזי .5 גדר,  )למעקה,  עמודים  לעגן  איסור  כלשהו  -חל  מסוג  וכו'  לפלטה    –יד,  "עמודים"(  להלן 
 ע וכו'. דופן, סלחיצונית,מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר,  

 
הנדרש   .6 העיגון  והינו מחייב  מצוין אופן  לא  בפרט  ובאם  יבוצע  צוין,   ובכפוף  ,  המפקח  הנחיות  לפי 

בה, בטון  לעיל.כל עלויות העיגון כלולות במחיר היחידה, לרבות כל עבודות החפירה / חצי  1לפסקה  
כוס ומילוי בחומר    "י קידוחתנתן עדיפות לעיגון לבטון ע.  כמצוין)אספקתו ושימתו( וזיון ביסודות  

 לפי הנחיות קהקונסטרוקטור.
 

 ון וצביעהו ות כלליות לגלהורא .ב
 

הגדרות,   .1 רכיבי  , כל  מפלדה  סככות  יהיו  לביצועה  שישמשו  החומרים  וכל  היד  ומאחזי  המעקים 
לאחר  וו ומגול  האבץ  נים  ציפוי  עובי  חם,  באבץ  בטבילה  והעיבוד  הייצור  כל  מיקרון    80השלמת 

 . 918ן יהא לפי ת"י וו ע הגיללפחות, וביצו 
 

פע  הגלוון .2 כל  ביצוע  לאחר  השיבוצע  הקידוח,  הריתוך,  חלקי  ולות  בהכנת  אחרת  פעולה  וכל  יוף 
 הגידור/המעקה. 

 
הגדר/המעק .3 חלקי  לכל  אחריות  תעודת  המפקח  בידי  ייתן  הגיל הקבלן  ממפעל  תעודת  ו ה  וכן  ון 

בלתי  לדרישו-אחריות  להתאמתה  העבודה  לאיכות  מטעמו  התלויה  התקן  )ת"י  ת  (,  918ישראלי 
 ודרישות מכרז/חוזה זה. 

 
פל .4 אומים,רכיבי  )ברגים,  קטנים  יגול  דה  וכו'(  "טרמו ווטבעות  בשיטה  יאושר  -נו  לא  דיפוזיונית". 

 ציפוי "פאסיבציה". 
 

ולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי, הסרת כל רכיבים וחומרים  הכנת כל רכיבי הפלדה המג  .5
חומר "קושר  נת באמצעות התזת חול ויישום שכבת  וו פני הפלדה המגולוחספוס    זרים מפני הפלדה

 לפי הנחיות יצרן הצבע העליון.  לוגלבון"  הכ 
 

נפגע, ניקוי יסודי    שגלוונםהתיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים    .6
 או ש"ע.  להסרת כל חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע גלבון קר מסוג "זינגה" 

 
עליון ו/או להכין  לצבע ה   הגלווןקושר בין    לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר .7

ו/או הכנת הפלדה המגולוואת הפלדה המגול יצרן הצבע העליון,  נת לפי הנחיות  וונת לפי הנחיות 
 יצרן הצבע. 

 
8. " מסדרת  בגוון  בתנור"  אלקטרוסטאטית  "אבקה  בשיטת  תבוצע  שי"RALהצביעה  כפי  קבע  , 

 המתכנן. 
 

והחומרים/רכיב .9 הנ"ל  הפעולות  עלויות  במחירכל  כלולות  הנדרשים  לתשלום  ים  ואינן  היחידה  י 
 ו נוסף. בנפרד ו/א

 
   אשפתון 40.08.04

 
 פח פנימי מגולוון, קשור בשרשרת לגוף האשפתון.  וכולל  או ש"ע,  בכתב הכמויות כמצוין דגם לפי  
ועיגון האש  כוללת אספקה  ביהעבודה  ו/או אדמת פתון,  ריצוף/אספלט  לפני  מזויין מתחת  ן.  ג-סוד בטון 

 היחידה ואינה למדידה בנפרד. תו ושימתו  כלולה במחיר  , אשר אספק20-הבטון ב 
 

 ורכיביה  ברזיה 40.08.05
 או ש"ע.   בכתב הכמויות כמצוין  לפי דגם .א

קום מים  חיבור למלפי הוראות היצרן,  ביסוד בטון, ה, עיגונה יהעבודה כוללת אספקת הברזי
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, וחיבורה  לברזייהלפי תוכנית הזנת המים   -לכל מרחק נדרש 6מ"מ דרג  25עם צינור בקוטר 
 לפי המפורט בתכניות. לכל מרחק נדרשלמערכת ניקוז קיימת או לחבית ניקוז 

 .  PVC 3החיבור יהיה עם צינור בקוטר "     
   ו מכסי פלדה יצוקה מסומנים .ה ויכלל יתאי הניקוז וחיבור המים יהיו מתוצרת יצרן הברזי     
 
 המדידה: יח' קומפלט.  .ב
 
 ברזיה נמוכה  .ג

 ס"מ מעל פני הריצוף.  60עוגנת בגובה "ל אך מ ברזיה כנ  
 המדידה: יח' קומפלט.  

 
 מיוחדים: מיםאופני מדידה ותשלו 40.09

 
 .מטר לפי ימדדו יבוצעו  באם ,'וכו שבילים ,רמפות לצידי בגן יד  אחזימ .1
 .ונקזים מיישרת  שכבה ,הרבצה שכבת ,פינות קיטומי ויכלול נטו ר "מ לפי יימדד טיח .2
 שפה ,גן אבני  בין תיעשה המדידה .הפתחים כל בניכוי נטו  ר"מ לפי ימדדו השונים מהסוגים ריצופים .3
  או

 .המצע מעל  הדרושים החומרים את כולל הריצוף מחיר .אחרות יציקות שפות
 .ר"מ  לפי תימדד קירות צביעת ,צבע עבור .4
 ללותכו  המפרט י"ועפ הקבלן י"ע מצעים בדיקות  ,והידוק דחיסה לאחר ק"מ לפי ימדדו םמצעי .5
  במחיר
 .היחידה 

 .השפה אבני בין נטו ר "מ לפי ימדדו ביטומני וריסוס אספלט  בטון  שכבות .6
 .ובמפרט הכמויות בכתב כנתון הכל ,בטון ומשענת יסוד ויכללו מטר לפי ימדדו שונות שפות .7
 .מטר לפי ימדדו  ן אב מדרגות .8
 .הכמויות כתב בסעיפי כנתון יחידה לפי  ימדדו 'וכו  אשפתונים ,סריגים ,ספסלים ,עצים מגיני .9

 .וקוטר לסוג בהתאם מטר לפי תימדד  שרוולים צנרת .10
 .המפקח של ידו בחתימת מאושרים בפועל  עבודה שעות לפי  תימדדנה יומיות עבודות .11

 
 ניתנה  לא שלגביהם סעיפים .באתר ר"מ לפי ימדדו קרקע להכשרת פרק בתת סעיפים .12

 .הסעיפים  ביתר ככלולים אותם יראו ,ישולם לא ועבורם יבוצעו הכמויות כתב  בסעיפי כמות
 לקוטר  בהתאם מטר לפי צנרת  .הכמויות בכתב הנקובה  מידה יחידת לפי תימדדנה השקייה  מערכות  .13

 .במחיר כלולים הצנרת וכיסוי  תעלות חפירת ,וסוג
 בסעיפי כנתון מידה יחידת לפי ימדדו 'וכו מיגון ארגזי מחשבים ,מערכת י ראש כגון שונים אביזרים

 .כמויותה כתב
 בשטח נמוכים  בממטירים נגר  למניעת אביזרים היחידה במחירי כלולים והם ימדדו לא מחברים
 .במחיר הם גם כלולים

 .ולסוג לגודל בהתאם יחידה לפי ימדדו שונים ושיחים עצים .14
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 והשקיה ת גינון  עבודו - 41פרק 
 

)"האוגדן הכחול"(   משרדי-הביןללי למה לכל הוראות המפרט הכלהלן מצטרפות כהש שיצוינוכל ההוראות 

 ואינן מחליפות אותו באופן כלשהוא,אלא אם צוין כך במפורש 

 
 הפרק -הוראות כלליות לתת  41.00

 
 מוקדמות

 
 כללי  00.0

 
 :בעל גנן יהיה  המבצע הגנן .א

 )חדש – 1 סוג( 3 מספר גנן תקף  אישור 1.

 ונוף  לגננות הארגון של הגינון קבלני בתא רשום תקף  אישור 2.

 עבודתו  טיב לאישור והמלצות  מוכח יוןניס בעל 3.
 

 גזע  קוטר  ,העצים ,השתילים בסוג שינויים לבצע הזכות את לעצמו שומר המזמין  .ב
  .בשלמות סעיפים ביטול או ,)אחוזים מאות של בהפרשים( וכמויות

 
 טיח להב מנת על הצמחיה את להזמין הקבלן על  לביצוע תוכניות קבלת עם  .ג

 .השתילים מויותכ כל של סדירה אספקה
 

 העברת  בעת בפרט המתאימה לעונה השתילה את להתאים יש – השתילה עונות  .ד
 .להנחיות בהתאם ,מהקרקע בוגרים עצים

 
 העבודות  .האתר ת בגבולו והשקייה גינון עבודות לביצוע מתייחס זה מיוחד מפרט  00.01

 הכללי  מפרטב  וכמתואר באתר הנחיות ,לתכניות בהתאם תבוצענה  להלן המתוארות
 .והשקייה גינון  לעבודות

 
העירייה/מועצה   של הגנים מח'  מנהל עם הביצוע תקופת כל למשך תאום  חובת חלה הקבלן על  00.02

 ו/או כל  
אחרת    מטעמו רשות  מי    הקבלן  על ,האדריכל של רואישו תקבל ולאחר הביצוע בסיום ,או 
  להמציא
 .העבודה קבלת על המחלקה למנה  מאת  בכתב אישור 

 
 העבודה  תבוצע ,זה למכרז המצורף המיוחד  המפרט בסעיפי אחרת נאמר לא אם  00.03

 .)והשקייה גינון לעבודות כללי מפרט( 41 בפרק לנאמר בכפיפות
 משרד  של לאור בהוצאה ולרוכש מתחייב והקבלן למכרז מצורף אינו זה כללי מפרט

 .הביטחון
 

 שלא  מסויימים במקרים רק ,ראשונית פות בעדי כמפרט לראות יש וחדהמי המפרט את  00.04
 .הכלליים מהמפרטים להשלים יש ,המיוחד במפרט חסר שפרוט או מספיק  פרוט ניתן

 
 כמפרט לראות יש ,המיוחד והמפרט הרלבנטיים פרקיו כל על  הכללי ,המפרטים שני את  00.05

 .העבודה לביצוע
 

 יש  עץ של סוג ולכל עץ או ברזל ביתדות הקבלן ידי על שהייע העצים מיקום סימון   00.06
 .היתד בראש שונה בגוון סרט לקשור
 תוואי  על בכתב  אישור לקבל אלא ,לסמן צורך אין מוליכים קווים או טפטוף קווי

 .בשמו שיבוא מי או האדריכל ידי על או/ו  חהפיקו ידי על ינתן האישור .כיסוי לפני ובדיקה
 

 .הביצוע וגמר המפקח בדיקת לאחר רקעבק הצנעתם י "ע יסולקו יםהסימונ  כל  00.07
 



184 
 

 
 

 או  ,מוקדמות ,מיוחד מפרט ,תוכניות  :כגון זה למכרז המצורפים במסמכים האמור כל  00.08
 ירי במח ולכל ,מ"מיא מפרט , 41 פרק כללי מפרט :כגון מצורפים שאינם מסמכים
 ואחריות  תחזוקה ותקופת המוצרים  ,הצמחיה ,החומרים כל אספקת  לרבות היחידה

 .זה מיוחד במפרט מוגדרכ
 

 כ "ב  מאת או באתר המפקח מאת אישור לקבל שעליו לו שידוע  בזה מצהיר הקבלן  00.09
 כמות  :לדוגמא ,הבא השלב ביצוע על מטעמו מי או המזמין מטעם ותמיד ,האדריכל
 על  אישור ,התקדמות לפי השקייה מערכות בדיקת ,הצנעה ,זרתהמפו טהקומפוס
 .הצמחיה וטיב התפתחות

