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שכונה ירוקה9כתב כמויות - מקווה רח הצדף 
עיריית יבנה

1עמוד  19/02/2018 H.kamuyot@gmail.comסיגמה - 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
עבודות עפר

01

עבודות עפר01

01.020

חפירה01.020
90.00מ"קחפירה כללית בשטח לעומק משתנה01.020.0034 435.0039,150.00

45.00מ"קפינוי אדמת כלונסאות01.020.9998 130.005,850.00

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050
ס"מ20מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 01.050.0010

79.00מ"קוהידוק 300.0023,700.00

6.00מ"רהידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים 01.050.0210 180.001,080.00

בחלל הטכני מתחתית11/2- אספקה ופיזור חצץ גודל  "חלל טכני 01.050.0220
900.00מ"קס"מ 40קורת יסוד בגובה  3.002,700.00

עבודות בטון יצוק באתר02
יציקת בורות טבילה ואוצרות02.01

הערה חשובה
פרק זה יש לצקת ריצפה וקירות ביציקה אחת רצופה בלבד

של חברת רדימיקס כמופיע במפרטWR25הבטון יהיה מסוג בטונל 

1,500.00מ"קס"מ20בעובי 30קירות בטון ב-02.01.0030 15.0022,500.00

ס"מ20יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב-02.01.0050
200.00מ"ר(המצע נמדד בנפרד) 28.005,600.00

מצעים02.011
ס"מ מתחת30מצע "ארגזי כוכב" מפוליסטרן מוקצף בגובה 02.011.0134

73.00מ"רלמרצפים 50.003,650.00

קורות יסוד02.041
יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על 30קורות יסוד בטון ב-02.041.0010

1,180.00מ"קס"מ (המצע נמדד בנפרד)20הקרקע.  רוחב הקורות  12.0014,160.00

מרצפים ורצפות02.050
ס"מ20יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב-02.050.0050

178.00מ"ר(המצע נמדד בנפרד) 230.0040,940.00

קירות בטון02.061
1,330.00מ"קס"מ20בעובי 30קירות בטון ב-02.061.0030 37.0049,210.00

1,210.00מ"קס"מ22בעובי 30קירות בטון ב-02.061.0040 30.0036,300.00

1,180.00מ"קס"מ35בעובי 30קירות בטון ב-02.061.0060 1.001,180.00

עמודים02.062
1,460.00מ"קבחתך משתנה30עמודים בדלים בטון ב-02.062.0012 16.0023,360.00

קורות ומעקות02.071
1,320.00מ"קס"מ20בחתך משתנה עד רוחב 30קורות תחתונות תלויות בטון ב-02.071.0020 29.0038,280.00

60-100ברוחב משתנה 30קורות תחתונות תלויות משופעות, בטון ב-02.071.0144
1,360.00מ"קס"מ 11.0014,960.00

חגורות02.072
150.00מ'חגורה סמויה - בדלת כניסה לחדרים רטובים02.072.9999 14.002,100.00

תקרות וגגות בטון מלא02.081
180.00מ"רס"מ12עובי 30תקרות או גגות בטון ב-02.081.0020 15.002,700.00

266.00מ"רס"מ20-22עובי 30תקרות או גגות בטון ב-02.081.0040 16.004,256.00

306.00מ"רס"מ23עובי 30תקרות או גגות בטון ב-02.081.0050 263.0080,478.00

משטחים ומשולשי מדרגות02.092
04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שכונה ירוקה9כתב כמויות - מקווה רח הצדף 
עיריית יבנה

2עמוד  19/02/2018 H.kamuyot@gmail.comסיגמה - 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
עבודות בטון יצוק באתר

02.09202.092

450.00מ'יציקת מדרגות בורות טבילה02.092.0030 17.007,650.00

פלדת זיון 02.100
4,000.00טוןמוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.100.0010 22.1088,400.00

4,500.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.100.0030 51.50231,750.00

עבודות בניה04
בניה בבלוקי בטון04.010
לרבות חגורות אופקיותס"מ10קירות בלוקי בטון חלולים בעובי 04.010.0020

165.00מ"רואנכיות 165.0027,225.00

160.00מ"רס"מ 20חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 04.010.0040 30.004,800.00

בניה בבלוקי פומיס04.030
ס"מ22קירות בלוקי פומיס "זהב" רב חורי שקע תקע, בעובי 04.030.0050

200.00מ"רr=1.10מגפ"ס, בידוד5, חוזק ס"מ)22/20/50( 150.0030,000.00

עבודות איטום05
איטום יסודות05.01
- איטום קירות במריחותקירות מרתף וחלל טכני +קורות יסוד 05.01.0010

שכבות ביטומן3גר'/מ"ר,  300חמות. פריימר ביטומני  בכמות  
רשתות2ק"ג/מ"ר,  4.5במריחות חמות בכמות כוללת 85/40מנושב 

מסוג "פז דריין" או H.D.P.Eזכוכית אינטרגלס והגנה ע"י יריעות 
" או "ספיר פרוטקשיין" או "גולדריין" או ש"עT- 15"ביטודריין 

95.00מ"רמ"מ0.5בעובי  140.0013,300.00

איטום בורות טבילה והשקה05.02
איטום רצפות וקירות עם ציפוי צמנטי פולימרי מסוג "סיקה סיל05.02.0008

ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות4" או ש"ע בכמות E730" או "ספירקוט 107
66.00מ"רבצבעים שוניםולפי הנחיות היצרן 90.005,940.00

איטום חדרים רטובים05.03
-  בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה או גרניטאיטום קירות05.03.0012

" או ש"ע המיוצר ע"יPCIפורצלן במערכת איטום מסוג "לאסטוגום 
חב' "פזקר" במריחה או בהתזה, לרבות פריימר מסוג "גיזוג ראונד"

שכבות "לסטוגום" או ש"ע בכמות2גר'/מ"ר ו-200או ש"ע בכמות 
95.00מ"רמ"מ0.8ק"ג/מ"ר לשכבה, לעובי כולל (יבש) של 2של  255.0024,225.00

- חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומרייםאיטום רצפות05.03.0020
" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימרMBמסוג "מסטיק 

3שכבות ציפוי בכמות כוללת 2גר'/מ"ר, 300" או ש"ע בכמות 106
95.00מ"רמ"מ2ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי של  90.008,550.00

איטום מאגר מים05.04
איטום קירות וריצפה במערכת איטום מסוגמאגר מים - 05.04.0012

" או ש"ע המיוצר ע"י חב' "פזקר" במריחה אוPCI"לאסטוגום 
200בהתזה, לרבות פריימר מסוג "גיזוג ראונד" או ש"ע בכמות 

ק"ג/מ"ר2שכבות "לסטוגום" או ש"ע בכמות של 2גר'/מ"ר ו-
95.00מ"רמ"מ0.8לשכבה, לעובי כולל (יבש) של  35.003,325.00

- לוחותבידוד בין קיר ראשון  ושני בורות טבילה ואוצרות 05.04.0015
18.00מ"רס"מ בתפרים2בעובי F-15פוליסטירן מוקצף  30.00540.00

איטום גג05.05
בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג  החם" ע"י  לוחות  פוליסטירן 05.05.0030

32.00מ"רס"מ3בעובי F-30מוקצף   205.006,560.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
עבודות איטום

05.0505.05

שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-05.05.0050
" או4Rמ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או4Rלבן" או "ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות
ליריעות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר

" או ש"עB-2000" או "ספיר פריימר GS-474" או "פריימר 101
110.00מ"רגר'/מ"ר300בכמות   220.0024,200.00

שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות2איטום רולקות ב-05.05.0060
מ"מ, עם4, בעובי APPביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר 

ס"מ עם30שריון לבד פוליאסטר. רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 
ס"מ עם ציפוי אגרגט.45ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב 

"GS-474" או "פריימר 101לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
גר'/מ"ר ומסטיק300" או ש"ע בכמות B-2000או "ספיר פריימר 

45.00מ'ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי 66.002,970.00

קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות05.05.0090
באמצעות פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון

שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני
" או ש"ע או אלסטומרי230" או "ספירטאן 921מסוג "וולקם 

" או "איזיגום" או244" או "אלסטיק 18מסוג "פזקרול ביטומני
33.00מ'ש"ע  66.002,178.00

1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 05.05.0230
500.00מ"קס"מ )15( מחושב לפי גובה ממוצע 40ק"ג/מ"ק חוזק  31.0015,500.00

רולקות05.06
(איטום1:3ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 05.06.0320

22.00מ'הרולקה נמדד בנפרד) 196.004,312.00

נגרות ומסגרות אומן06
נגרות06.01
מ"מ, קנטים18דלפק בלנית גוף לוחות עץ סנדביץ בעובי - 1פרט נ-06.01.0010

11,500.00קומפ125/70מעץ אלון צבוע בלכה במידות כלליות  1.0011,500.00

דלת עץ לארון שירות מותקן בנישה במידות כלליות-2פרט נ-06.01.0020
5,800.00קומפס"מ בהתאם לפרט האדריכל 220/132 1.005,800.00

18דלפק איפור עם מגירות עשוי לוחות עץ סנדביץ בעובי - 3פרט נ-06.01.0030
3,800.00קומפ250/100מ"מ כולל מראה קריסטלית במידות כלליות  1.003,800.00