 
 מחיר  את ציין ולא ,הכמויות כתב מסעיפי מסויים מחיר השמיט שהקבלן במקרה  00.10

 בהתאם )שהושמטו( אלה מידה ליחידות מחיר יקבע ,הנדונים סעיפים או בסעיף היחידה
 .זה מכרז  בהגשת שהשתתפו  אחרים קבלנים של עותמהצ תרביו  הזולים היחידה למחירי

 
 מכל והיטלים  מיסים כולל ,ועבודה חומרים ,מוצרים אספקת היתר בין כוללים היחידה מחירי  00.11
  שהוא סוג

 ההוצאות  את המחירים כוללים  כן .מוסף ערך למס פרט ,קיימים שיהיו  וכאלה הקיימים 
  המוקדמות
  תואר המ וכל הקבלן  רווחי  ,המוגמרות והעבודות החומרים   על  רהשמי ,הומדיד  סימון ,והמקריות 
 .חוזה לפי הכל ,כמויות וכתב תוכניות ,תובמוקדמו  במפרטים 

 
 יהיו  ההשקיה מערכות הקמת לצורך  הקבלן ישתמש שבהם והצנרת ההשקיה אביזרי כל  00.12

 .תקן ובעלי חדשים
 פיקוח תחת  ועומדות כרותמו לותבמשת שגודלו בצמחים להשתמש הקבלן על ,כן-כמו
 .החקלאות משרד של

 
 יסופקו משתלות מאיזה לקבוע רשאים ידם על שימונה אדם כל או המזמין  ,ריכלהאד  00.13

 ,המזמין כ"ב  של משותפות בדיקות סמך על הכל ,ועצים שונים שיחים ,הצמחים
 .הקבלן כ"וב האדריכל

 
 בר  מעשבי חופשי ומצע ,ועלה  רששו לותממח וחופשיים בריאים יהיו הצמחים כל  00.14

 .המיוחד המפרט בסעיפי  ותהמתואר להגדרות ויענו ,םשנתיי רב או/ו  ,עונתיים
 

 עד  קלה חמרה באדמת מולאו לעצים שהבורות לאחר נטיעה  בעבודת יתחיל הקבלן  00.15
 וניתן  פסולת מכל וחופשיים נקיים והם כנדרש בוצע  השקיה לצנרת שרוולים ,בינונית

 .להשקיה הצנרת את  בתוכם השחילל
 .הביצוע לתחילת הסופי אישורו  את שיתן חהמפק עם יחד לבדוק יש ל"הנ כל

 
 

 שבוצעו  כפי העבודות של עדות תוכנית למפקח להגיש הקבלן על ,הביצוע גמר עם  00.16
 .פרטיה כל על ההשקייה  למערכת ובמיוחד
 .עדות  תוכניות המציא ןשהקבל לאחר אלא ,לתשלום יועבר ולא יאושר לא סופי חשבון

 
 הוא  חשבונו ועל  הקבלן על חלה ,השקייה ומערכות הגינון תעבודו של תחזוקה תקופת  00.17

 המוכיחה הקבלן לידי גמר תעודת מסירת מיום החלים ,קלנדריים ימים 90 של לתקופה
 .והיזם האדריכל ,המפקח  רצון לשביעות  בוצעו זה מכרז נושא  עבודות שכל

 שהקמת לאשר הובא ,)בלבד והשקייה גינון  לעבודות( כזמנית לראותה יש ,זו מרג תעודת
 הקבלן  לידי  נתינתה מתאריך ,התוכניות לפי בוצעו אמנם ההשקייה תומערכו הגן

 .קלנדריים ימים 90 של לתקופה כאמור  הקבלן חשבון  על ,תחזוקה תקופת מתחילה
 וברמה  ,הגנים תחזוקתל מחיםמו מקצוע בעלי בעזרת הקבלן ידי על תבוצע התחזוקה
 גיזום  ,ניקיון בודותע ,קלטור ,דישון :היתר ןבי כוללת התחזוקה ,גבוהה מקצועית
 ,במזיקים טיפול ,"קנטים " וחיתוך מדשאות  כיסוח ,אחרת פסולת וכל הגזם והרחקת
 .ועלה שורש מחלות וסוגי ,נברנים

 .הקבלן חשבון על ,והדישון ההדברה חומרי כל
 חלות  ,השקייה מערכות תחזוקת כולל 41 פרק  הכללי במפרט ובות הנק ותהעבוד יתר כל
 .הקבלן על
 

 באתר  ביקור סמך על תיערך ,וההשקייה הגינון ,הפיתוח עבודות לכל ראשונית קבלה  00.18



185 
 

 
 

 הקבלן  שעל ,והגינון הפיתוח לעבודות ליקויים פרוטוקול וירשם ,הפיקוח ידי על שיזומן
 ממספר  יאוחר לא ,והאדריכל הגנים מנהל ,פיקוחה רצון לשביעות ולבצע  לתקן  יהיה 
 .זה בביקור סכםשיו ימים
 בפרוטוקול  הנזכרים הליקויים את תיקן שהקבלן לאחר כאמור תיערך השני קבלה
 .הנדון

 
 העבודה  לגבולות  מחוץ אל ,באתר מעבודתו  כתוצאה שהיא פסולת כל ירחיק  הקבלן  00.19

 והרשויות  הסביבה לאיכות המשרד ידי לע ומאושר מוכר פסולת אתר ולמקום
 .המוסמכות

 .זו הטלה  בגין הפסולת אתר להנהלת או/ו  ל"הנ  ות למוסד אגרות תשלום  חובת חלה הקבלן על
 

 ,שינוי כגון לקבלן הנמסרת  הוראה לכל להישמע מתחייב והקבלן לדרוש  רשאי המפקח  00.20
 .היחידה במחירי כלול ל"הנ  כל ,'וכו האתר ניקוי  ,מהאתר יום-יום פסולת סילוק  תוספת

 
 ,השטח את יסודי באופן  לנקות ןהקבל  על  ,למזמין מסירתה לפני ועוד העבודה בגמר  00.21

 .המכרז ממסמכי המתחייבות  העבודות כל את ולבצע הערוגות את לקלטר
 

 .המכרז ממסמכי כמסמך לראותן  יש  ,הקבלן אל במכתב או עבודה ביומן הנמסרות הוראות  00.22
 

 זמן תוספת 0 0.23
 הקבלן  של לדעתו המצדיקים תנאים היווצרות עם מיד להגיש יש ביצוע זמן תוספת
 הזמן  תום לפני יום 15 -מ יאוחר לא מקרה בכל אבל .ביצוע זמן לתוספת  בקשה הגשת
 .מתאימים מסמכים ובצירוף - מנומקת  להיות חייבת הדרישה .החוזי

 
 אלטרנטיבות   00.24

 לקחת הקבלן על .מסויימות לעבודות אלטרנטיביים סעיפים ניתנו הכמויות בכתב באם
 הסעיפים מכלל אלטרנטיבי בסעיף או ראשי  בסעיף לבחור המפקח של שזכותו בחשבון

 .הנדרשת הכמות כל את ולבצע עבודה לאותה האלטרנטיביים
 .זה סעיף בגין תביעה כל תהיה לא לקבלן
 ,)מהכמות 50% ( :הסעיף בסוף הערה  ייד  על ,כמויות בכתב לזיהוי ניתן אלטרנטיבי סעיף
 .אחר אחוז כל או

 
 

 ,התפתחותם ,טיבם מבחינת האדריכל של  לאישורו צמחים הצגת בתחו חלה הקבלן על  00.25
 .'וכו גודלם

 
 ,התפתחותם ,בריאותם מבחינת במפרט הנקובים בסטנדרטים יעמדו לא אשר צמחים  00.26

 על ,כזה במקרה  .כ"ב או המזמין ידי על שרויאו לא ,גודלו שבהם  מצע ומבחינת עיצובם
 .הקבלן י"ע  כבר נשתלו כולם או חלקם אם אפילו  מהאתר קםלהרחי הקבלן

 
 מערכות  של מוליכים קווים הטמנת לאחר ורק אך ,הנטיעה בעבודות יתחיל הקבלן  00.27

 והשמדתה  עשביה הנבטת תידרש ,כן-כמו ,ויישור דישון ,הקרקע הכשרת ,השקייה
 ..)הדברה י"ע( תהמוחלט

 
 סטטי  לחץ המים לחצי תא למדוד  הקבלן על ,שקייהה למערכת העבודות  תחילת לפני   00.28

 19.00 שעה לאחר והערב הצהריים ,הבוקר בשעות הזרימה ובזמן זרימה באין ודינמי .
 הקבלן  על בתוכניות הדרוש מהלחץ סטיה כל על ,מערכת לראש בכניסה  יבדקו הלחצים
 .דיחוי ללא למתכנן להודיע

 
 אישור  ומתן קחהמפ ידי על בדיקתה  לאחר  אלא תכוסה לא בקרקע המוטמנת צנרת  00.29

 .בכתב
 

 תימדדנה  ,החוזה את המרכיב אחר מסמך בכל או/ו ,הכללי במפרט לאמור  בניגוד   00.30
 .זה מיוחד למפרט המצורף ,"והתשלום מדידה אופני"ב כנקוב תשלום לצורך העבודות

 
 , עבודות גינון ושתילה קרקע  הכשרת 41.01
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 כללי  
 

 למערכות  מוליכים קווים .הגינון דותעבו תחילת לפני הקרקע רתלהכש  מתייחס זה פרק תת
 או בצמוד ההשקייה  מתכנן דרישות י"עפ טפטוף קווי פרישת .טיובה לפני  בקרקע יוטמנו השקייה
 .הנטיעה עבודות לאחר
 בתוכניות  המתוארות העבודות את כולל והוא  שתילהו נטיעה עבודות לביצוע מתייחס זה פרק תת

 זה  פרק  בתת המיוחד  במפרט להלן הנקובות שעבודות  חההכר  מן  זה אין  .הכמויות כתב ובסעיפי
 .בתוכניות או הכמויות בכתב גם ביטויין  את ימצאו

 ,שהיא סיבה  מכל נקלטו שלא עצים או צמחים והחלפת לקליטה אחריות כוללים הנטיעה סעיפי כל
 תלדרישו יענו  והעצים  יחיםהש כל  .ושיחים לצמחים יום -90 ו  חודש 12 הינה לעצים תהאחריו

 .מ"שה של )תקנים( "סטנדרטים הגדרת" בחוברת הנקובות "מעולה"
 

 ויישור  חישוף ,ניקוי 
 

 וכן  השטחים  את  לנקות  הקבלן  על ,שהוא סוג מכל פסולת קיימת בהם המתוכננים הגן  שטחי בכל
 .קיימת עשביה מכל חהשט את לחשוף
 .המקום של הספציפיים לתנאים אםבהת האפשר במידת מכני בכלי תבוצע העבודה
 .המפקח ידי  על והמאושר המקום בתנאי ובטיחותי תקין  ביצוע המאפשר מהסוג יהיה המכני הכלי
 בכלים לבצע  ניתן  שלא המקומות אותם בכל ידיים בעבודת גם הנדונות העבודות תבוצענה ,כן כמו
 .כנייםמ

 ויהניק   שלאחר מהמצב השטח ריישו ,הנדרשת הכמות  לכל הגבלה ללא  הינה הידיים עבודת
 .האדריכל בהנחיות הנדרש  סופי ליישור והחישוף
 מקומית  רשות י "ע ,מאושרים פסולת לאתרי והטלתו  האתר לגבולות מחוץ אל פסולת כל  הרחקת

 .אחרת מוסמכת  רשות  כל או
 ישא לבדו  והוא הקבלן על חלה הפסולת השלכת  בגין אלהה סדות למו אגרות ותשלום תאום חובת
 .ההוצאות לבכ

 .מתוכננים גבהים לפי סטיות ללא דיוקל השטח יישור
 השפה  אבן  מראש מ"ס  5 של לגובה  'וכו מדרך שטחי ,מבנים ,שפה אבני לצדי ייעשה  הקרקע יישור
 .ביצוע בזמן להנחיה בהתאם או

 
 

 עשביה  הדברת 
 

 .מ"ס 5 בגודל האבנים מכל תסוקל מ"ס 79 בעובי העליונ  גן אדמת סיקול

 הדברת  תבוצע ,המפקח שיורה ובאזורים  בחלקות השטח ויישור חישוף ,ניקוי עבודות מר ג לאחר
 :הבא באופן הקבלן ידי על עשביה
 למקורות  המערכות חיבור .)הקבלן של רכושו הינן אלה מערכות( זמניות השקייה מערכות פרישת
 הדברה ומריח  לקבלת  מספיקה עלותה כשגודל עישביה  הנבטת לאחר עד יםשטח יתהשקי .המים
 .השמדתה לצורך
 .מהשטח ויסלקן הזמניות המערכות את יפרק  הקבלן  זה במועד
 .המוחלטת השמדתה יבטיחו אשר הדברה בחומרי ריסוס בעזרת העישביה הדברת
 .היצרן ותהורא ילפ  ובמינון העישביה לסוג מתאימים הדברה בחומרי  יעשה ריסוס
 .תקף  רישיון יובעל  )רעלים( הדברה ומריבח לעבודות מקצוע בעלי ידי על העבודה ביצוע
 .'וכד צומח ,לחי נזק וגרימת תקלות למניעת הנדרשים הבטיחות אמצעי  בכל לנקוט הקבלן על

 הנטיעה  עבודות ביצוע ולאחר במידה .העישביה של ומוחלטת מלאה להשמדה אחראי הקבלן
 לחזור הקבלן  על חדשה וצמיחה בנביטה התחילה שהעשביה או עשביה שרידי לויתג להוהשתי

 .לאתר מחוץ המרוסס  סילוק .סלקטיביים הדברה בחומרי הולהשמיד 
 

 תיחוח  
 

 ,מתכנן/המזמין  כוח בא  או המפקח י"ע  ואישורן דלעיל בסעיפים הנכללות העבודות  ביצוע  לאחר
 .הקרקע בטיו לתתחי  לפני  תיחוח לבצע הגינון קבלן על

 תקין   ביצוע שר המאפ הסוג  מן מכני  ציוד בעזרת מ"ס  40 של מינימלי לעומק  ייעשה התיחוח
 או  חלקות   אותן בכל  העבודה  תבוצע  ,כן-כמו .המקום של  הספציפיים התנאים לפי ובטיחותי 
 בעזרת הקרקע  הפיכת ,ידיים בעבודת מכני ציוד בעזרת לבצע ניתן  שלא בודדות רצועות

 .אחר כלי כל או וחדיםמי "יםקילשונ"
 .השקייה למערכות מוליכים קווים יבוצעו זה במועד
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 קרקע טיוב 

 
 מכני  כלי  בעזרת ,ומכניות ידניות  בעבודות  הקרקע  של  מוקדם יישור יבוצע ,הקומפוסט פיזור לפני 

 .המקום בתנאי תקין ביצוע המאפשר
 אלמנט כל  או/ו ביקורת תאי ,ההמבנ תקירו ,בעצים לפגוע לא בכדי מירבית בזהירות יבוצע יישור
 .אדמה סיףלהו מבלי לרצוי קיים מצבמ  יישור .בשטח הקיים אחר
 .השטח פני על בממוצע מ"ס 15 ± של קרקע  בתנועת העבודה ביצוע תוך ייעשה יישור
 שווה או  אור-דשן מסוג קומפוסט לספק הקבלן על ,המפקח ידי על זה מוקדם יישור בדיקת לאחר
 .מאושר ערך

 .שווה ובתפזורת לדונם ק"מ  25 של בכמות  המיושר השטח פני על יפוזר וסטהקומפ 
 .לדונם ג"ק 3,500 של ובכמות מרוכזות בכופתיות להשתמש רשות הבז ניתנת 
 ,מ"ס 30של ובעומק הפיזור מרגע שעות ארבע כעבור היותר ולכל הפיזור לאחר מיד ל"הנ  הצנעת
 .ייםיד ודתבעב או/ו מוטורית במתחחת תיעשה הצנעה
 מראשי מ"ס 7ישורי יבוצע הגן ואבני השפה אבני לצד ,וגירוף סופי יישור יבוצע השתילה לקראת
 .זה בסעיף המפורט כל כולל והמחיר ר"מ  לפי מדידה .האבנים
 .הנטיעה גמר  לאחר סופי גירוף יבוצע  שיחיות בשטחי
 מזבל מיוצר  זה פוסטקומ( המלא קומפוסטציה שעבר פרות זבל פיזור י"ע בטיוב גם להשתמש ניתן
 .)כימיים יסודות פתבתוס זר חומר מכל וחופשי יבש פרות
 בדיקה  תעודת כולל ,לפחות ליטר 25 של כמות למפקח הקבלן יציג לאתר החומר הבאת לפני

 .החומרים הרכב את תפרט  זו תעודה .שבחומר היסודות והרכב טיב על המעידה מוסמכת ממעבדה
 
 
 
 

 אדמת גן .א
הקרקעות של כמוגדר בסיווג ", מקומיחול למכרז/חוזה זה הינה מסוג "נדרשת אדמת גן ה  .1

 .USDAפי -", כמוגדר עלחוליתטקסטורה "ישראל ובעלת 
 

הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )אף אם לא צוין בסעיף במפורש( גם את   .2
  האספקה,ההובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים.

  
  - מקרה לא תפוזר אדמתלאחר שאישר זאת המפקח בכתב. בשום  אך ורקגן תפוזר  -אדמת  .3

 הו.גן על פסולת מסוג כלש
  

גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים )כימיים ו/או פיסיים( שונים במובהק  -פיזור אדמת  .4
מקרקע / סלע הקיימים באתר )בסיומן של עבודות העפר או באופן טבעי באתר( מחייב 

ת(  צורות השקייה ואחרוחפירת/ חציבת בורות לעצים, הטמנת   )כגון  מסוימות  לבצע עבודות
הגן.הקבלן יציג   -את בכדי למנוע ערבוב קרקע / סלע יסוד באדמת  לפני פיזור אדמת גן,ז

ידי לקבלת אישור מוקדם.פיצול העבודות -למפקח בכתב את סדר העבודות המתוכנן על
לה לתוספת כלשהי מחירי  קרה עיפי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מ-ועבודה על

 שלמת העבודות. וי לוח הזמנים לביצוע וה לא יהיו עילה לשינ היחידות וכן
 

פי תנאי המקום והוראות  -כפי שיידרש על -וידניים    מכנייםהגן יבוצע בכלים  -פיזור אדמת .5
 המפקח. 

  
  גשם אוימים מעת ירידת  5גן בתקופה של -חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת  .6

 . מהשקיהכשהקרקע רטובה 
 

ובי לא יפחת בשום נקודה ביותר  במסמכי המכרז / החוזה.העהגן כמצוין  -עובי שכבת אדמת .7
 הגן.  -מהעובי הנדרש לשכבת אדמת  5% -מ 

 
 בדיקות קרקע לאדמת גן  .ב

 של המפקח.  אישור מוקדם ובכתבגן טעונה  -כל אספקה לאתר ופיזור אדמת  .1
  

על   תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן,וכן זורה יינתן על בסיסגן ופי -פקת אדמת האישור לאס .2
 בסיס בדיקה חזותית. 
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הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו.על הדגימות המובאות למעבדה   .3
 ום המדגם במדויק.יצוין מיק 

 
 2) מנה,,או חלק גן –מ"ק אדמת   400לכל מנה מתוכננת של  3מספר הדגימות הנדרש הינו   .4

ראי  .הדגימות יילקחו באקימותדג  3 -( אך לא פחות ממערמות באתר במקור הקרקע ואחת  
לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא  ימה  גכל ד ממספר מקומות, 

 ספר הדגימות הנדרש.במקום מ
 

 .הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת .5
 

טין  בתעודות ברור, קריא לחלודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב תעו .6
 ומודפס. 

 
לא תזכה את הקבלן    -אם תהיה  -פסילת מקור / מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  .7

 בכל פיצוי שהוא.הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. 
 

  הקרקע הפרמטרים לבדיקות .ג
 

 המעבדה תבצע בדיקות לפרמטרים שיצוינו להלן :   .1
  

 פי המצוין במפרט זה. -ודת המקור ביחידות מדידה עלצאות הבדיקות יצוינו בתעתו .2
 

 להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים :   .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

 הפרמטר   הדרישה 
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני   

 המיוחד.  
   -רקעסוג הקהגדרה של  .1

 לפי הגדרת סיווג קרקעות ישראל       
   8%על   א. שיעור החרסית לא יעלה

 15%. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על  ב
% )הרכב  מכני(   -. חלוקת )שיעור( המקטעים ב2

כולל הגדרת    A.D.S.U)חול,סילט,חרסית(לפי. 
הקרקע לפי סיווג מעבדות שירות שדה של   סוג

 משרד  החקלאות  
 ס"מ  2קע לא תכיל אבנים מעל גודל א. הקר

 2%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 
לא תהיינה אבנים באופן   חי המדשאהבשט

 ס"מ( 5בשכבה העליונה )-מוחלט

 י נפח(       . שיעור האבניות )% האבנים לפ3
 ומעלה(    4עובר נפה   /מ"מ  4)חלקיקים מגודל     

 (  )חומציות הקרקע Ph  =7.9 4 .Phמקסימום 
    

 25%א. גיר כללי 
 8%ב. גיר פעיל 

 . גיר כללי וגיר פעיל    5
 עיל תבוצע באם שעור הגיר    יקת גיר פ)בד    
 ( 10%הכללי בבדיקה עולה על     

 מילימוס /ס"מ  1.9   –מקסימום 
 דציסימנס/מטר 1.9                     

 (  .E.C. מוליכות חשמלית )6
 מטר(  / סימנס )במילימוס / ס"מ או דצי     

   3NO -. תכולת חנקן  7 מ"ג / ק"ג  30 -מקסימום 
 צוי קרקע(( )במיKg / Mg -)ב    

 בשיטת אולסן( )  P. תכולת זרחן 8 מ"ג / ק"ג  20מקסימום  
 = מ"ג/ק"ג(  Kg  /Mg -)ב      

 מיצוי בסידן כלורי( )      K. תכולת אשלגן  9 מ"ג/ ליטר  25מקסימום  
     (Liter ./Mg   =מ"ג/ ל)יטר 

 . תכולת כלורידים  10 מ"ג/ק"ג  300מקסימום  
 (Kg  /Mg)מג'/ק"ג =       

 ( SAR. בדיקת נתרן חליף )SAR 11=  7.0סימום  מק
 )ביחידות(        

 ( Ca  +Mg. תכולת סידן +מגנזיום    )12 מיליאק. / ליטר  5מקסימום  
 ( liter ./meq)במיליאק./ ליטר = )      

 . תכולת בורון )בתמיסת קרקע13 ליון  לקי מיח 0.6מקסימום  
 ברטיבות של קיבול שדה(      
 מיליון  קיבחל      
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 .A.D.S.U.( הן לפי2הערה: ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס' 

 
 דרישות נוספות לגבי אדמת גן 

  גן בדרישות הבאות :   אדמת הבנוסף לכל האמור לעיל תעמוד           
 

 בות פקעות/שורשים  לשהו, לרשנתיים ממין כ-בר רב-האדמה לא תכיל חלקי עשבי  .1
  בר.  -שורש וכו', ולא תכיל כל שאריות עשבי  קני /                  
 האדמה לא תכיל פסולת כלשהי.   .2
  ובמישוש.האדמה תראה אחידה במראה   .3
 האדמה תהיה מפוררת  היטב.  .4
 ה לא תובא לאתר.ה רטובאדמ  .5
ת קשים בקרקע יושי חרסאדמה המכילה גושים קשים )כדוגמת "נזז" בקרקע חמרה, ג .6

 רוסה וכדומה( הינה פסולה -טרה
 

  מדידה ותשלום של אדמת גן .ד
 

גן בעובי  -אדמתבחישוב לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת   -מ"ק נטו -המדידה  .1
 פקח )ממוצע המדידות(. בצע המפי מדידות שי-השכבה, כפי שנמצא על 

 
דעתו  -לפי שיקול  -מקומות בה במספרלקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכ .2

וייחשב את    -גן-מ"ר שטח שפוזרה בו אדמת 500הבלעדי, אך לא פחות ממדידה אחת לכל 
ה  שנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי מכרז / חוז הממוצע. באם הממוצע גבוה מהגובה 

 זה.
 