מ"מ18ארון בסיס לכיור כולל דלתות עץ סנדביץ בעובי - 4פרט נ-06.01.0040
3,500.00קומפ80/40מצופה פרומייקה משתי הצדדים במידות כלליות  2.007,000.00

מ"מ עם12ארון מטבח תחתון עשוי עץ סנדביץ בעובי -5פרט נ-06.01.0050
דלתות ומגירות מצופה פרומייקה משתי הצדדים כולל כיור איכותי

תואם כולל משטח שיש אבן לפי בחירת האדריכל במידות כלליות
6,500.00קומפ160/90/60 1.006,500.00

מסגרות נירוסטה06.02
למען הסר ספק :

בלבד.316כל הנירוסטה בבניין תבוצע עם פלב"ם 
עם6+6בשילוב זכוכית רבודה 316מעקה עשוי פלב"ם - 1פרט מ-06.02.0010

1,300.00מ'שער נפתח למנוף נכים (מידות יילקחו באתר) 5.006,500.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
נגרות ומסגרות אומן

06.0206.02

6+6בשילוב זכוכית רבודה 316מעקה עשוי פלב"ם - 2פרט מ-06.02.0020
950.00מ'(מידות יילקחו באתר) 10.009,500.00

עם עיגון מעל מפלס המים316מאחז יד עשוי פלב"ם - 3פרט מ-06.02.0030
650.00מ'(מידות יילקחו באתר) 18.0011,700.00

70/70במידות כלליות 316מכסה לאוצרות עשוי פלב"ם - 4פרט מ-06.02.0040
1,300.00יח'60/60מתאים לפתח  2.002,600.00

ס"מ6כולל נקב בקוטר 316מכסה לאוצרות עשוי פלב"ם - 5פרט מ-06.02.0050
1,500.00יח'80/75מתאים לפתח 95/90במידות כלליות  1.001,500.00

במידות כלליות316מכסה למאגר מי גשם עשוי פלב"ם - 6פרט מ-06.02.0060
1,500.00יח'80/80מתאים לפתח 90/90 1.001,500.00

316דלת רפפה צירית לירידה לחלל הטכני עשוי מפלב"ם - 7פרט מ-06.02.0070
1,500.00יח'לרבות שרשרת הגבלת פתיחה.90/110במידות כלליות   1.001,500.00

כולל מגש מחורר במידות316תעלת ניקוז פלב"ם - 16פרט מ-06.02.0170
800.00יח'140/150/900כלליות  16.0012,800.00

כולל מגש מחורר במידות316תעלת ניקוז פלב"ם - 16.1פרט מ-06.02.0180
2,500.00יח'140/150/4000כלליות  1.002,500.00

מסגרות אומן06.03
דלת צירית לירידה לחלל טכני מברזל מגולוון במידות- 8פרט מ-06.03.0080

900.00יח'140/70כלליות  1.00900.00

3,300.00יח'105/220דלת פלדלת חד כנפית במידות כלליות - 9פרט מ-06.03.0090 2.006,600.00

דלת רפפות מפלדה צירי חד כנפי במידות כלליות- 10פרט מ-06.03.0100
3,300.00יח'110/220 1.003,300.00

2,500.00יח'חלון ממ"מ חיצוני דור חדש (אטום גזים). -11פרט מ-06.03.0110 1.002,500.00

3,900.00קומפסט לממד מותקן ומשלם לרבות כל הדרוש -  12+13פרט מ-06.03.0130 1.003,900.00

500.00מ'מעקה  מברזל - 19פרט מ-06.03.0170 4.002,000.00

300.00מ'- מאחז יד20פרט מ-06.03.0180 1.00300.00

ארונות אמבטייה06.04
משטח קוריאן לאמבטיה משולב עם ארון תלייה- 1+2פרט ש-06.04.0010

וחריץ לתליית מגבת כולל מראה קריסטלית במידות כלליות 
13,000.00יח'300/50-260 5.0065,000.00

115/24ס"מ במידות כלליות 3לוחות שיש קיסר בעובי - 5פרט ש - 06.04.0040
ע"ג שן בטון לפיצול אוצר השקה לאוצר עליון ותחתון בכל אוצר

900.00יח'מ"מ.6השקה יבוצע נקב באחד מלוחות השיש בקוטר  6.005,400.00

ס"מ במידות כלליות3לוחות שיש קיסר בעובי - 15.פרט ש - -06.04.0050
ע"ג שן בטון לפיצול אוצר השקה לאוצר עליון ותחתון בכל132/26

1,100.00יח'מ"מ.6אוצר השקה יבוצע נקב באחד מלוחות השיש בקוטר  5.005,500.00

סולמות פלדה06.054
מ"מ עם50/25או 1/21עשוי צינור "סולם עליה קבוע לחדר טכני -06.054.0070

430.00מ'3/4שלבים מצינור " 2.00860.00

מ"מ עם50/25או 1/21עשוי צינור "סולם עליה קבוע לחדר טכני -06.054.0080
430.00מ'3/4שלבים מצינור " 2.00860.00

עבודות אינסטלציה07
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07

כתב כמויות זה מבוסס על מערכות שלמות לכל יחידת קבועה
ורדיאטור, הכוללת בתוכה את החלק היחסי לצנרת מים קרים,

חמים, הסקה, דלוחין ושופכין - על כל אביזריה ד לתא בקורת ביתי.
דגם "גבריט".HDPEצנורות השופכין יהיו מצנורות 

07.01

צנרת ואביזריה07.01
צנורות פלדה מגולבנים דרג ב' למים מותקנים גלויים או סמויים07.01.0010

160.00מ'2מחוברים בהברגות לרבות ספחי חיבור קוטר " 25.004,000.00

140.00מ'1/21צנורות פלדה כנ"ל אולם בקוטר "07.01.0015 15.002,100.00

100.00מ'1כצנורות פלדה כנ"ל אולם בקוטר "07.01.0020 20.002,000.00

90.00מ'3/4צנורות פלדה כנ"ל בקוטר  "07.01.0025 25.002,250.00

70.00מ'1/2צנורות פלדה כנ"ל אולם בקוטר  "07.01.0030 15.001,050.00

עם שרוולי "וידופלקס" או שווה2בידוד צנורות מים חמים בקוטר "07.01.0031
45.00מ'לרבות סרטי הדבקה מפיויסי1/2ערך בעובי " 10.00450.00

70.00מ'1/21בידוד כנ"ל אולם לצנורות בקוטר  "07.01.0032 10.00700.00

58.00מ'1בידוד כנ"ל אולם לצנרת "07.01.0033 10.00580.00

45.00מ'3/4בידוד כנ"ל אולם לצנורות "07.01.0034 15.00675.00

24מ"מ דרג 16צנורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים קוטר 07.01.0035
מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צנור מתעל בקוטר מתאים ,

95.00מ'לרבות ספחי חיבור 250.0023,750.00

105.00מ'מ"מ20צנורות פוליאתילן כנ"ל בקוטר 07.01.0040 20.002,100.00

130.00מ'מ"מ25צנורות פוליאתילן כנ"ל בקוטר 07.01.0045 20.002,600.00

120.00מ'מ"מ30צנורות פוליאתילן כנ"ל אולם בקוטר 07.01.0050 20.002,400.00

מחלקי מים מפליז לצנורות מים קרים וחמים לרבות פקקים ומחברי07.01.0055
225.00יח'1חיבור מפליז מותקן מושלם בתוך ארון מחלקים קוטר המחלק " 6.001,350.00

ס"מ מותקן מושלם בתוך קיר50/50ארון למחלקים תיקני במידות 07.01.0060
520.00יח'או מחוצה לו 3.001,560.00

1,600.00יח'כולל אוגנים3מגוף טריז צר "07.01.0065 3.004,800.00

1,500.00יח'כולל אוגנים3מסנן מים בקוטר "07.01.0070 1.001,500.00

5,000.00יח'כולל אוגנים3מגוף אל חוזר "07.01.0075 1.005,000.00

475.00יח'כולל רקורד2ברז כדורי "07.01.0080 10.004,750.00

370.00יח'1/21ברז כדורי כנ"ל בקוטר  "07.01.0085 6.002,220.00

320.00יח'1/41ברז כדורי כנ"ל בקוטר "07.01.0090 1.00320.00

260.00יח'1ברז כדורי כנ"ל בקוטר "07.01.0095 21.005,460.00

200.00יח'3/4ברז כדורי כנ"ל בקוטר "07.01.0100 3.00600.00

170.00יח'1/2ברז כדורי כנ"ל בקוטר "07.01.0105 3.00510.00

475.00יח'כולל רקורד2מסנן למים בקוטר "07.01.0110 1.00475.00

3,500.00יח'כולל רקורד2מז"ח "07.01.0115 1.003,500.00
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07.0107.01

850.00יח'כולל רקורד2אל חוזר בקוטר "07.01.0120 1.00850.00

550.00יח'1/21אל חוזר כנ"ל בקוטר "07.01.0125 2.001,100.00

400.00יח'1אל חוזר כנ"ל בקוטר "07.01.0130 1.00400.00

320.00יח'3/4אל חוזר כנ"ל בקוטר "07.01.0135 1.00320.00

HDPEמ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה 200/110מחסום רצפה 07.01.0136
1,350.00יח'עם רשת פליז וסל מפלב"מ המותקן בתוך תעלות ניקוז ברצפה 13.0017,550.00