מכי  פי מס-עלגן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע הנדרשות  -התשלום עבור אדמת  .3
אשר עשויות להידרש לצורך קבלת אישור   -מכרז/חוזה זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות 

 הגן.   -תקינות אדמת
 

את כל הבדיקות הנדרשות  לבצע על חשבונולן הינה למען הסר ספק מובהר שחובת הקב .4
ש( ישור התאמת אדמת הגן  לדרישות  המצויינות/מפורטות בפרוגרמה )של משהב"צורך אל

 . פרט הטכני המיוחד לפי הדרישות המחמירותאו במ
 

עד קבלת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה בנפרד לבדיקות אלה.כל עלויות הבדיקות  .5
הגן  -דמתה של אבמחירי היחידה של  אדמת הגן.ה.עד קבלת אישור בכתב לתקינותכלולות 

 לא תשולם כל תמורה בגין סעיף זה בכתב הכמויות. 

 
 עבודות נטיעה 41.02

 
 

 עצים  נטיעת
 

 לנטיעה א. בורות
 
 כגון  מכני בכלי תיעשה  העבודה .באתר הקיימים הקרקע סוגי בכל לנטיעה בורות חפירת
 זר ומרח  כל  ללא  ידיים בעבודת או/ו ,המקום של הספציפיים לתנאים יתאים גודלו  אשר מחפרון
 מטר .  1   של מינימלי בקוטר במקדחה או/ו ,בכמויות הגבלות – שיתגלה

 האתר  לגבולות מחוץ אל הקבלן ידי על יסולק ,נקיה אדמה ושאינו הבורות  פירתח מהלך  ךתו
 גנני לגידול ראויה   כבלתי התגלתה מהן שנחפרה  שהאדמה ולבורות ,מאושר  פסולת  לאתר כאמור

 .ופוריה קלה ,קיהנ  גן תאדמ הקבלן יספק ,כפסולת או
 
 
 העצים לנטיעת בורות מידות .ב
 

  1.5  -מטר או בהתאם לגוש ובעומק לא פחות מ  1-וטר לא פחות מיהיו בק  מידות הבורות לעצים .1
 מטר
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ולא   .2 המאושר  מהטיב  גן  אדמת  למלא  הקבלן  לנטיעת  על  גובה  לקבלת  הבור  בתחתית  חרסיתית 
של הקרקע , כך שצוואר השורש לא יהיה קבור  תוכנן  העצים לפי צוואר השורש ביחס לגובה סופי מ

 באדמה 
 

 ג. זיבול
 

 סמך על מאושר ערך  שווה או 4101 פרק בתת הנדרש מהסוג קומפוסט מסוג יהיה  הזיבול 
 .ל"כנ  מרוכזות בכופתיות או העבודה בתחילת הקבלן ידי  על  שיוגש מעבדה ח"דו

 ג"ק  5-4 -מ  תקטן לא ותכופתי  כמות  ,ליטר 15-10 -מ תפחת לא בור לכל קומפוסט כמות
 .אחידה תערובת לקבלת הבור שפת על באדמה היטב לערבב יש הקומפוסט את .בור לכל
 
 
 
 ותמוכות הנטיעה אופן .ד
 

 עטופים כשהם לנטוע  ניתן מהאדמה עצים .מפורר ובלתי שלם בגוש מהכלי העץ הוצאת
 כשהעץ  ביוטה חתכים מספר לבצע הקבלן על אך ,מהמשתלות שהתקבלו כפי ביוטה
 .דלעיל סטקומפו בכמות ומזובלת נקיה ,תחוחה באדמה נטיעה .הבור בתוך מונח

 פרישת ולאחר השקיות מספר לאחר תחוסלנה הגומות .גדושה והשקייה גומה פתיחת
 .לעץ תמוכות שלוש למכסימום עד תמוכות  מספר או תמוכה העמדת .טפטוף קווי

 מרוח  התמוכה של  התחתון כשחלקה אורכן לכל ומחוטאות מקולפות תהיינה  התמוכות 
 .קר באספלט
 .מ "ס 80 של ומק בע לגוש בצמוד לקרקע תוחדרנה תמוכות
 בקרקע  ותינעץ 'מ  2.2 מינימום אך העץ לגודל בהתאם הקרקע פני מעל התמוכה אורך
 .לפחות מ"ס  50 של לעומק
 ים הנדרש קשרים במספר לתמוכות או/ו לתמוכה "8 " הסיפרה בצורת העץ קשירת

 .הגזע וייצוב צובלעי
 מ "מ  10 עד  טרהשקו מישהג צינורית  דרך קשירה חוט השחלת ידי על תיעשה הקשירה
 4 של ורוחב מ "מ 1 בעובי לבן בצבע שמשונית רצועות י"ע או ,העץ קליפת פציעת למניעת

 .הקשירה צורת לגבי ל"כנ – לפחות מ"ס
 
 לקליטה ואחריות תחזוקה .ה
 

 יום 90 של לתקופה הינה ,הגן הקמת במסגרת  הוא ונוחשב עלו הקבלן על החלה תחזוקה
 .במוקדמות כנאמר העבודה כל גמר מיום חליםה לעצים חודשים -12 ו לצמחיה
 .שהיא סיבה מכל נקלט שלא צמח או/ו עץ כל ויחליף לקליטה  אחראי יהיה הקבלן

 
 מיוחדות דרישות .ו

 
 "סטנדרטים  הגדרת" רתבחוב 'ב סיווג בטבלת כמוגדר מאדמה לעצים הגזע עובי  .1

 :שלהלן תמהמידו  פחות לא אופן בשום אך  ,מ"שה של )"תקנים"(
 עד  'מ 2 -מ יותר  לא וגובהו השורש צוואר מעל מ"ס 40 בגובה ימדד הגזע עובי

 .מ"שה בחוברת כמוגדר 9 'מס  לעץ לדרישות יענה מקרה ובכל ,הראשונים לענפים
 
 ס"מ מעל צוואר  60מדוד  1 "¾ -מ א יקטן ליטר ל  60עובי הגזע לעצים ממיכל  .2

 .'מ 2.0-מ  יותר לא ראשוניים ענפיםל ועד רשהשו צוואר מעל מדוד הגזע וגובה השורש
 
 

 שיחים  שתילת
 

 הגדרות א. 
 

 שבחוברת  להגדרה יענו ליטר 3 ממיכל כשתיל בתוכנית המוגדרים שונים שיחים  .1
 .ליטר 6 נפח ועד יטרל 3 ותלפח  שנפחו למיכל בהתאם ויהיו מ"שה  של "התקנים"
 4 'מס יהיה הגודל לכינוי בחוברת  מספר .

 
 . ליטר  25 ועד ליטר 10 בנפח כלי מגודל יהיו ,ליטר 10 בתוכנית ריםהמוגד יםלשיח  2

 6 . 'למס יענה  הצמח וגודל
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 ועד  ליטר 25 שנפחו גידול לכלי יענו ליטר 25 כלי לגודל בתוכנית המוגדרים שיחים  .3

 .מ"שה  של התקנים בחוברת כמוגדר 7 הוא וומספר ליטר  60 
 

 לא  תמיד ויהיה מ"שה  של התקנים וברתשבח דרותלהג יענה  הצמח ונוף גודל  .4
 .והמיכל המצע  גוש מנפח מכפול פחות

 
 לשתילה  בורות ב. 
 

 כגון  מכני בכלי תיעשה  העבודה .באתר הקיימת  הקרקע סוגי בכל לנטיעה בורות חפירת
 ללא  ידיים בעבודת או/ו ,המקום של הספציפיים לתנאים יםיתא לוגוד  אשר ,מחפרון
 .להלן לנאמר מתאים שקוטרו במקדח בורות קידוח ידי על או  ,בכמויות הגבלות

 
 לשתילה  בורות מידות ג. 
 
 הבור מידות 

 
 / לבור הזבל כמות

 ליטר
 

 או  תמר( בוגר  לדקל
 )וושינגטוניה

 

 
 ס"מ   180*180*180

 
 כמפורט במפרט 

 מ "ס 20 גזע קוטר( וגרב לעץ
 )ומעלה

 

 
 ס"מ  120*120*120

 
150 

 )"ירבכ"( בוגר חצי לעץ
 מהאדמה  מעוצב

 

 
 ס"מ   100*100*100

 
80 

 ליטר 60 ממיכל לשיח או לעץ
 ומעלה 

 

 
 ס"מ  90* 90*90

 
70 

 ליטר 25 ממיכל לשיח או לעץ
 ליטר  40 עד
 

 
 ס"מ  80* 80*80

 
50 

 7.5/10 ממיכל שיח או לעץ
 ליטר 

 

 
 ס"מ    60* 60*60

 
40 

 ליטר  4-5לצמח ממיכל 
 
 

 
 ס"מ   40* 40*40

 
 ך  בהמש ראה תערובת מילוי

)או קטן    3לצמח ממיכל   ליטר 
 יותר( 

 

 
 ס"מ   30* 30*30

 
 ראה תערובת מילוי בהמשך 

 
 

 .הצמח מיכל פנים נפח את  מציינים הנפחים
 אורגני  זיבול  .ד
 

 של  הכללי מהנפח 1:8 ביחס ובכמות  המאושר  ומהטיב  בלבד בקומפוסט יבוצע  הזיבול 
 .נקיה באדמה הבור שפת על יעורבב  הזיבול .הבור

 
 השתילה אופן . ה
 

 ומזובלת נקיה ,תחוחה באדמה שתילה  .מפורר ובלתי  שלם בגוש מהמיכל הצמח הוצאת
 .לעיל הנזכרת קומפוסט בכמות
 .השורש צוואר לגובה בהתאם המתוכננים הקרקע לפני ביחס השתילה גובה או עומק
 .הגומות לחיסול עד נוספות השקיות מספר כולל ,גדושה והשקייה גומה פתיחת
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 יים דקל 
 

 ,בשמש גודלו אשר כאלה  יהיו ואחרים  ציקסים ,זמיות :כגון הננסיים הדקליים סוגי כל
 -3 וב לפחות מ"ס 50 העלה אורך  ,מ"ס  10 לפחות יהיה "התפוח" הגידול ראש גודל

 .מינימום "דורים"
 

 שוןודי ולזיב 
 
 ור הב ותמיד לפי הנטיעה בבורות הזבל יסופק ומטפסים שיחים  ,עצים ,לדקלים  .א

 ."הנטיעה בורות מידות " בטבלת המצויינות
 
 
 בהם  השתילה מרווחי אשר השתילה שטחי ובכל ,השתילה שטח לכל הזבל יסופק  .ב

 הזבל  תכמו .מ"ס 20 לעומק ויוצנע הזבל יפוזר אלו בשטחים .פחות או 'מ 1.25
 .אלו לשטחים המיועדים הצמחים כלי לגודל קשר בלא  ,ר"למ ליטר 20 תהא
 זבל  ליטר  10 תכיל אשר השתילה לבורות תערובת תוכן אלה להשתי  יבשטח

 1 יד סעיף לפי תערובת תוכן לעצים  אך ,בור לכל נוספים .
 
 
 קת אספ כוללת ,שבתוכנית הצמחים לכל שתילה/הנטיעה לבורות  התערובת הכנת  .ג

 הדרישות  כל פי על תהא הגן  אדמת .1 בסעיף כמפורט הזבל עם וערבובה גן תאדמ
 על  ,הבינמשרדי המפרט הוראות כל פי ועל גן אדמת בסעיף להלן תפורטוהמ

 כמפורט  קרקע דגימות לבצע עליו וכן ,וטיבה האדמה למקור אישור לקבל הקבלן
 .האישור לקבלת

 
 
 וכן  ,ותכולתו לטיבו היצרן אישור הציגל יש ,יסופק אשר קומפוסט/הזבל לאישור  .ה

 סעיף  דרישות את יכללו הדגימות .מפוסטקו/הזבל של מעבדתיות דגימות תוצאות
 יש  .קומפוסט/הזבל הרקבת  ואופן מקור והגדרת הבינמשרדי  במפרט 41.01.07

 .לעבודה דגימות 3 -מ פחות ולא ,קוב 50 של מנה לכל דגימה לבצע
 .הבינמשרדי המפרט לפי יהיו  הקומפוסט/להזב קת לבדי הפרמטרים דרישות

 
 
 פיזורם  ,דשנים/הזבלים אספקת כל  ריה ,דיהבינמשר במפרט לאמור  בניגוד   .ו

 .בנפרד עבורם תשולם ולא  ,השונים הנטיעה/השתילה במחירי כלולה והצנעתם
 

 ושתילה  נטיעה עבודות 
 
 כללי  א. 
 

 מושלמת  השקייה 'מע קיימת בהם בגנים ורק אך יבוצעו ושתילה  נטיעה עבודות
 או  ,זמן ביקוצ םע או ממוחשבת הינה ל"הנ 'והמע ממטירים ,טפטפות הכוללת 
 .קיימת השקייה למערכת השלמה או ל"כנ השקייה  'מע יבצע הקבלן  בהם בגנים

 
  החוזה /המכרז  לדרישות והתאמתם השתילים טיב ב. 
 

 . הצמחים יוזנ  נימי ,סוגי כל את ומכילה  כללית הינה "שתילים" ההגדרה  1
 .זה חוזה/במכרז

 
 לגודל  בהתאם פותחים ומ  יםגדול  יהיו  הקבלן י"ע שיסופקו  השתילים כל  .2

 .הנדרש
 

 ללא  ,שהוא סוג מכל בר וצמחי מזיקים ,מחלות מכל נקיים יהיו השתילים  .3
 .מינרלים של מחסור סימני הופעת 

 
 .נוי לצמחי הישראלי התקן בדרישות יעמדו השתילים  .4

 
 )סטנדרטים( התקנים בחוברת כמפורט "מעולה" מסוג יהיו הצמחים לכ  .5
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 המראים  וכאלה אטיולנטיים צמחים יתקבלו לא .קלאותהח משרד של
 .עקה סימני 

 
 .במשתלה בדיקתם למפקח  ולאפשר השתילים מקור את לציין הקבלן על  .6

 
 . ,זה ה חוז/מכרז דרישת  כל את תואמים ואינם לאתר יובאו אשר שתילים  7

 .חשבונו ועל הקבלן  י"ע יוחלפו
 

 והן  ,הצמח סוג מבחינת הן יוחדמ פרט מציין לצמחים  אקזמפלרים סווג  .8
 לדרישות  נוסף פירוט ראה - התפתחותו ורמת  מראהו ,גודלו מבחינת
 .בהמשך

 
 יהיה  .ומשתרעים שיחים ,ערערים למעט ,המחטניים מקבוצת שתיל  לכל  .9

 .כלשהו באופן פגוע ובלתי ולטוב רורב ,מוביל צמחיה קודקוד
 .יפסל מנוון או כפוף ,יבש ,קטום שלו שהמוביל שתיל

 
 
 

 מיכלים  ללא וצמחים הצמחים מיכלי מידות 
 

 המיכל  לנפח בהתאמה מפותחים יהיו במיכלים כצמחים שצויינו הצמחים כל  .א
 .המיכל נפח בכל מסועפת תהיה שורשיהם ומערכת

 
 .המיכל דפנות סביב מפותלת שלהם השורשים כתמערש צמחים לשתול אין ב. 
 
 .הגידול מיכל של מנפחו 90% לפחות ימלא הצמחים של הגידול מצע  ג.
 
 על  מבוססים זה חוזה/מכרז  במסגרת והמיכלים הצמחים של המידות  .ד

 ועל  החקלאות משרד של נוי לצמחי סטנדרטים בחוברת שהוגדרו הסטנדרטים
 .המיכלים נפחי 

 
 כפי  "תקן "ה  דרישות את תואמים יהיו  הקבלן י"ע ויינטעו יסופקו ראש שתילים ה

 ויהיו  הכמויות  בכתב שצויין כפי המיכל נפח את ,טנדרטיםהס רתבחוב שצויינו
 .המיוחד המפרט דרישות תואמים

 
 כמצויין  אינו שנפחם במיכלים צמחים של נטיעה/ושתילה אספקה תאושר לא  .ו

 בנפחם  שהסטייה במיכלים צמחים שרלא רשאי המפקח אך ,הכמויות בכתב
 .הכמויות בכתב מהמצוין  15% על עולה אינה

 
 צמחים  יאושרו לא החקלאות  משרד של הסטנדרטים בחוברת למצויין יגוד בנ  .ז

 שהצמחים היא מפורשת ודרישה ,מסויים לגודל המיוחד הנפח  בתחום במיכלים
 .הכמויות בכתב כמצויין שנפחם במיכלים יהיו

 
 במיכל  לצמחים כתחליף מורשית )"גידול שק"( "גידול בשקית" צמחים פקתאס  .ח

 :הבאים בתנאים באדמה גודלמ לצמח או/ו
 

 .זה חוזה /מכרז מסמכי  הוראות פי על מהנדרש יקטן לא קרקעי העל הנוף  )1
 

 על  העולה בשיעור הגידול שקית נפח יקטן לא ממיכל  צמחים  אספקת לגבי  )2
20%. 

 
 וגובהה  ,לפחות מ"ס  60 השקית קוטר יהא האדמה מן חים צמ אספקת לגבי  )3

 .לפחות מ "ס  40  
 

 .הקרקע בתנאי התפרקותה בדבר המשתלה מן תעודות  יציג קבלןה  )4
 

 שונה  שנפחה גידול בשקית צמחים אספקת לאשר מתחייב המזמין אין  )5
 .הכמויות בכתב כמוגדר צמחים אספקת לדרוש הזכות לו ושמורה מהנדרש
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 ובאופנים  במידות צמחים הכמויות כתב פי על יסופקו - במיכלים לצמחים בנוסף  .ט
 :דלקמןכ

 
 .הכמויות בכתב כמפורט - מושרשים בלתי או מושרשים עשבוניים  צמחים ייחורי  )2

 
 .זה טכני במפרט זה סעיף הוראות פי על - )"בכירים"( בוגרים חצי עצים  )3

 
 .זה טכני פרטמ ת הוראו פי על  - בוגרים עצים  )4

 
 .הכמויות בכתב כמפורט - דשאים  )5

 
 
 יחולו  ,בתוכניות או/ו  הכמויות בכתב או /ו במפרט צויין שלא עניין ולכל מקום בכל  .י

 .החקלאות משרד בהוצאת הנוי לגן  שתילים של הסטנדרטים  חוברת הוראות
 

 צמחים  רשימת - דוגמאות 
 
 היטב  בדק שהקבלן הצהרה מהווה זה חוזה/מכרז מסמכי על הקבלן של חתימתו   א

 לגבי  הראשוניים רוריםהבי את ערך ,אותם מכיר הינו ,הצמחים רשימת את
 .לספקם באפשרותו ויש ,ומחירים אספקתם מקורות

 
 .במשתלות שתילים להזמנת המפקח אישור לקבל הקבלן על ב. 
 
 ות מויהכ .הקבלן על חלה  העבודות  לביצוע הנדרשות הכמויות  מדידת חובת  .ג

 .בלבד אומדן הן הצמחים ברשימת או/ו העבודה בהזמנת שצויינו
 
 הצמחים  לכל הצפויים האספקה מועדי  בדבר בכתב המפקח את דעיי הקבלן  .ד

 .)עבודה הזמנת כל עבור( .הנדרשים
 
 אישור  מתן לאחר גם הצמחים ובסוג הצמחים  בכמויות  שינויים על להורות רשאי המפקח . ה

 הצמחים  בהשגת מגבלות או/ו ביצועיים ,תכנוניים יקוליםמש השתילים להזמנת
 .הנדרשים
 כלשהי  בתוספת הקבלן את יזכו  לא  ,עליהם המפקח יורה באם ,אלה שינויים
 .היחידות למחירי

 
 שתילה/הנטיעה ביצוע מועדי 

 
 לפי  הכל ,גשם לאחר  ימים 5 ועד גשמים בימי )מקצתן או כולן( עבודות  לביצוע איסור חל

 .המפקח ל ש והכרעת
 ת לימיואק הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא

 .כלשהן
 

 שתילה   /הנטיעה סימון 
 
 ,זה חוזה/שמכרז שתילה/הנטיעה שטחי ולכל  ,הבינמשרדי במפרט כמפורט יבוצע  .א

 .הסימון לפצל המפקח י"ע אושר אם אלא
 
 .ורדים/הכיסוי צמחי /יםהשיח  גושי לפי הפרדה תהיה בסימון   .ב

 .להשתי /הנטיעה ביצוע לפני מהמפקח בכתב אישור לקבל הקבלן על
 

 )מיוחדים  מפלריםזאק (מיוחדים לפרטים בורות 
 

 .מיכל גודל באותו רגילים צמחים של לאלה זהה בגודל יהיו הבורות
 של ותערמ יוכנו ולידם ,תוכנית לפי הנכונים במקומות יחצבו או/ו יחפרו לעצים הבורות
 קומוומי הבור גודל את המפקח בדיקת לאחר רק .בנפרד הנדרשת בכמות וזבל גן אדמן
 גן  באדמת ימולאו  והם בבורות העצים ישתלו אישורו ולאחר והזבל האדמה טיב ואת
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 .בקומפוסט או בזבל המעורבת
 לאחר ורק - המיכלים לפי הנדרשים בגדלים הבורות יחפרו לשיחים  המיועדת  ערוגה בכל
 הבורות  כל .השיחים אלו בבורות ישתלו - וערוגה ערוגה לכל ואישורו המפקח יקתבד
 .)"מילוי  תערובת"( להלן כנדרש )זבל עם מעורבת( מילוי בתערובת השתילה זמןב לאוימו

 אם הבורות את לחצוב הצורך  בגין תוספת כל תחול  לא אקספלר הגודל לפי 'יח :המדידה
 .כזה צורך יהיה 

 
 ותגדרוה עצים מידות 

 
 .במשתלה גידול קרקע  /מצע מפני  מ"ס  20בגובה ימדד - הקוטר

 
 לפחות  שקוטרו ענף של ראשונה התפצלות עד  קרקע/מצע מפני  גובה משמעו - גזע גובה

 .התפצלות בנקודת הגזע מקוטר 40%
 

 מקוטר   40%לפחות וקוטרו  העץ שלד ענף להיות המיועד ענף )- שלד ענף =(עיקרי ענף
 .פצלותוהת  בנקודת הגזע

 
 נמדד  גובהה - מעוצבים עצים .העבודות לאתר שמספיק כפי הצמח גובה  - כללי גובה
 .העיצוב לאחר

 
 .עיצובו ולאחר באתר כשהצמח נמדד )קוטר (רוחב - כללי  )קוטר (רוחב

 
 )מאדמה מעוצב = "בכיר ("בוגר - חצי עץ 

 
 10 בין לעץ וונההכ - .מתמחה משתלה בגידול באתר לנטיעתו עד באדמה שגדל שנים 3

 בהוראות  הכמויות בכתב אחרת צויין אם אלא ,מ"מ  75 וקוטרו לפחות 'מ 2.1 הגזע גובה
 .זה טכני מפרט בסוף הכמויות כתב לסעיפי ייחודיות 

 עיקריים ענפים 3 בעל ההסתעפות לתחילת עד קיטום או גיזום  ללא ושלם צירי - הגזע
 .סימטרית בצורה לפחות 
 גוש  עם יועתקו העצים ,צרה שאינה תקינה חיבור זווית גזעל סביח  יוצרים הענפים
 .כנדרש וקשור עטוף פחותל מ"ס 70 בקוטר אדמה

 .הבינמשרדי במפרט 41036 סעיף לפי - והטיפול ההעתקה 
 

 בוגר עץ 
 

 .מאושר וממקור באתר לנטיעתו עד באדמה שגדל שנים 10 -מ למעלה בן לעץ הכוונה
 .קיטום או גיזום ללא ושלם צירי - הגזע .לפחות מ"ס  20 רווקוט  לפחות 'מ 2.5 גזע גובה
 גידול  בעלי ,לפחות 'מ 1 באורך היטב מפותחים ,לפחות יםעיקרי ענפים 3 בעל יהיה  העץ

 .סימטרי
 ק "מ 0.5 -מ פחות לא אך ,הנוף גודל את תואם אדמה גוש עם תיעשה העצים העתקת
 .כנדרש וקשור עטוף

 .הבינמשרדי במפרט 41026 סעיף לפי - ולאחריה תקה ההע בעת ,ההעתקה לפני הטיפול
 

 עצים  גזעי על הגנה 
 

 כפול  גלי קרטון עטיפת של הגנה עם לאתר יסופקו  ,שהוא ומיכל גודל מכל ,העצים כל
 במצב זו  הגנה עטיפת על לשמור הקבלן על .הראשונה ההסתעפות עד ,הגזע אורך לכל
 __.למזמין הסופית המסירה  עד ושלם תקין

 
 

 השקיהת ודועב 41.03

)"האוגדן   רדימש-יןהב להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי  שיצוינוכל ההוראות 
 . כך במפורש צוין,אלא אם  הכחול"( ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו

 הוראות כלליות לעבודות  

 כללי  א. 
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 ינורות מצ ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן .1 
 פוליאתילן .   
 את כל הצינורות   כוללתהמערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים ו  
 והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.   
  
 ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות    . 2
 רים  וההנחיות לביצוע   הסבהמצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ה  

 תקין.  
   
 ים  ועומדים  בתקנים או מפרטים של  מיא"מ.תקינ כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, . 3 
 
 ר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני   אם חלפו יות .4 
 הביצוע.   
 
,  דינאמילחץ מים   פני תחילת העבודה ל   על הקבלן לבדוק -התחברות לקו אספקת מים   .5 

 קוטר ומיקום   
 יתחיל   בכתבתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן  יע לממקור  המים. הקבלן יוד  
 הקבלן בעבודות ההשקיה.     
  
 התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .6 
 י המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע". יד  -ומאושרת על   
  
 ן העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב קיים   למזמיעל המבצע  להגיש  .7 
 . )תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת AS-MADEבשטח אחר הביצוע     
 המזמין(.    
  
 ים  במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים   ולל כל הפרטים במפרט הכמויות כ . 8 
 ם להנחיות במפרט  ובתכנית. בהתא העבודות הדרושות להתקנתם, וכל   
  
 ידי  המפקח,  -הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על   .9 
 כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.          
  
 ור   ודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישהעבביצוע  .  10 
 ידי המפקח  בתאום עם המתכנן.  -המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על השלב המפקח על   
 
 מדידה וסימון ב.
 
 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים .  .1
 
 התאמה בין המתוכנן  לבין המבוצע בשטח -המתכנן על  איח והמבצע יביא לידיעת  המפק  .2

 רכות השונות,  על הקבלן חל  איסור מוחלט לבצע שינוי  ם המעבמטרה לעדכן את  מיקו 
 בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.  

 
 
 חפירה ג.
 
 , ביוב  ים לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מ .1

 בודה בכתב שור עוכו' בחברת חשמל, בזק , עירייה, מקורות וכו' , ובאחריותו לקבל אי 
 לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 

 
 במתעל. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש  .2
 
 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן:  .3
 

 חפירה  מק עו   קוטר צינור  
 ס"מ  60   מ"מ  ומעלה   75 
 ס"מ  40   ס"מ   63 - 40 
 ס"מ  30   מ"מ ומטה  32 
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 במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית  
 צפות לאחר  תאום עם המפקח . ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמר-על 
 .  ולאחר מכן  3מ  מהעומק בסעיף ג'  ס" 15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב 
 ות, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית.דיונ  ס"מ של חול 15תרופד בחול דיונות בעובי  

 
 ליד זה   רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה .4

 בדרגה אחת  ירהיש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפ 
 לפחות.  

 
 מטר  לפחות      2.0עלה במרחק פור תלצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לח . 5

 מגזע העץ.  
 
 בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר   . 6

 לוי מהודק של התשתית,   מי ידי-להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ) על  
 כלול   -פה , גרנוליט וכו' (  בני ששכבות המצע / תשתית ציפוי אספלט , החזרת מרצפות, א  
 במחיר  השרוול.  

 
 השרוול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור   . 7

 מ"מ.  6עובי ר בהמושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחו 
 ם.מונחיס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם  40מונים באדמה יבלטו שרוולים  הט 
 ידי יתדות סימון    -יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן  לסמן בשטח על                
 מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן   
 שביל  או בגב הקיר./  המדרכה  

 
 . במידה ולא ממשיכים שרווליש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת ה  . 8

 בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור   
 לעיל .  
 כו  יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אור -שרוולים קיימים בשטח  
 ידה ואין. ולהכניס צינור השקיה במ  

 
   P.V.C-יהיה מפלדה או מ  -ו משתלבות פלט אשרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאס . 9

 ס"מ מתחת לפני הכביש    100. בהתאם לתכנית . ראש השרוול בעומק עד  10דרג  
 הסופיים עפ"י דרישת המפקח. 
 רים ים מפוליאתילן תקשורת בקטשויע -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  
 ן בתכנית ובכתב  הכמויות.  מצויימ"מ, בהתאם ל 110/6מ"מ או   75/6מ"מ  או  50/6 
 ס"מ .  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש    40ראש השרוול  טמון בעומק  
 במהדקים מכניים.  
 מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח .  
 ל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי  מלא, לרבות חוט   כולהמחיר  
 לעיל.   כאמור משיכה  

 
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם   . 10

 למצויין  בתכנית.  
 
 ל. רווחיר הששרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במ .  11

 
 בתוך   בוצעוידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים י-כל הסתעפות בצנרת  על . 12

 ס"מ , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית.   80או   60תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר  
 המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם   
 ריצוף/אספלט.  
 ללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא . כו העבודה 
 ס"מ  מינימום. בתחתית   20שרוול לתחתית התא  )למצע( יהיה תית המרחק בין תח 
 ס"מ. 10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי   

 
 

 צנרת ומחברים  ד.
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 הישראלי . יהיו מסומנים כנדרש בתקן  -צינורות מחומרים פלסטיים   .1
 החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.  כל 

 
 רת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל  אביזרי  , חפימחיר היחידה כולל: אספקת חומר .2

 החיבור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.  
 לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות    
 הטפטוף.   חותנוספות  בצנרת ובשלו  

 
 ימה.וך פניש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכל .3
 
 כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים מחלקים   . 4

 לטפטוף או מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ  
 "פלסים" או ש"ע . "  מים כדוגמת "פלסאון  
 אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא. 

  
 מ"מ  הרוכב יהיה בעל    75כבים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר הרו   .  5

 גים. בר 4 
 

 פריסת הצנרת וחיבורה  ה. 
 
   ה(.צנרת  תעבור  בשטח מגונן  )למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכ .  1

 צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים. 
 
 , ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת התעלה. פויה צנרת פוליאתילן תונח  ר .2
 
 שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים. חיבורים והתקנות  יעשו לאחר  .3
 
 ם. תאיידי אביזר פלסטי מ-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על  . 4
 
 ר  הקוט  צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל .5

 הגדול .  
 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.  

 
 .בתוכה ולא  התעלה שפת על יונחו מוליכים קווים .6

 אביזרי  בדיקת ,)ותמשאב  כגון הדרוש הציוד את יספק הקבלן( הלחצים בדיקת  לאחר 
 להכניסם  לןהקב  ליוכ ,הגנים מחלקת מאת אישור שניתן ולאחר ,ודרג קוטר ,חיבור 
 .ולכסותם כאמור רופפת בצורה  התעלה לתחתית 

 
 . כל אביזרי חיבורצינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא   .7
 
 ידי   -בת במידה שווה  על צולהרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מ  .8
 מפתחות מתאימים.   

 ים כך שלא  תהינה  נזילות ) מקדח כוס עם  מתא  החור בצינור  יעשה בעזרת מקדח 
 מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא   2ידוח צריך להיות קטן ב  מוביל(  קוטר הק  
 את דיסקית  הצינור שנקדחה. 

 
 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות.  2עד  1.5של חק מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במר .9

 
 ות וממטרים , מצמד , פקק וכד' בזוי  קצוות הצינורות בקווי המטרה יסתיימו .10
 

 ישטפו  טפטוף קווי .יסודי באופן לשטפם יש ,השונים ההזנה קווי של לחץ  בדיקת  לאחר .11
 ה טיפש ,סופיות פתיחת ידי על  או השטיפה  קו בקצה ברז פתיחת ידי על הנחתם לאחר  

 .חוזרת וסגירה  
 

 .באתר הוראות ולפי צורךה  במידת יורכבו ע"ש  או נגר אל "פלסאון" חיבור אביזרי .12
 
 
 יפרסו  ,בתוכניות נדרש הדבר באם המדשאות להשקיית בקרקע מוטמנים טפטוף קווי . 13
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 .מ"ס 15-20 למינוס  שיושרה קרקע גבי על מתוכננים במרווחים 
 כל על .המרבדים תחתית לגובה בקומפוסט מטוייבת מהאד ופיזור הטפטוף קווי פריסת 
 .זה מיוחד  במפרט דרשהנ פןבאו  דשא  מרבדי יפרסו ל"הנ 

 
 חדים  מחפצים ונקיה תחוחה באדמה הקבלן ידי על ייעשה סופי באופן תעלות כיסוי . 14

 של הגנים מחלקת  ידי על  ואושרו נבדקו והעבודה שהחומרים לאחר רק  ,במפרט כאמור 
 
 לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקיה.   אין . 15
 
 בו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר  יורכ  ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח . 16

 פי  הנחיות בתכנית. -טרמופלסטי או על 
 
 
 

 כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה ו. 
 
 ן  לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמ .1

 בתכנית העדות.  
 
 די פתיחה וסגירה    י-על יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף . 2

 של שלוחה אחר שלוחה.  
 
 מאבנים. לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה  .3

 . מ'  לכל צד 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך  
   כסות ס"מ  ול 15באדמה המכילה אבנים יש  לרפד את הצינור בשיכבת חול דיונות בעובי   
 ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית. 7בשכבה של   

 
 שעות.  נזילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק    24סטטי מתוכנן , במשך   יש לערוך בדיקה בלחץ . 4

 שנית.  
 פי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח. סו  כיסוי 

 
 כיסוי סופי ז. 
 

 ביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן   כל האלאחר הרכבת  
 נקיה ללא אבנים.   
 ת  של פני הקרקע בתעלות. יש  לוודא שלא תהינה שקיעו 
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות.  