370.00יח'עם טבעת ומכסה מפליז4/"2מחסום תופי מפוליפרופילן "07.01.0137 4.001,480.00

370.00יח'קופסת ביקורת כנ"ל07.01.0138 2.00740.00

400.00יח'1/21שסתום בטחון לשחרור אויר אוטומטי "07.01.0140 4.001,600.00

575.00יח'כולל רקורד2וסת לחץ "07.01.0145 1.00575.00

370.00יח'כנ"ל4מאסף "07.01.0148 10.003,700.00

200.00יח'טרמוסטט07.01.0150 1.00200.00

500.00יח'1/21שסתום בטחון על קו מים מספק לתנור הסקה "07.01.0155 1.00500.00

200.00יח'רגש זרימה07.01.0160 2.00400.00

1,500.00יח'התחברות לקו מים עירוני קיים07.01.0165 1.001,500.00

צנורות דלוחין פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים "חוליות"07.01.0535
5.00מ'מ"מ לרבות ספחים50-70בקוטר  40.00200.00

דוגמתHDPEמ"מ פוליאתילן בצפיפות גבוהה 110צנורות שופכין 07.01.0545
מ"מ כולל ספחים110"גבריט" מותקנים גלויים או סמויים קוטר 

190.00מ'ומסעפים 40.007,600.00

30.00מ'מ"מ160צנורות שופכין כנ"ל אולם בקוטר 07.01.0555 20.00600.00

כלים סניטרים07.02
מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים דגם07.02.0007

"XS-WISA MONT,דוגמת "חרסה" או ש"ע, לאסלה תלויה "
1,350.00יח'לרבות לחצן "דלוס" או "ארגוס", כרום, לבן, סטן 7.009,450.00

"Artis"נגיש" - מיכל הדחה סמוי עם מנגנון שטיפה דו-כמותי דגם "07.02.0008
, התקנה מוקדמת בתוך קירV9דוגמת "שטרן" עם סוללה או שנאי 

1,900.00יח'תוצרת "ויטרה" או ש"ע בלוקים או גבס לאסלה תלויה  1.001,900.00

אסטרה" דוגמת "חרסה"381אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "07.02.0009
או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה

2,060.00יח'פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים 7.0014,420.00

"385"נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 07.02.0010
ס"מ עם מיכל46ס"מ ובגובה 70דוגמת "חרסה" או ש"ע באורך 

הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה"
2,800.00יח'או ש"ע וכל החיזוקים 1.002,800.00

וכולל סיפון57כיור רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת חרסה "נורית " 07.02.0011
650.00יח'תיקני 1.00650.00

כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א מודבק למשטח דוגמת "חרסה"07.02.0012
650.00יח'דגם מיני "נופר" וכולל סיפון תיקני 7.004,550.00
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07.0207.02

2,200.00יח'ס"מ160/75אמבטיה מפח מצופה אמאייל  כולל בידוד בבמידות  07.02.0013 3.006,600.00

דרך דוגמת "חמת" סידרה4מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 07.02.0014
מיקסמת לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח , כיסוי חיצוני

2,500.00קומפלמערכת קיר זרוע וראש מקלחת 2.005,000.00

סוללה למים חמים קרים להתקנה בעמידה עם פיה קצרה קבועה07.02.0020
1,400.00יח'דוגמת "חמת" סדרת "אוורסט" מצופה כרום 7.009,800.00

סוללה למים קרים וחמים מוצא מהקיר דגם "מיקסמת" עם זרוע07.02.0024
1,400.00יח'ארוכה מסתובבת 1.001,400.00

קערת מטבח מחרס לבן סוג א' תוצרת חרסה כולל סיפון תיקני07.02.0034
1,400.00יח'60/40/20הקערה במידות  1.001,400.00

סוללה לקערת מטבח למים חמים קרים מוצא מהשולחן דגם07.02.0044
950.00יח'"מיקסמת" זרוע ארוכה 1.00950.00

למים , צנור דלוחין עד1/2הכנה למכונת כביסה הכולל ברז קיר "07.02.0054
500.00יח'המחסום תופי 2.001,000.00

210.00יח'עם "אוליבה"1/2ברז שופך "07.02.0064 2.00420.00

מטר כולל כל מערכת1.50/1.50ג'קוזי סוג א פינתי במידות חיצוניות 07.02.0074
האביזרים הנלווים וכולל משאבת מים חמים כאביזר נלווה הכל

9,500.00יח'מושלם להפעלה וכן כולל 1.009,500.00

מערכת אינטרפוץ למקלחת עבור האמבטיה דגם מיקסמת וראש07.02.0084
1,500.00יח'מקלחת 1.001,500.00

דוגמת חוליותSN-8. קשיח לביוב P.V.Cצנורות ביוב מ 07.02.0094
190.00מ'מ"מ110מונחיםבקרקע לרבות עטיפת חול קוטר הצנור  10.001,900.00

250.00מ'מ"מ160צנורות ביוב כנ"ל אולם בקוטר 07.02.0104 20.005,000.00

75ס"מ ובעומק עד 60תא בקורת לביוב מחוליות בטון בקוטר פנים 07.02.0114
B-125ס"מ ממין 50ס"מ כולל עיבוד קרקעית התא עם מכסה ב.ב. 

3,300.00יח'טון  שלבי צריכה12.5( 1.003,300.00

4,000.00יח'מטר1.25ס"מ ובעומק עד 80תא בקורת כנ"ל אולם בקוטר פנים 07.02.0124 1.004,000.00

2,000.00יח'התחברות לתא בקורת עירוני קיים07.02.0134 1.002,000.00

ס"מ עם80ס"מ ובעומק 120/120תא מגופים מבטון במידות פנים 07.02.0144
5,000.00יח'דוגמת ת.ב. לביובB-125מכסה  1.005,000.00

דוגמתH.D.P.Eצנורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה 07.02.0154
מ"מ כולל ספחים110"גבריט" מותקנים גלויים או סמויים קוטר 

190.00מ'ומסעפים וכמופיע בתכניות 10.001,900.00

מ"מ בראש מרזב4קולטי מי גשם עם ברדס מחוטים מגולבנים קוטר 07.02.0164
280.00יח'ופקק סגירה הרמטי14לרבות צלחת אבץ מס  2.00560.00

מתקני חשמל08
),10/2016(מחירי 11/2016מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 

מחירי קבלן משנההערות כלליות
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. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי  -  אם קיים בפרויקט1
(בתוספת למחירי קבלן מתקני החשמל שלהלן) - ראה בתחילת חלק
ג' - נספחים  ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית  ל"הנחות

יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן
לחישוב בתחילת חלק ג'  עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של

הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.

. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"2
("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת

בסעיף.

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

,35. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים - ראה פרקים 3
34.

.88. עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל - ראה חלק ב' פרק 4

. שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר - ראה סעיפים5
60.020.0090-0100.

. קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף תאורה; ב"ת -6
בית תקע (שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס; ס"מ - סנטימטר; מ"ר
- מטר מרובע; מ"מ - מילימטר; מ"א - מטר אורך (מטר רץ); מא"ז -

מפסק אוטומטי זעיר; ממ"ר - מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק
אוטומטי מגנטי תרמי; מ"ז - מפסיק זרם; נל"ג - נתרן לחץ גבוה;
עה"ט - על הטיח; ק"ק - קילו קלוריות; קוו"ט - קילו ווט; ק"א -

קילו אמפר; ק"ו - קילו וולט; קוא"ר - קילו וולט אמפר ראקטיבי;
קומ' - קומפלט; ש"ע - שעת עבודה או שווה ערך; תה"ט - תחת

הטיח; תה"ר - תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ - תיבת הסתעפות
משנית

. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים7
חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן  מתקני חשמל.

08.13

גומחות בטון ללוחות מונים08.13
גומחות בטון (פילרים) משולבת לחשמל, בזק וטל"כ במידות08.13.0060

ס"מ לרבות חפירה230ס"מ וגובה 40ס"מ, עומק 73+80+73
4,580.00יח'והתקנה 1.004,580.00

הארקות והגנות אחרות08.40
הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד08.40.0040

11.50מ"רשל הבנין 200.002,300.00

C.Iמבנה ללוחות חשמל ותיבות 08.61
מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0134

פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,
3,400.00מ"ר100AX3בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד  2.006,800.00

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק"08.61.0291
1,250.00יח'מ"מ600X400X230וגב מעץ במידות  2.002,500.00

Cמא"זים אופיין 08.62
10אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10-32לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 08.62.0060

47.00יח'קילואמפר 40.001,880.00

אמפר חד קוטבי עם ניתוק10-32לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 08.62.0119
100.00יח'קילואמפר10האפס, כושר ניתוק  12.001,200.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
מתקני חשמל

08.6208.62

אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק32-10לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 08.62.0250
185.00יח'קילואמפר10 10.001,850.00

ממסרים ומגענים08.66
תוצרת Aמיליאמפר דגם 30אמפר רגישות 2X40ממסר פחת 08.66.0210

"HAGER280.00יח'"המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע 4.001,120.00

380.00יח'שעות (שעון שבת)24מפסק שעון דיגיטלי עם רזרבה מכנית של 08.66.0515 1.00380.00

270.00יח'תוצרת שניידר אלקטריקiTLAעם / ללא מגע עזר iTLממסר צעד 08.66.0602 30.008,100.00

גופי תאורת חרום08.83
3בעל קיבולת W8X0.15שלט הכוונה חרום דו תכליתי, תאורת לד 08.83.0300