 
 
 טפטוף או/ו בהמטרה קיההש .ח
 

 כללי: 
 בצינורות  תבוצענה ערכותמה  .בהמטרה או/ו בטפטוף השקיה מערכות  והתקנת  ביצוע

 .הכמויות כתב ובסעיפי בתוכניות הנדרש כפי הצינורות ודרג כשקוטר פוליאתילן
 ידי  על מיוצרים חדשים אביזרים יהיו ,להשתמש הקבלן של שבדעתו  חיבור אביזרי כל

 לא  ,כוחו בא או המזמין  ידי  על יאושרו שלא אביזרים .המזמין ידי על שרמאו יצרן
 יהיו  למוליכים טפטוף ובין טפטוף לקווי מחברים .בהם ישתמש ולא תראל  הקבלן יביאם
 .המכון של גנים ומחלקת המתכנן ידי על המאושר מהסוג

 בקרקע  נעתוצ מובילה צנרת .עדכני י"ת ידי על  ומאושרים חדשים יהיו הצינורות כל
 .העליון מהדופן מדוד מ"ס 50 בעומק
 .מתוכננת מדשאה בהוג מפני מ"ס 30 בעומק יוצנעו המטרה קווי
 .תחוחה מקום באדמת הצנרת כיסוי ,מתוחה ולא רופפת בצורה תיפרס צנרת

 הצינור  בקרבת יוצבו  הממטירים .הצינור גבי על ישירות אופן בשום יחוברו לא ממטירים
 הנדרש  בקוטר פוליאתילן צינור שלוחית בעזרת לקו  הממטיר בורחי .מוסכם ובמרחק

 .הממטיר צד או חתיתתב  הקיימת הברגה קוטר לפי
 למספר  בהתאם להרחיבה הקבלן על  ,בודד מצינור יותר מונח שבתעלה במקומות
 .לשני מעל אחד ולא השני לצד אחד יונחו שהצינורות כך הצינורות

 ובתקופת המדשאה  הידוק ולאחר השקיות ספרמ לאתר סופית יותאם ממטירים גובה
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 .העבודה כל רגמ מיום יום 90 למשך הקבלן על החלה התחזוקה
 -תת גם יהיו  בודדים מקומות שבמספר יתכן אך כלל בדרך עיליים יהיו טפטוף קווי

 .קרקעיים
 ש"ל 2.3 -ל מתווסתות אינטגרליות  טפטפות  עם מ"מ  16-17 בצינורות הטפטוף קווי כל
 .רשהנד כפי

 .לתוכניות ובהתאם הכמויות  כתב בסעיפי הנדרש כפי והקווים הטפטפות בין מרווח
 35 של ובאורך מ"מ  6 בקוטר מגולוון  ברזל  עשויים בווים לקרקע הטפטוף קווי תדהצמ
 .המפקח להנחיות ובהתאם ,מטר 3 היותר לכל הקו לאורך הווים בין מרווח .מ"ס

 .הצינור במחיר כלולה הווים עלות
 כשלושה של באורך )טבעות( שלוחות יוצאו לעצים ."חמרה" חום בגוון יהיו יםקווה כל

 .בתכניות  למצוין בהתאם טפטפות מספר עם ותרי  או מטר
 .טפטוף לקווי גם מאושרים לא חיבור באביזרי שימוש יורשה שלא  בזה מודגש

 לקוטר  מקוטר במעבר ערך שווה או "פלסאון " במסעפי הקבלן ישתמש בטפטוף גם
 .הנדרשים חיבור אביזרי וביתר ל"כנ והמטרה מובילים וויםובק

 ."נגר  אל" באביזרי מצויידים יהיו נמוכים תבמקומו  קיצוניים ממטירים
 
 
 ס"מ מקצה הדשא.  10ממטירי גיזרה יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד   .1
 
 דשא מכוסח.   פניס"מ מתחת לגובה של  2גובה  הטמנת הממטירים יהיה   .2
 
מ"מ )או כמופיע   25/4ילן תכל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליא  .3

מ"מ ומעלה( ומצמד הברגה חיצוני   40יעשה באמצעות רוכב )מקוטר של  בתוכנית(. חיבור הצינור
 מ"מ.  32/4פלסאון" או ש.ע. מאושר בקטר "  Tובאמצעות מסעף 

 
 

 )פהשטי (מאסף קו .ט
 

 זה  קו .מ"מ 25 כלל ובדרך הנדרש בקוטר יהיה הטפטוף קווי לניקוז שטיפה מאסף קו
 .אחר או T אביזרי בעזרת זה ניקוז לקו  יחוברו  )סופיים( הטפטוף קווי וכל בקרקע וצנעי

 בקופסת  יוגן הברז .הקו ושטיפת  לריקון ברז להרכיב יש  הנמוך במקום הקו בקצה
 .הקרקע לגובה יותאם  בההגו אשר טרמופלסטי מחומר ביקורת

 
 ראש מערכת  )ראש בקרה(   .י

 
המועצה/עירייה/רשות   של  המים שברשת חיבור  מנקודת לה י מתח ההשקייה  שמערכת  בזה  מודגש .1

 כלשהי 
 מערכת לקבלת הנדרשים לקוטר מקוטר מעברים ,האביזרים ,הצנרת כל את כוללת  והיא

 .השטח להשקיית מושלמת
 
 מיוחד מפרט ,אמת בזמן באתר המתכנן הנחיות ,תניולתוכ בהתאם תבוצע המערכת כל .2

המועצה/עירייה או כל   של הגנים מחלקת לדרישות  התאםבו כלליים מפרטים ,זה פרק בתת כנקוב
 .רשות אחרת

 מחודש אישור לקבל חובה הקבלן על ,הביצוע למועד התכנון ממועד שנתיים חלפו  באם .3
 .המתכנן מאת 

 
 , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול,  התחברות   בורהמחיר כולל אביזרים, אביזרי חי .4

 יה לראש המערכת.קלקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההש 
 
 כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.  . 3
 
 פי הנחיות המתכנן. -/ או על פי פרט בתכנית  ו-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על .4
 
   עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת    3/4לכל ראש יורכב ברז גן " . 5

 עם פקק.  Tתורכב הסתעפות  
  

 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש   .6
 המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.  
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הירידות ממגופי ההפעלה יהיו באמצעות זקף    16דרג ית המערכת יורכב מאביזרים מודולר ראש .7

 רקורד 
 ש באביזרים מגולוונים. ולא יהיה שימ  10מושלם דרג 

 מעלות  להמשך חיבור לצנרת. 90הזקפים יורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים לזוויות  
 
 (  יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי  )  . 8
 
 אתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע   יציבמסנן תהיה כניסת המים ו . 9

 ויכיל מדחנים למדידת לחץ.  
 
 כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת, אשר  יעוגנו בארגז ראש   .  10

 ם שיוצמדו לארון המיגון. או חבקי מתכת מגולבני  המערכת באמצעות בטון 
 
 רכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי המתכנן /אדריכל המעבחירת מיקומו המדויק של ראש  .  11

 הנוף.  
  

 יו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכים.  ה כל רכיבי הפלדה י .  12
 של  "    ZNיש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול   
 או שווה  "טמבור" של  "איתן"  סוג"טמבור" או שווה ערך. ובצבע  עליון שתי שכבות מ 
 ערך  בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי.   

 
 או ש.ע. מאושר מראש."דקה"  או "ברמד" , "בראוקמן"סתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג וו .  13
 
  בריח"-"רב)"מפתח אב"(, מסוג    MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות   .  14

 מ"מ  לפחות .  10הנעילה  שוןאו שווה ערך.  קוטר  ל 
 
 וכו'( תכלול    "אורלייט" בר"נ"עבמקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין )תוצרת  . 15

 ופרטי החברה. עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות   
 
 במיקום שיורה המתכנן )גם   1/2לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי " -ראש המערכת יכלול מד . 16

  א צויין בפרט(.ם לא 
 
 על פני הקרקע  בהתאם   מראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  )מז"ח(  יורכב  .  17

 מיא"מ , ומיקומו לפי הוראות   לפרט בתכנית. ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ו 
 המפקח.    
 ודה יותנה  העב עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח. אישור  
 בקבלת אישור זה.  

 
 ול לפי דרישת המזמין. ע ארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנ . 18
 

המועצה/עירייה/רשות   של המים שברשת חיבור מנקודת מתחילה ההשקייה שמערכת בזה מודגש .19
 כלשהי 

 רכתמע  לקבלת הנדרשים לקוטר מקוטר מעברים ,האביזרים ,הצנרת כל את כוללת  והיא 
 .השטח להשקיית מושלמת 

 
 מן אמת, מפרט מיוחדזכל המערכת תבוצע בהתאם לתוכניות, הנחיות המתכנן באתר ב .20

המועצה/עירייה/רשות  כנקוב בתת פרק זה, מפרטים כלליים ובהתאם לדרישות מחלקת הגנים של  
 . כלשהי

 
 ודשמח באם חלפו שנתיים ממועד התכנון למועד הביצוע, על הקבלן חובה לקבל אישור .21

 מאת המתכנן.  
 
 

  
 מחשב  ט.

  
 הנילווים להפעלה תקינה  כגון:    םהמחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרי .1
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 קבוע .  כל    V  - 220מטען סולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  
 ציוד    כל ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את -העבודות החשמליות  יעשו על 
 חשמלי        טאש /י  המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווהתקשורת האלחוטית, חיבור ר 
 -וכו' עד להפעלת ראש/י  המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם. הרכבת המחשב על 
 ידי היצרן או סוכן  מורשה  מטעמו הדרכה ואחריות לשנה. 

 
 ן על  או שווה ערך. הארגז יעוג   "ענבר"ם  דג המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים . 2

 שרוולים   3ערכת.  ביציקת הבטון יוכנו מיציקת בטון מזויין, מחוץ לארגז ראש ה 
 מ"מ.  50מפוליאתילן בקוטר  

 
 למי פיקוד הכולל ברז,  מקטין לחץ   3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  " .3

 יקום המחשב לפי ההוראות המפקח. . ממש'   155ישיר  )גוף  פליז( ומסנן  
 
 קופסת חיבורים(  עם אטימה  )ידי ערכת הדבקה  -חיבור הכבלים החשמליים על . 4

 לכל גיד יהיה צבע שונה.  אפוקסית. 
  
 ובצבעים    10מ"מ  דרג  8קרה של צינורות פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר במ . 5

 שונים.  
 
 ל חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין. כלוארון המיגון למחשב י .6
 
 שרוולים י.
  
 שרוול  להנחת מעבר בהם לפתוח  יש ,'וכו קיר או כביש ,שביל הצינור ה חוצ בו  מקום בכל .1

 ,מ"ס 20 בעובי מהודקות שתית שכבות :דהיינו .לקדמותו המצב את להחזיר כ"ואח
 במחירי  כלולה זו עבודה .)פורטכמ ( הצורך במידת ואספלט מ"ואגו 'א סוג מצע שכבות

 נוחות  אי תיגרם שלא כך ,ותי החצ את לתחזק הקבלן על .בנפרד ולא השונות העבודות
 האלמנטים בין שונים מסוגים שפה אבני ,מדרכות תיקון .הקבלן חשבון  על הכל .לציבור
 .השונים היחידה במחירי כלול הוא אף יהיה  ,חדשים  אלמנטים או שפורקו

 
 .דרכם המושחל הצינור מקוטר כפול  לפחות קוטרם. קשיח מחומר יויה  השרוולים .2

 .מונחים הם מתחתיו  המעבר משולי מ"ס 50 יבלטו מהדבא הטמונים שרוולים
 למים עמיד צבע  י"ע  בשטח לסמן וכן השרוולים של המדוייק המקום את במפה לסמן יש

 .לצינור אםמות  בפקק השרוול קצוות  את  ולסגור ביקורת בתא מסתיים ולא במידה
 

 
 .השרוולים ביצוע השלמת בעת תבוצע  הצנרת השחלת .3

 צינור  ולהכניס  בשרוול סתימות לפתוח  ,הקצוות את לגלות  יש  - בשטח קיימים שרוולים
 .ואין במידה השקייה 

 
 10 דרג מ "מ 110 מינימלי בקוטר מים ללחץ .סי.וי.מפי - חניה  ומגרשי כביש החוצה שרוול .4

 לדופן  מדוד ,הסופיים הכביש לפני מתחת מ"ס  100 מקבעו  השרוול הטמנת  .בהתאם
 .עליון

 75 או מ "מ 50 בקטרים תקשורת מפוליאתילן עשויים - חניה ומפרצי במדרכות שרוולים
 ובכתב  בתוכנית למצוין בהתאם מ"מ  110 או מ"מ  90 בקטרים ביוב .סי.וי.מפי או מ"מ

 .עליון לדופן מדוד מ"ס 40 בעומק הטמנה .הכמויות
 הדרושות  העבודות כל ואת מחברים ,האביזרים כל ,התקנה ,אספקה :כולל ירהמח

 .מלא  וכיסוי שרוולים להנחת 
 השחלת  .)השרוול במחיר הכלולים ( מ "מ 8 בעובי  משיכה  חוטי  בתוכם יונחו השרוולים  פריסת בעת

 .המפקח הנחיות  לפי תעשה ההשקייה צינורות
 

 למצויין  בהתאם הגנה בריכת )ביקורת תא( דע עיגי או מגונן לשטח מגונן משטח יעבור שרוול .5
 .השרוול במחיר כלול הכל סי.וי.פי צינורות של טגרלי נאי בפקק יסגרו רזרביים שרוולים בתוכנית 

 
 היות ושרוולים להשחלת צנרת פוליאתילן יונחו בדרך כלל על ידי קבלן הפיתוח, על קבלן  .6
 לותם לפי הצורך. ולג הגינון לקבל מידע מאת המבצע על מיקומם המדוייק   
 
 .הגינון קבלן ידי על ייעשה ,לעיל הנקוב מידע סמך על  הקיימים השרוולים גילוי .7
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 סיום עבודה י"ג.
 