" מתוצרת "געש" או34Pשעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "חץ לד 
300.00יח'ש"ע,  דו צדדי 5.001,500.00

גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה רחבה לזמן פעולה של08.83.0410
300.00יח'או ש"ע5877163" דגם 1838דקות, דוגמת "געש לד מילוט 180 31.009,300.00

תאורת לדים08.85
Watt12.8,IP44,840גוף תאורת לד של "שטייניץ לירד", תוצרת 08.85.1000

HF100LedCetus,Thorn 360.00יח'ש"ח260. מחיר יסוד 55.0019,800.00

Watt5.8,WHIP65גוף תאורת לד של "שטייניץ לירד", תוצרת 08.85.1010
550-5480LedMiniCetus,Thorn 465.00יח'ש"ח350מחיר יסוד 72.0033,480.00

"Led14w"RampSlimPLUTOגוף תאורת לד של "געש תאורה", 08.85.1020
UniLamp 1,050.00יח'ש"ח850מחיר יסוד 28.0029,400.00

גוף תאורת לד של "לירד שטייניץ",פס לד חלבי ( פרופיל תאורה גמיש08.85.1032
580מ"מ צבע לפי בחירת האדריכל מחיר יסוד X1516) בחתך מרובע 

725.00מ'ש"ח 55.0039,875.00

נקודות מאור08.101
. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה או למאוורר1הערות: 

גופי תאורה מופעלים ע"י5המחובר למעגל מאור. לדוגמה: אם 
. מדידת נקודות מאור2נק' מאור.5מפסק אחד - התשלום יחושב לפי 

08ונקודות בתי תקע דירתיות - לפי שינוי במפרט הכללי פרק 
, בוטל באופני המדידה חלקן של הנקודות2015מהדורה שביעית שנת 

הנ"ל בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה.

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות08.101.0010
ו/אוN2XY/FRמ"מ, כבלי נחושת 15X15פלסטיות במידות עד 

ממ"ר מהלוח עד היציאה1.5בחתך P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד  
מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו
קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת
"וויסבורד"  דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת

150.00נק'חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה 20.003,000.00

נקודות בתי תקע08.102
ו/אוN2XY/FRנקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 08.102.0010

ממ"ר, מושחלים3X1.5בחתך  P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד  
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או

מ"מ, מהלוח עד15X15בתקרות ו/או בתעלות פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס"16בית התקע וכן בית תקע 

147.00נק'או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים 30.004,410.00

ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או3תוספת לנקודת בית תקע עבור 08.102.0040
33.00יח'תה"ט 13.00429.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
מתקני חשמל

08.10208.102

25.00יח'ממ"ר2.5תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 08.102.0070 30.00750.00

19.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080 15.00285.00

D18עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם  08.102.0190
נקודות בית תקע16A ,2בתי תקע 6אביזרים, לרבות 8או ש"ע ל-

16A ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת2.5עם צנרת ומוליכים
נקודות2ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (

נקודות טלפון מושלמות לרבות2מתח נמוך ללא אביזרים) ו -
1,110.00יח'אביזרים וכבל 5.005,550.00

פנל התראות08.147
פנל התראות בלנית, בהתאם לדרישות המועצה הדתית, מבוסס08.147.0010

9,000.00יח'ממסרי צעד 1.009,000.00

עבודות טיח09
טיח פנים09.011
שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחיםטיח פנים לבן  -09.011.0010

79.00מ"רמישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים 625.0049,375.00

- ביצוע טיח הרבצה ( גלנץ ) הכולל מלט וחולבורות טבילה ואוצרות09.011.0020
75.00מ"רים  וסיקה לטקס בהתאם להנחיות במפרט הטכני . 80.006,000.00

טיח גבס וטיח לממ"ד09.013
" שכבת החלקה צמנטית כהכנה לצבעPL183- "שליכט באגר ממ"מ09.013.0320

מ"מ4לקירות בטון יצוקים וקירות פנים, מאושר לממ"ד בעובי עד 
41.00מ"רתוצרת "תרמוקיר" או ש"ע 48.001,968.00

טיח חוץ09.021
על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,טיח חוץ שחור - 09.021.0010

100.00מ"רשכבת טיח מיישרת  ושכבת שליכטה שחורה 360.0036,000.00

על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבתטיח חוץ לבן - 09.021.0020
123.00מ"רטיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן 35.004,305.00

עבודות ריצוף וחיפוי10
הערה:

מ"מ ללא תוספת מחיר6פוגות ריצוף וחיפוי יבוצעו עד 

אבן עם כיתוב10.05
אבן עם כיתוב בחזית הבניין "נבנה ע"י" בהתאם לנוסח שיגדיר10.05.0010

1,500.00יח'מותקנת בחיפוי האבן בחזית60/40האדריכל במידות כלליות  1.001,500.00

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031
ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקהחדרי שירות + ממ"מ - 10.031.0042

ס"מ, מחיר יסוד60/60ס"מ, 50/50ס"מ, 45/45ס"מ, 33/33במידות 
198.00מ"רש"ח/מ"ר60 21.004,158.00

43.00מ'ס"מ7,10שיפולים  לריצוף הנ"ל, בגובה 10.031.0043 26.001,118.00

מחיר יסוד9Rבאריחי גרניט פורצלן ריצוף פנים אזורים יבשים -10.031.0145
382.00מ"רש"ח/מ"ר גוון וצבע וגודל לפי בחירת האדריכל200 70.0026,740.00

74.00מ'ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 10.031.0146 70.005,180.00

200מחיר יסוד 10Rבאריחי גרניט פורצלן ריצוף אזורים רטובים -10.031.0515
382.00מ"רש"ח/מ"ר גוון וצבע וגודל לפי בחירת האדריכל 70.0026,740.00

12.5/25באריחי קרמיקה לבריכת שחיה  ריצוף בורות טבילה -10.031.0517
382.00מ"רכדוגמת בוכטל א.ש.ע מאושר בגוון וצבע לפי בחירת האדריכל  8.003,056.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
http://www.dekel.co.ilאתר דקל: 



שכונה ירוקה9כתב כמויות - מקווה רח הצדף 
עיריית יבנה

11עמוד  19/02/2018 H.kamuyot@gmail.comסיגמה - 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
עבודות ריצוף וחיפוי

10.03110.031

באריחי קרמיקה לבריכות שחיה דגםחיפוי מדרגות בבורות טבילה -10.031.1000
250.00מ'בוכטל א.ש.ע מאושר גוון וצבע לפי בחירת האדריכל. 17.004,250.00

באריחי קרמיקה לבריכות שחיה דגם בוכטלחיפוי מדרגות חוץ -10.031.1001
154.00מ'א.ש.ע מאושר גוון וצבע לפי בחירת האדריכל. 4.00616.00

באריחי קרמיקה לבריכות שחיה דגםחיפוי קירות בור טבילה-10.031.1002
230.00מ'בוכטל א.ש.ע מאושר גוון וצבע לפי בחירת האדריכל. 22.005,060.00

חיפוי קירות10.050
באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה מחיר יסודחיפוי אזורים רטובים -10.050.0029

430.00מ"רש"ח/מ"ר גוון וצבע וגודל לפי בחירת האדריכל200 270.00116,100.00

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100
תוספת עבור רובה אפוקסית במקום רובה צמנטיתבורות טבילה - 10.100.0020

55.00מ"רמ"מ4אקרילית, ברוחב עד  50.002,750.00

עבודות צביעה11
צבע פנים11.011
" או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות  שכבת 2000צבע "סופרקריל 11.011.0220

" או2000צבע  יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל 
30.00מ"רש"ע 300.009,000.00

שליכט צבעוני מנרלי טבעי "דקוליין אינקהקירות פנים אזור יבש -11.011.0240
10-N ק"ג/מ"ר במריחה דו4" או ש"ע, מרקם חולי, כמות של

85.00מ"רשכבתית על טיח שחור . 240.0020,400.00

צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח11.011.0710
32.00מ"רשכבות3פנים ב- 290.009,280.00

צבע חוץ11.012
שליכט אקרילי צבעוני גמיש "טוסקנה" או ש"ע במרקם גס או בינוני11.012.0200

על טיח חוץ (הנמדד בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט
60.00מ"רק"ג/מ"ר גוון וצבע לפי בחירת האדריכל.2.0אקרילי בכמות של  360.0021,600.00

אלומיניום12
דלתות12.01
דלת פתיחה על צירי צד בתוספת רפפה קבועה במידות- 1פרט א-12.01.0010

3,300.00יח'90/210-80כלליות  14.0046,200.00

דלת פתיחה על צירי צד בתוספת רפפה קבועה במידות- 2פרט א-12.01.0020
3,500.00יח'100/210כלליות  1.003,500.00

דלת פתיחה על צירי צד בתוספת רפפה קבועה ומעבר- 3פרט א-12.01.0030
4,200.00יח'100/210עליון למנוף נכות במידות כלליות  1.004,200.00

חלונות12.02
חלון  קבוע וקיפ ומשקוף עם זכוכית חלבית במידות- 4פרט א-12.02.0040

2,600.00יח'90/210-60כלליות  9.0023,400.00

2,800.00יח'80/60חלון קיפ ומשקוף אלומיניום במידות כלליות - 5פרט א-12.02.0050 1.002,800.00

550.00יח'50/50דלת אלומיניום שקוע בקיר במידות כלליות - 6פרט א-12.02.0060 2.001,100.00

מ"מ חד כנפי אטום גזים במידות כלליות18ח.ה.מ - 7פרט א-12.02.0070
2,000.00יח'100/100 1.002,000.00

שונות12.03
סט גריל רפפה מאלומיניום לפתח מיזוג אוויר לפי בחירת-8פרט א-12.03.0070

2,000.00קומפ30/3050/3090/90האדריכל במידות כלליות  1.002,000.00

פרגולה12.120
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
אלומיניום

12.12012.120

אספקה והתקנה פרגולת אלומיניום כדוגמאת "פרגולייט" פרגולות12.120.0010
מ"ר65א.ש.ע מאושר בשטח של כ- 055-8853412לאומיניום 

כולל תומכי קיר, קורות תומכות, קורות הצללה, חיבורים ומחברים
850.00מ"רקומפלט מותקן מושלם  65.0055,250.00

עבודות אבן14
עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים14.020
ס"מ מאבן3-5ס"מ ובעובי 30אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 14.020.0010

360.00מ'ס"מ ושיפוע לניקוז המים2/2לפי בחירת האדריכל שן עליונה בחתך  10.003,600.00

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש14.030
ס"מ במחיר5ס"מ ובעובי עד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 14.030.0010

380.00מ'ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן110יסוד לאבן  33.0012,540.00

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050
חיפוי קירות באבן כורכרית דגם קיסריה (מתועשת) מנוסרת בעובי14.050.0210

395.00מ"רש"ח/מ"ר130ס"מ, מחיר יסוד לאבן 3.2 135.0053,325.00

עיבוד חשפים ומזוזות באבן כורכרית דגם קיסריה (מתועשת)14.050.0212
320.00מ"רס"מ, 3.2מנוסרת בעובי  19.006,080.00

17.00מ"רס"מ, לרבות עיגונה15/15מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 14.050.0410 135.002,295.00

מיזוג אוויר15
. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"1

("האוגדן הכחול"), כולל אופני מדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

מערכות מיזוג אוויר עצמאיות15.01
750בספיקת אויר IN LANEמפוח לפליטת אויר צנטריפוגלי 15.01.0001

C.F.M3,500.00יח'כמופיע בתכניות 1.003,500.00

4,000.00יח'650C.F.Mמפוח לפליטת אויר כנ"ל אולם בספיקת אויר של 15.01.0002 1.004,000.00

500C.F.Mמפוח לפליטת אויר כנ"ל אולם בספיקת אויר של  15.01.0003
INLINE'4,000.00יח 1.004,000.00

כולל גוף חימום2000C.F.Mמפוח להכנסת אויר צח בספיקה של 15.01.0004
4,000.00יח'ק"ו , כולל כל האביזרים הנלווים הכל מושלם להפעלה3.5חשמלי  1.004,000.00

9,000.00יח'ס"מ עם מסנן אויר60/60שבכה להכנסת אויר במידות 15.01.0005 1.009,000.00

1,500.00יח'ס"מ עם ארבע כוונים30/30שבכות ליניקת אויר תיקרתיות במידות 15.01.0006 9.0013,500.00

500.00יח'ס"מ תיקרתי15/15שבכות לפיזור אויר 15.01.0007 9.004,500.00

500.00יח'ס"מ25/25שבכות לפיזור אויר 15.01.0017 5.002,500.00

150.00מ"רמ"מ0.8תעלות פח מגולבן ללחץ נמוך בעובי דופן 15.01.0027 100.0015,000.00

בידוד טרמי לתעלות אויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי15.01.0037
75.00מ"ר1" 100.007,500.00

מרחבים מוגנים15.02

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
http://www.dekel.co.ilאתר דקל: 



שכונה ירוקה9כתב כמויות - מקווה רח הצדף 
עיריית יבנה

13עמוד  19/02/2018 H.kamuyot@gmail.comסיגמה - 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
מיזוג אוויר

15.0215.02

מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם- 18פרט מ-15.02.0160
"480/180FAH,כולל תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע "

ש במצב אוורור"מק480ש אוויר במצב סינון ו-"מק180המספקת 
בר) וכניסת3שסתום הדף (:נפשות. המערכת כוללת30ומיועדת ל- 

אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת
בר) לשחרור לחץ ובקרת3מד כמות אוויר ושסתום הדף (,חירום

12,600.00קומפלחץ-לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על 1.0012,600.00

מתקני הסקה16
צנרת ואביזריה16.01

הסקה

תנור הסקה בגז תוצרת "יונקרס" או שווה ערך מאושר בתפוקה של16.01.0285
קקל"ש כולל כל האביזרים הנלווים לרבות מבער גז מתאים155.000

30,000.00חלקיםוחיבור לרשת המים החשמל והגז הכל מושלם להפעלה  1.0030,000.00

מ"מ מנירוסטה כולל מסעפים זויות וכובע200ארובת עשן בקוטר 16.01.0290
1,500.00יח'מטר5.0אויר באורך של  1.001,500.00

או שווה ערך מאושר כוללORZ-3מחליף חום מתוצרת "אורן" דגם 16.01.0300
4,000.00חלקיםהצבתו על בסיס ברצפה וחיבורי צנרת הכל מושלם 1.004,000.00

מיכל אגירה למים חמים עם מעטפת כפולה (צילינדר) תוצרת "אורן"16.01.0305
ליטר כולל חיבורי צנרת1500או שווה ערך מאושר , המיכל בקיבול 

13,000.00חלקיםהכל מושלם להפעלה 1.0013,000.00

מיכל התפשטות סגור תוצרת "אורן" או שווה ערך מאושר המיכל16.01.0315
2,500.00יח'ליטר150 1.002,500.00

כולל בידוד ה "הדר" באורך כ-6"הדר" מחלק מים והסקה בקוטר "16.01.0325
2,000.00יח'מטר עם מעמד קבוע לרצפה וכמופיע בתכניות1.80 1.002,000.00

מ"ק/ש עומד1.5משאבת סחרור למים חמים לצריכה, בספיקה של 16.01.0335
1,800.00יח'מטר3.0לחץ  1.001,800.00

מ"ק/ש עומד0.75משאבת סחרור לחימום המקוואות בספיקה של 16.01.0345
1,700.00יח'מטר1.5לחץ  1.001,700.00

מ"ק/ש2.0משאבת סחרור למי הסקה תת ריצפתית בספיקה של 16.01.0355
1,800.00יח'מטר4עומד לחץ  1.001,800.00

מ"ק/ש1.5משאבת סחרור למים חמים מתנורי ההסקה בספיקה של 16.01.0365
1,700.00יח'מ'1.5עומד לחץ  1.001,700.00

לוח פיקוד חשמלי בחדר המכונות כולל מתגים ומסקים אוטומטיים16.01.0375
חווט חשמלי מהמשאבות אל הלוח נורת סימון באדום וכן שעון שבת

4,000.00חלקיםהכל מושלם להפעלה 1.004,000.00

כולל בידוד הצנורות40מפלדה סקדיול 2צנורות הסקה בקוטר "16.01.0385
175.00מ'עם סרטי הדבקה1/2בעובי " 35.006,125.00

150.00מ'1/21צנורות הסקה כנ"ל אולם בקוטר  "16.01.0395 30.004,500.00

צנורות "פקסגול" להסקה כולל שרוול מתעל בקוטר מתאים וכולל16.01.0405
מ"מ מונחים על מצע בידוד20אחודות מעבר מפליז קוטר הצנורות 

10.00מ'מ"מ20מפוליאוריתן בעובי נ 550.005,500.00

170.00מ'מ"מ40צנורות פקסגול כנ"ל אולם בקוטר 16.01.0415 20.003,400.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
מתקני הסקה

16.0116.01

225.00יח'עם אחודות מעבר מפליז בתוך ארון1מחלקי הסקה מפליז בקוטר "16.01.0425 4.00900.00

520.00יח'ס"מ צבוע בצבע שמן סופי60/60ארון מחלקים להסקה במידות 16.01.0435 2.001,040.00

20.00יח'עם רקורד1/41ברז כדורי להסקה בקוטר "16.01.0445 8.00160.00

200.00יח'3/4ברז כדורי להסקה בקוטר  "16.01.0455 28.005,600.00

קקל"ש העשוי צנורות1200רדיאטור מנירוסטה בהספק של 16.01.0465
כולל רגש1/2והאנכיים יהיו בקוטר "1נירוסטה אופקים בקוטר "

2,000.00יח')14זרימה טבול כמופיע בתכניות (ראה פרט מ 2.004,000.00

550.00יח'כולל רקורד1/41אל חוזר להסקה בקוטר "16.01.0475 2.001,100.00

1.5מ"ק/ש עומד לחץ 0.75משאבת סניקה למי מקווה בספיקה של 16.01.0485
1,700.00חלקיםמטר כולל רקורד 1.001,700.00

מטר המשאבה2.0מ"ק/ש עומד לחץ 5.0משאבת מים בספיקה של 16.01.0495
2,100.00יח'בתא מגופים (ראה תכניות) 1.002,100.00

400.00יח'בתא משאבות כולל רקורד1/21אל חוזר "16.01.0505 2.00800.00

370.00יח'כולל רקורד בתא משאבות1/21ברז כדורי "16.01.0515 5.001,850.00

600.00יח'קופסת חיבורים עם פיקוד וחווט חשמל בתא16.01.0525 1.00600.00

רכיבים מתועשים בבניין22
תקרות פריקות מאריחים מינרליים22.021
ס"מ,  המחיר60/60תקרה אקוסטית מאריחים אלומיניום במידות 22.021.0087

כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד
מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של1.2מ') וגמר זויתן בעובי 1.0

185.00מ"רהעבודה גוון וצבע לפי בחירת האדריכל . 87.0016,095.00

תקרות גבס ופתחי שירות22.025
מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 22.025.0010

192.00מ"רמ' ) 1.0עד  55.0010,560.00

תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום22.025.0500
10.00מ"רלוח גבס רגיל - (בצד אחד) 55.00550.00

" אוAפתח שירות נסתר דוגמת "אורבונד" מסוג "אלוטופ" דגם "22.025.1030
1,170.00יח'ס"מ80/80ש"ע במידות  3.003,510.00

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026
קרניז לתאורה נסתרת, סגירה אופקית ואנכיתחדרים יבשים - 22.026.0025

ס"מ, לרבות50מ"מ ברוחב פרוס עד 12.7מלוחות גבס בעובי 
230.00מ'מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה1.0קונסטרוקציה (בגובה עד  117.0026,910.00

מ"מ בין12.7מלוחות גבס ירוק בעובי סינרי גבס בחדרים רטובים -  22.026.0027
ס"מ, בהיקפי40ס"מ עד 20מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 

מ') הכל עד1.0תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 
145.00מ'גמר מושלם מוכן לצביעה 133.0019,285.00

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות22.041
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רכיבים מתועשים בבניין

22.04122.041

- הכוללת יחידה אחת מחיצהמחיצה לשרותים כימים ממ"מ22.041.0010
ס"מ, עשויה100/150ויחידה אחת חזית התא: המחיצה במידות 

12לוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 
מ''מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.

ס"מ עם מנגנון60ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית התא ברוחב  
ס''מ מהרצפה עד15סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 

ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל202לגובה 
2,160.00קומפמחיצה אחת וחזית דלת 0.000.00

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23
כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010
מ'10ס"מ בעומק מעל 50קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב-23.010.0030

188.00מ'מ'20ועד  480.0090,240.00

מ'10ס"מ ובעומק מעל 60קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב-23.010.0050
238.00מ'מ'20ועד  130.0030,940.00

ריהוט וציוד 30
3,000.00יח'ש"ח ליחידה 2000ספות לפי מחיר יסוד של 3אספקה מערכת של 30.0010 4.0012,000.00

2,000.00יח'ש"ח ליחידה1500ספות מחיר יסוד 2אספקה מערכת של 30.0020 1.002,000.00

2,000.00יח'100/200שולחן קפה במידות כלליות של 30.0030 1.002,000.00

מקלחונים30.03
מ"מ6אמבטיונית קבועה מזכוכית מחוסמת בעובי - 7פרט ש - 30.03.0060

תקנית לאמבטיה ונפתחת מותאמת לג'קוזי פינתי מזכוכית מחוסמת
6מ"מ. מקלחון פינתי עם דלתות נפתחות מזכוכית מחוסמת בעובי 6

4,000.00יח'275/140במידות כלליות מ"מ  1.004,000.00

מ"מ6אמבטיונית קבועה מזכוכית מחוסמת בעובי - 7פרט ש - 30.03.0070
תקנית לאמבטיה ונפתחת מותאמת לג'קוזי פינתי מזכוכית מחוסמת

6מ"מ. מקלחון פינתי עם דלתות נפתחות מזכוכית מחוסמת בעובי 6
3,400.00יח'90/140במידות כלליות מ"מ  3.0010,200.00

מ"מ6אמבטיונית קבועה מזכוכית מחוסמת בעובי - 7פרט ש - 30.03.0080
תקנית לאמבטיה ונפתחת מותאמת לג'קוזי פינתי מזכוכית מחוסמת

6מ"מ. מקלחון פינתי עם דלתות נפתחות מזכוכית מחוסמת בעובי 6
4,000.00יח'180/180במידות כלליות מ"מ  1.004,000.00

נגישות30.06
GULDMANN- אינטגרלית תקרתית תוצרת - מערכת מנוף17מ30.06.0010

- לצורך כיסוי מלא של חדרHמורכבת על מסילות בצורה GH1דגם 
הרחצה - המובילה על מסילת מונו בודדת אל מעל בור הטבילה.

כולל כל המערכות הנדרשות לצורך ביצוע המעבר בשלימות מחדר
הרחצה אל תוך בור הטבילה וחזרה כולל אביזרי חיבור בין המסילות

מ' ומייצבים ע"פ הצורך, המנוף יכלול גם1ואביזרי וכן מאריכים עד 
.HIGHBASICמסוג NETמנשא רשת - 

55,000.00יח'לרבות אישור מעבדה מוסמכת למתקן והמסילה. 1.0055,000.00

הוספת כיסא נוסף ע"פ החלטת המפקח ההלכתי והיזם.אופציה - 30.06.0020
RUSTPROOF -BATH CHAIR150הכיסא הינו של החברה 

10,000.00יח'14600ק"ג מס' קטלוג  1.0010,000.00

(מק"טVALUEכסא רחצה מתקפל תוצרת פרסליטט סדרה 30.06.0030
R-1600('2,000.00יח 1.002,000.00
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ריהוט וציוד 

30.0630.06

מיטת הלבשה + רחצה, עם הפעלה מכנית. תוצרת פרסליט במידות30.06.0040
70X180עם מעקה בטיחות, קבועה לקיר ומתקפלת כולל כל

16,000.00יח')R-8528החיזוקים,(מק"ט  1.0016,000.00

קבוע,L) בצורת 15(בהתאם לפרט מ316"נגיש" - מאחז יד נירוסטה 30.06.4220
לשירותי נכים להתקנהס"מ, מאלומיניום בציפוי ניילון60/60בגודל 

" דוגמת "פנל פרוייקטים" אוPP 422/Sדגם "על הקיר ליד האסלה, 
740.00יח'עשוי נירוסטה 3חלק 1918לפי תקן ישראלי ש"ע,  1.00740.00

ס"מ60) 15(בהתאם לפרט מ316נירוסטה "נגיש" - ידית אחיזה 30.06.4260
,להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכיםממתכת בציפוי ניילון 

לפי תקן" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, PS 560דגםדגם "
270.00יח'3חלק 1918ישראלי  1.00270.00

)  מתרומם15(בהתאם לפרט מ316מאחז יד נירוסטה "נגיש" -30.06.4280
ס"מ עם ציר מובנה73-90לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 

580דגם "ניוטון כוח הרמה,22מוגן היתפסות ממתכת בציפוי ניילון, 
PS "1,200.00יח'3חלק 1918לפי תקן ישראלי , דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע 1.001,200.00

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011
150.00יח'מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום30.011.0030 7.001,050.00

170.00יח'מחזיק נייר רזרבי ממתכת מצופה כרום30.011.0040 7.001,190.00

79.00יח'קולב זוגי ממתכת מצופה כרום30.011.0110 7.00553.00

מדף זכוכית פינתי דו קומתי חצי עגול, לרבות שני מדפי זכוכית עם30.011.0410
216.00יח'מעקה מעוגל ממתכת מצופה כרום 13.002,808.00

168.00יח'משאבת סבון תלויה ממתכת מצופה כרום30.011.0800 7.001,176.00

185.00יח'מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום30.011.0900 7.001,295.00

175.00יח'ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה3פח אשפה עגול לנפח 30.011.0910 7.001,225.00

ס"מ, מאלומיניום60/60קבוע, בגודל L"נגיש" - מאחז יד בצורת 30.011.4220
PPדגם "לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, בציפוי ניילון

422/S ,1918לפי תקן ישראלי " דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע
740.00יח'3חלק  1.00740.00

להתקנה על כנףממתכת בציפוי ניילון ס"מ 60"נגיש" - ידית אחיזה 30.011.4260
" דוגמת "פנל פרוייקטים"PS 560דגםדגם ", דלת תא שירותי נכים

270.00יח'3חלק 1918לפי תקן ישראלי או ש"ע,  1.00270.00

מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך"נגיש" -30.011.4280
22ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות ממתכת בציפוי ניילון, 73-90

,דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע" 580PSדגם "ניוטון כוח הרמה,
1,200.00יח'3חלק 1918לפי תקן ישראלי  1.001,200.00

קשיח עם ראש שובך, דגםABSליטר מפלסטיק 8פח היגייני לנפח 30.011.4620
"PM 579W"252.00יח'דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע 6.001,512.00

קשיח, במידותABSמתקן אלקטרוני להפצת ריח מפלסטיק 30.011.4700
דוגמת "פנל פרוייקטים" או"PS870מ"מ, גוון לבן, דגם "90/240/85

210.00יח'ש"ע 7.001,470.00

קשיח, במידותABSמייבש שיער עם שקע למכונת גילוח, מפלסטיק 30.011.4730
דוגמת "פנל פרוייקטים""PS 130מ"מ, גוון לבן, דגם "210/540/100

910.00יח', המחיר לא כולל נקודת חשמלאו ש"ע 6.005,460.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
ריהוט וציוד 

30.01130.011

לוחותמס"מ, עשוי 40ס"מ ובגובה 35ספסל מלבני למקלחת ברוחב 30.011.4810
''טרספה" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, אנטי ואנדליזם ועמיד