ולהעביר למפקח    יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון .1
 רישום  

בדיקת וההפעלות.  ההשקיה  קווי  מספרי  לפי   אלו  מדידות  של  תנאי  לח  מסודר  הינה  זאת  צים 
 מוקדם לאישור העבודה. 

 
כנית השאיבה וההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו  תבגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את  .2

 בשטח 
( תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו,  תוכן  MADE) –  ASבזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות 

 בקובץ ממוחשב  והינה תנאי לאישור העבודה. 
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 ודות סלילה ורחבות עב :51פרק 

)"האוגדן הכחול"(   משרדי-הביןלי ללהלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכ שיצוינוכל ההוראות 
 .,אלא אם צוין כך במפורש ואינן מחליפות אותו באופן כלשהו

 

 הוראות כלליות לפרק זה פרק -תת 51.0

 
וכפי שיכתיבו התנאים   דרשהמונח "חפירה" במכרז/חוזה זה משמעותו חפירה ו/או חציבה כפי שנ .א

 באתר.
 
 כל פגיעה או נזק בשטחים הסמוכים.  םהעבודות תבוצענה בכלים/ציוד מתאים ובאופן שלא תיגר  .ב
 
" של המצב  AS MADEתוכנית מדידה "  ,שביצע העפר הקבלן חייב להגיש בסיומן של כל עבודות .ג

מדידה תהיה בקנ"מ של  . ה בסיומן של העבודות. לא תבוצע קבלת העבודה )"מסירה"( ללא מדידה זו
שנדרשים לקבלת תמונה מלאה של   תוכניות העבודה ועל בסיס רשת הגבהים שתוכננה ובתוספת גבהים

  3 -וט( ו המצב המבוצע.המדידה תבוצע באופן ממוחשב בידי מודד מוסמך ויוכן תשריט ממוחשב )פל
 המפה יועברו למפקח.    וניעותקים ממנו חתומים בידי המודד ובידי הקבלן בצירוף דיסקט עם כל נת

ל הקבלן להכין בסיומן של  ע"( שAS MADEמדידה זו אינה באה במקום מדידת תוכנות עדות )" 
 לכך.  בנוסףהעבודות ולקראת מסירתן למזמין, אלא באה 

 
החפירה/חציבה ועודפי מצע, חול וכו', יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר  פינוי כל עודפי  .ד

אם  -הקבלן להשיג את כל האישורים הנדרשים לכך, ולשלם על חשבונו את האגרות    על מחוץ לאתר.
 . יחולו

 
ס"מ מקסימום.   20מוגדר כהידוק בשכבות שגובהן, לאחר ההידוק,   הידוק רגילבמכרז/חוזה זה  .ה

מעברי   8ק יבוצע, תוך הרטבה, באמצעות מכבש כבד ובשימוש בויבראציה ויבוצעו ולפחות ההידו 
 ה. שכבמכבש לכל 

 
 תפונה למקום שפך מותר.  -אם יורה המפקח לבצעו -שכבת החישוף  .ו

באם   -לשימוש חוזר כשכבת אדמת גן -ס"מ תפונה לעירום באתר ו/או בקרבתו 40-50השכבה העליונה 
ם יבוצע לפי הנחיות המפקח באשר למיקומו, גובה עירום מירבי ודרישות  העירו  יורה כך המפקח.

 ני הערמות. ל פים ע ב הטיפולים להדברת עש
 

 יסתמו אחרת ודהבע מכל כתוצאה או ל"הנ מהפירוקים כתוצאה שנוצרו בורות -סתימת בורות  .ז
 89 בנות בשכבות העפר יוחזר 'וכו דרכים לרחבות המיועדים בשטחים  ,המקום באדמת הקבלן י "ע
 .הידוק  אחרי שכבה כל מ"ס

 
 גידור האתר  51.02.03

     
 

 גידור האתר:  .1
יגדר הקבלן על חשבונו סביב אתר העבודה , מערכת הגידור צריכה להקיף את כל   ודהכבר בתחילת העב

אתר העבודה, כמו כן אינה צריכה להפריע לשדה הראייה של משתמשי/נהגי הדרך. להסתיר   /אזור 
כמו   .רמזורים, תימרור ושילוט, מעברי חצייה להולכי רגל, ו/או כניסה ויציאה של כלי רכב מאתר העבודה

לכי רגל/  והתקנה של סימני אזהרה/שילוט כלליים והקשורים לסוגי העבודות , שילוט סכנה לה :יםדרשכן נ
מטר לפחות בין הגידור   5.1יש להשאיר רוחב של   .עוברי אורח והכוונתם למסלולי הליכה / מעבר בטוחים

עבודה יפתחו  י השערים וכניסות לאתר .לבין הכביש לצורך מעבר הולכי רגל, ללא מכשולים ו/או סכנות
 .כלפי פנים
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 סוגי גידור זמני :
 

ת כדי למנוע גישה מהציבור לאתרי עבודה במקומות אשר  נרשת גדר פתוחה/רשת מותק  -גדר פתוחה
סיכונים מאפשרת התקנת גדר מהסוג הזה או, שהרשויות מאפשרות  הדרישות אינם מחמירות ושהערכת 

כנגד עומסים שעשויים לחול עליה באתר וכנגד עומסי   מודהגדר צריכה לע .סוג כזה של גדר באתרי העבודה
מסגרת גדר פתוחה עומדת על רגליים המהוות   .ים להיפתח כלפי פניםכשערים המותקנים בגדר צרי .רוח

התקן   .שומרות על יציבותה )נתמכת עצמאית(, ומונחות על הקרקע באופן חופשי חלק בלתי נפרד ממנה 
 .'מ 2מ' ולא יעלה על גובה של   8.1  -ץ שגובה הגידור לא יפחת ממליהאוסטרלי לסוג כזה של גידור מ

 
גדר זמנית מסוג זה בנויה מלוחות/פנלים קשיחים המחוברים ביניהם ליצירת רצף   אטומה   -גדר קשיחה

הגדר יכולה להיות נתמכת עצמאית, או רתומה ליסודות מתאימים המסוגלים לעמוד   .סביב אתר הבניה
  דרישת .מ', אלא אם מוקם גגון מעבר להולכי רגל 0.2הגדר לא יפחת מגובה של    ובהג  .בעומסים הנדרשים

עמידה בהתאם להערכת   • :הדרישות מהגדר כוללות בין השאר .מטר 0.2ת בדרך כלל גובה של  ו הרשוי

עמידה בעומסי   • .עמידה כנגד עומסים העשויים לחול עליה • .הסיכונים המקומית, ודרישת הרשויות
 .מהו ים וכדות הגדר צריכים להיות מחוברים אולם ללא אביזרי חיבור בולטים כברגים, מסמרלוח  • .הרוח

גדר קשיחה המותקנת בשיפוע )בגלל מבנה   • .אסור שתמיכות הגדר יבלטו למסלולי הליכה או נסיעה •
ים  תקנ שערים המו • .גדר מודרגת ( יש לכסות אותן ) האתר( וקיימת בה פינות בולטות בקצוות הפנלים

ר מסלולי הליכה  ותסתיר תימרהגדר צריכה להיות מותקנת כך שלא  • .בגדר צריכים להיפתח כלפי פנים
 .ונסיעה. לעיתים נדרשת הכנת מסלולי נסיעה והליכה אלטרנטיביים

 
 

 שילוט:  .2
 הקבלן יתקין על חשבונו שילוט לפי האמור 

  :מופיע בתקנות שלהלןרש שילוט אתרי בניה הצגת שילוט באתר עבודה גודלו והפירוט הנד
 

   1988 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  .א
 ': הוראות כלליות  אפרק 
הצגת שלט מבצע בנייה יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבנייה: שלט שבו   -  7תקנה 

 יצוינו פרטים אלו 
 

  שם מבצע הבניה ומענו .1
 3 ;שם מנהל העבודה .2
  ";המתבצעתדה  מהות העבו.  .3

 
 אזהרה    - 131פרק י': הריסות תקנה  

ר בגדר מתאימה ויוצגו בו שלטי אזהרה  דהמקום שבו נעשית פעולת הריסה יגו (א)
;דרכי הגישה הבטוחות למקום   7הנראים לעין, וזאת בנוסף לשלט כאמור בתקנה 

 ההריסה יסומנו באופן ברור 
ענין,  ת, בנסיבות ה שרי)ב( אם אין התקנת הגדר כאמור בתקנת משנה )א( אפ . (ב)

 נאותים אחרים למניעת גישת אדם לאזור הסכנה  יינקטו אמצעים 
 הערה: האזכור השני הינו שילוט אזהרה בעבודות הריסה " .

 
   1976-ידי קבלנים רשומים(, התשל"ו-ב. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים על .
 

 הצבת שלט  -  2תקנה 
מטרים שרשומים בו פרטי   1X1וקריא שמידותיו המזעריות יהיו    ניה שלט ברורר בקבלן יציב באת (א

 רישומו  
  :פנקס הקבלנים, כמפורט להלןב

מספר    -שמו, כתובתו, מספר הטלפון, מספר הרישום בפנקס הקבלנים, מספר זהות ואם הוא תאגיד .1 
  .נףרישומו, הענף או הענפים שבהם הוא רשום והסיווג שהוא מסווג בכל ע 

  .)של כל קבלן המבצע מטעמו  1הפרטים כאמור בפסקה ).2
 

 השלט יוצב במקום בולט בחזית אתר הבניה ובאופן שיבטיח את תקינותו   אופן הצבת השלט -  3תקנה 
 
החלפת שלט שניזוק לא יושאר באתר הבניה שלט שניזוק; קבלן רשום יחליף שלט כאמור בשלט   -  4תקנה .

 תקין 
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 נה יבשה:מפרט סאו
 :שבדיה כוללת  TYLO תוצרת,  ס"מ 280×  280 -במידות עפ"י שרטוט האד' בגודל של כ  •

ס"מ   10  -רוחב לוח ציפוי כ  ללא עיניים ASPEN אונה קירות ותקרה פנים מחופה עץמבנה ס •

 . תחתונה מוגבהת מונחים בצורה ורטיקלית ע"ג מסגרת

מ"ר לפחות קירות המבנה  / ק"ג  24מבודדים עם צמר סלעים  קירות ותקרת הסאונה יהיו   •

 . ות אד'תשתית לגמר חיצוני עפ"י תוכני  החיצוניים יחופו בלוחות עץ שיהוו 

  7 -עובי קיר הסאונה הכולל כולל חיפוי ובידוד לא יקטן מ   ס"מ מידות חוץ 220גובה הסאונה  פנים •

 .ס"מ

נכים עם ידיות   מפתח לנגישות , אנודייז עשויה אלומיניום  ALULINE דלת הסאונה תהיה מדגם •

 .אלומיניום פנים עץ -חוץ

כולל חיווט   דות עומד על רגלייםקוו"ט + אבנים מיוח 10.7בגודל  TYLO COMMERCIAL תנור •

יח' בקרה   ASPEN מגן תנור מסביב לתנור עשוי עד מחוץ לסאונה עם כבל מיוחד עמיד לחום

  שרות לתכנות שבועיאפ ( COMMERCIAL LITE מימסר יח' + ELITE אלקטרונית + מסך מגע

 . כולל רגש טמפ' שיותקן בתוך הסאונה

אביזרים: דלי + כף   ס"מ 60 -רוחב ספסלים כ,יח'  3 *םללא עיניי   ASPEN ספסלים : עשויים עץ •

משענת גב לספסל   גוף תאורה קווי בלדים כולל חיווט , דרייבר ושנאי , + היגרומטר , טרמומטר

 .ASPEN   וצידי עשויה עליון

 

 