מ"מ, גוון12בפני מים ולחות. המושב עשוי שני פסי טרספה בעובי 
610.00מ'אפור 6.003,660.00

ס"מ מחברים בצדדי61/51מראה מתכווננת קריסטל במידות 30.011.5110
(נירוסטה) בגימור מוברש,316המראה ובמסגרת עשויים פלב"מ 

1,350.00יח'" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עSS-480מק"ט " 6.008,100.00

מערכות בקרת מבנים35
שילוט35.01
ביצוע שילוט, הכוונה ונגישות לרבות ארונות שירות שילוט אש הכל35.01.0010

4,000.00קומפבהתאם לתקנים הרלוונטים 1.004,000.00

בקרת כניסה35.056
אספקה והתקנה של מערכת בקרה ותשלומים לרבות כרטיס חכם.35.056.00101

:כדוגמת חברת אורות או ש"ע מאושר הכוללת
- כולל החזרת עודף !- קבלת תשלום במטבעות

- קבלת תשלום בשטרות (העודף יוחזר במטבעות)
- מדפסת חיצונית עצמאית להדפסת תלוש אישור תשלום. המדפסת

פועלת עם גלילי  נייר טרמי
- שמירת נתונים - כמה כסף נכנס וכד' - פנימית בזכרון

16,000.00קומפהמכשיר + אפשרות הדפסת הדו"ח במדפסת. 1.0016,000.00

פיתוח נופי 40
הכשרת השטח40.01
פינוי פסולת קיימת באתר, למקום שפך מאושר ע"י הרשויות,40.01.0004

ק"מ מהאתר, המחיר כולל העמסה ואינו כולל15למרחק של עד 
65.00מ"קמ"ק)10תשלום אגרות (מינימום יחושב לפי   20.001,300.00

ק"מ מאתר העבודה15תוספת עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל - 40.01.0008
4.00מ"קלכל ק"מ 20.0080.00

כל דבר שידרש לפי סיור קבלנים לאתרפרוקים קומפלט כולל 40.01.0010
1,000.00קומפמורשה  1.001,000.00

4.60מ"ק)ס"מ ( רק באישור המפקח20חישוף השטח עד עומק 40.01.0090 250.001,150.00

ריצוף משטחים שבילים כבישים ומדרגות 40.03
-לפי פרט31/15. בגוון ורונה, בביצוע W.S- 30/40/15מדרגה נגישה 40.03.0080

(בסיס ותשתיות לפי קונסטרוקטור) כולל צביעת פס ניגוד חזותי ע"י
390.00מ'הקבלן בהנחיית מורשה בטיחות 4.001,560.00

2,000.00קומפבור חילחול לפי פרט יועץ ניקוז40.03.0090 2.004,000.00

20.00קומפלניקוז בקיר6צינור פי וי סי "40.03.0100 15.00300.00

קירות תומכים סלעיות וגדרות40.04
מבוקעת, גוון טוסקנה8/22/2.2ציפוי קיר בטון בסיליקט לבנת 40.04.0040

אקרשטיין או שווה ערך לפי קונסטרוקטור8160מק"ט 
200.00מ"ר(כורכרית מנושרת-דוגמת הקיים)ופרט. 85.0017,000.00

8830חזיתות) מק"ט 2(26/20/10קופינג לקיר דו צדדי מבוקע 40.04.0050
(כורכריתאקרשטיין או שווה ערך  לפי קונסטרוקטור ופרט.

150.00מ'מנושרת-דוגמת הקיים) 55.508,325.00

ריצוף באבנים משתלבות40.053
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
פיתוח נופי 

40.05340.053

. סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת החול1הערות:
ואינם כוללים  את הידוק השתית, מצע  וחגורת בטון,ס"מ, 5בעובי 

שימדדו בנפרד.
.  סעיפי הריצופים בגוון צבעוני אינם כוללים לבן.2
14.080.סעיפי ריצוף באבן - ראה תת פרק 3

ס"מ, רבועיות6הספקה ובניה של ריצוף  באבנים משתלבות בעובי 40.053.0021
ס"מ (לא כולל מצע) גוון5ס"מ לרבות חול 20/20-10/20במידות  

90.00מ"רצבעוני לפי פרט 293.0026,370.00

ס"מ, רבועיות6הספקה ובניה של ריצוף באבנים משתלבות בעובי 40.053.0022
ס"מ (לא כולל מצע) גוון על5ס"מ לרבות חול 10/20-20/20במידות  

98.00מ"רבסיס מלט לבן לפי פרט לא לסיכום0.00

אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי40.053.2502
240.00מ"רס"מ, בגוון לבן20/20/6חציה, במידות  0.80192.00

אבני שפה, גן ותיחום40.054
ס"מ לרבות יסוד10/20/100הספקה ובניה של אבן גן במידות 40.054.0040

59.00מ'לפי פרטומשענת בטון, גוון שנהב 96.005,664.00

קירות תומכים מבטון40.061
הערות :

כל חישובי הקירות עקרוניים בלבד .
ביצוע קירות, מסלעות, מדרגות ופרגולות לפי קונסטרוקטור

37.00מ"קמ'1חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק שאינו עולה על 40.061.0010 85.003,145.00

ס"מ ורוחב30ס"מ עד 20לקיר תומך, עובי מ-30יסוד עובר מבטון ב-40.061.0081
1,310.00מ"קק"ג למ"ק)60מ'. המחיר כולל זיון (לפי 1מעל  16.0020,960.00

15ס"מ עובי 20גלוי משני צידיו, בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-40.061.0091
60מ'. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 2ס"מ), ובגובה עד 

1,600.00מ"קק"ג למ"ק) 9.0014,400.00

מסלעות גנניות40.080
מ"ק שטוחים מסוג0.5מסלעה מגושי סלע טבעיים גודל אבן מעל 40.080.0010

360.00מ"ר"קבטיה" (מובא) 2.00720.00

גידור44
גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.012

הערות: 
. הגדרות מגולוונות באבץ חם וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון

בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.

גדר דגם "ציון" או "ערן" או "צבר" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים)44.012.0008
מ"מ במרווח של25/25/1.5מ' עשויה מפרופילים ניצבים 2.0בגובה 
מ"מ, ועמודים2/40/60מ"מ, שני פרופילים אופקיים 99-100

430.00מ'(דוגמת הקיים)מ''3.0מ"מ כל 2/60/60מפרופיל  9.003,870.00

גדר אלומיניום סנפיר דגם רצועות, צביעה אלקטרו סטטית בתנור44.012.0010
700.00מ'מ'1.05בגובה  45.5031,850.00

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022
ס"מ מחובר95ובגובה 1/21מאחז יד דגם "אוהד" מצינור קוטר "44.022.0220

המעוגנים לרצפה עם פין עליון לחיבור1.5לניצבים מצינורות "
350.00מ'המאחז 2.60910.00

שערים מפרופילי פלדה44.031
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
גידור

44.03144.031

שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות44.031.0010
מ"מ, ניצבים מצינורות60/40/2.2ס"מ, מסגרת מפרופיל  145/200

מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר99במרווח של 3/4/"2.2קוטר 
מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות80/80/2.6או פרופיל 2/"2.6

2,800.00יח'(דוגמת הקיים)ס"מ ופרזול 40/40/40 2.005,600.00

סלילת כבישים ורחבות51
עבודות עפר51.020
ס"מ לרבות50ישור שטחים ע"י חפירה ו/או חציבה בגובה עד -/+ 51.020.0020

למקום שיורה המזמיןפינוי עודפי חפירה או פסולת (במידה ויהיו)

המחיר כולל יישור והידוק מבוקר של השתיתי.בתחום הישוב
12.50מ"רלכבישים ומדרכות(צורת הדרך). 600.007,500.00

30.00מ"קחפירה ומילוי בחומר מקומי לרבות פיזור והידוק רגיל51.020.0090 200.006,000.00

2.50מ"קתוספת למילוי מהודק (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר51.020.0102 200.00500.00

5.00מ"רהידוק קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120 400.002,000.00

מצעים ותשתיות51.030
מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר( לריצוף אבן משתלבת לפי51.030.0010

130.00מ"ק(סעיף דקל מקורי)ס"מ)30 90.0011,700.00

צנרת ניקוז51.062
מ"מ עטוף בד125קוטר לניקוז תת קרקעי צינור שרשורי מחורר 51.062.0090

, לרבות עבודותס"מ40/40באגרגט שומשום/חצץ והמילויגיאוטכני
120.00מ'עפר וכיסוי 80.009,600.00

קווי מים, ביוב ותיעול57
קידוחי ניקוז57.067
ס"מ עם שרוול מבד גיאוטכני לא ארוג60קידוחי ניקוז קוטר 57.067.0040

מ' לרבות6מ' ועד 3ג"ר למ"ר בעומק מעל 250במשקל של לפחות 
2,970.00יח'1/21מילוי בחצץ עד גודל " 2.005,940.00

330.00מ'ס"מ  60תוספת עבור כל מטר נוסף לקידוח קוטר 57.067.0050 24.007,920.00

ס"מ60תוספת לקידוח ניקוז עבור חוליה מבטון טרום בקוטר פנים 57.067.0060
ס"מ40ס"מ עם תקרת בטון, לרבות כובע רשת קוטר 50וגובה עד 

800.00יח'מחוזק לתקרה ע"י ברגים 36.0028,800.00

מרחבים מוגנים ומקלטים59
מתקני תברואה59.070
ליטר דגם חופית א.ש ערך לרבות מתקן200- מיכל פלסטי ממ"מ59.070.0010

800.00יח'ליטר למקלט .200למיכל מים עד  1.00800.00

תוצרת"Porta Potti 365"- שירותים כימיים ניידים דגם ממ"מ 59.070.0220
"THETFORD" ס"מ עם41.4/38.3/42.7הולנד או ש"ע במידות

ליטר, מיועדים21ליטר ויחידת ספיגה בנפח 15מיכל מים בנפח 
למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות בית-אל" עם אישור מכון

550.00יח'התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד העורף  0.000.00

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60
:  הערה

כל העבודות והכלים בפרק זה יבוצעו אך ורק באישור חתום של
המפקח .

עבודות שיבוצעו ללא אישור חתום של המפקח לא ישולמו .

ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי60.010
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

60.01060.010

90.00ש"עפועל בנין מקצועי60.010.0010 30.002,700.00

75.00ש"עפועל בנין פשוט60.010.0020 50.003,750.00

ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה 60.020
100.00ש"עחשמלאי מוסמך60.020.0090 10.001,000.00

85.00ש"עחשמלאי עוזר60.020.0100 5.00425.00

קילו ווט עם מייצב מתח (להפעלת5השכרה בלבד של גנרטור עד 60.020.0200
400.00י"עמכשירים), במידה ונדרש באתר 5.002,000.00

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים60.030
ס"מ - דגם20-40-60כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 60מחפרון אופני 60.030.0160

3,4B.C.J -200.00ש"ע1995מ 30.006,000.00

7-8השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 60.030.1390
מ"ק. (הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות

1,000.00קומפבניה/שיפוץ המבוצעות במבנה) 8.008,000.00

קידוחי בטון60.40
ס"מ,20קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי עד  60.40.0210

240.00יח'2לביצוע חורים בקוטר " 5.001,200.00

ס"מ,20קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי עד  60.40.0300
250.00יח'3לביצוע חורים בקוטר " 5.001,250.00

ס"מ,20קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי עד  60.40.0400
265.00יח'4לביצוע חורים בקוטר " 5.001,325.00

ס"מ,20קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי עד  60.40.0500
290.00יח'5לביצוע חורים בקוטר " 2.00580.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
http://www.dekel.co.ilאתר דקל: 



שכונה ירוקה9כתב כמויות - מקווה רח הצדף 
עיריית יבנה

21עמוד  19/02/2018 H.kamuyot@gmail.comסיגמה - 

שכונה ירוקה9סה"כ לכתב כמויות - מקווה רח הצדף 

שכונה ירוקה9סה"כ לכתב כמויות - מקווה רח הצדף 
72,480.00עבודות עפר01
667,474.00עבודות בטון יצוק באתר02
62,025.00עבודות בניה04
111,600.00עבודות איטום05
181,820.00נגרות ומסגרות אומן06
211,015.00עבודות אינסטלציה07
187,489.00מתקני חשמל08
97,648.00עבודות טיח09
197,268.00עבודות ריצוף וחיפוי10
60,280.00עבודות צביעה11
140,450.00אלומיניום12
77,840.00עבודות אבן14
80,100.00מיזוג אוויר15
103,375.00מתקני הסקה16
76,910.00רכיבים מתועשים בבניין22
121,180.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23
151,119.00ריהוט וציוד 30
20,000.00מערכות בקרת מבנים35
106,166.00פיתוח נופי 40
42,230.00גידור44
37,300.00סלילת כבישים ורחבות51
42,660.00קווי מים, ביוב ותיעול57
800.00מרחבים מוגנים ומקלטים59
28,230.00מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60

2,877,459.00סה"כ

17.00%489,168.03מע"מ

3,366,627.03סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
http://www.dekel.co.ilאתר דקל: 
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 –מסמך ג' 

  מפרט טכני 
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 למגיש ההצעה עזר מידע – 1נספח ג' 

 מחירבקשה להצעת  .1

 202מגרש במקווה ללרבות מערכות בניה והקמה  ותלביצוע עבודה הנך מוזמן בזה להגיש הצע 

 יבנהעבור עיריית  ביבנה

  :כוללת העבודה .2

 דיפון וחפירה , עב' שלד , גמר , מערכות ופיתוח למקווה. 

 תיאור העבודה .3

 קומת קרקע. וגובה קומה טכנית  1/2מקווה טהרה לנשים  להקמת מכרז / חוזה זה מתייחס  

 הקבלן יהיה קבלן מפתח. 

 . AS ISבמצבו לן יקבל את האתר הקב 

 אנשי קשר .4

 

  

 תחום תכנון
 

 תיבת דואר אלקטרוני טלפון שם המתכנן

 קונסטרוקציה
 -פנחס ילנו 

 הנדסת בניין
053-3104326 a0533104326@gmail.com 

 gmail.com@4248377  052-4248355 ייעוץ מיגוןגלעדי  מיגון

 פיתוח
 -חגי שמיר 

 אדריכלות נוף
052-8105446 hagayshamir@gmail.com 

תברואה, 
מערכות חימום 

 ומיזוג

 yona-mazar@barak.net.il 050-5994090 יונה מזר

 rineleah@gmail.com 052-6363212 לאה ריין נגישות

 yakovamram@gmail.com  08-9368838 י. אשל בטיחות בטיחות

 skujman@gmail.com 054-2680120 תומר קוג'מן חשמל

 כמאות ומפרטים
יובל  -סיגמה 

 קאהן
054-5530511 h.kamuyot@gmail.com 

 אדריכל
 -הבית טהרת 

 משה גולדברג
054-8440882 mikveharch@gmail.com 

מנהל פרויקטים 

 מפקח -
 097739700 גדי אדלר

ltd.co.il-gadi@as    

 ltd.co.il-info@as  

 Natankarlin1@gmail.com 054-4432302 נתן קרלין יועץ ניקוז

mailto:gadi@as-ltd.co.il%20%20%20%20info@as-ltd.co.il
mailto:gadi@as-ltd.co.il%20%20%20%20info@as-ltd.co.il
mailto:yona-mazar@barak.net.il
mailto:a0533104326@gmail.com
mailto:Natankarlin1@gmail.com
mailto:hagayshamir@gmail.com
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 רשימת מסמכים  .5

  

 הערות מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף נספח חוברת

המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים 
 כלליים אחרים 

 המפרט הבין משרדי )הספר הכחול( 

 1988הבטיחות בעבודת הבנייה תקנות 

 מכון התקנים הישראלי –תקן ישראל 

עבודות לדרישות השוכרים/ קונים של 
דירות אלה אם כן נדרש במפרט ובכתב ע"י 

 המזמין

מפרט לעבודות איטום דרישות לבידוד 

 אקוסטי
 

  מחירון שינויים / תוספות דיירים

  

  מוקדמות ושונות 1ג'  2
 

  מפרט טכני 2ג'  2
 

  כתב כמויות 3ג'  2
 



28 
 

 מוקדמות ומפרט טכני – 3ח ג' נספ

 מוקדמות - 00פרק 

 מעמד הקבלן בשטח המזמין .1

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה  

 ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המזמין.

עד  הקבלן וכל הפועלים מטעמו הוא מעמד של בני רשות בשטחו של המזמיןמוסכם כי מעמדו של  

 .ת מטעם היזם ו/או רשות הודעה אחר

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים .2

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים , גנים ומתקנים הקיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן  

על חשבונו כל נזק ץ ו/או מי מטעם היזם ו/או רשות לפי הוראות ו/או הנחיות של המפקח ו/או היוע

שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח 

 לקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.והיזם בכתב )רק הודעה בכתב תחשב להודעה(  ו

זק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נ 

 ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

על פרטי הכלי בכתב או ביומן העבודה לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח  

ווי ביוב, מים והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, ק

 וכיו"ב.

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל  

 . As-madeתכנית  מזמיןלמסור ל הקבלןאישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. באחריות 

היר בזאת כי הוא יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצ 

מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על 

ולשאת בכל ההוצאות שעות  24ו/או הרשות האחראית  בזמן של חשבונו לשביעות רצון המפקח 

הנזק והיה והקבלן לא תיקו ו/או לא תיקן את   הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל

 לשביעות רצונו של היזם/מפקח, יתקן היזם את הנזק על חשבון הקבלן. 

 עבודה בעיר .3

וכי ובסביבת גני ילדין ובתי ספר הקבלן לקח בחשבון בהצעתו כי האתר נמצא במקום מיושב מאוכלס  

כל פעילותו בפרויקט לא תהווה מטרד לתושבים ולשכנים ומשכך עליו להבטיח מעבר בטוח ועבודה 

  .מקובלות וכן הקפדה על כללי הבטיחות לרבות גידור האתר לשילוט אזהרה מתאיםבשעות 

העבודות בשטח הבנייה יהיו בהתאם לחוקי העזר העירוניים ו/או תקנות/הוראות כל דין ולא יחלו לפני  

כל שינוי ו/או  ( יבנה)או לפי הנחיות עירית  19:00בבוקר ובכל מקרה ייסתמו בשעה   7.00השעה 

 .ר ביומן העבודה ושאחר יוצג למפקח וימסור לו העתק  והמפקח יאאישור 

 קנסות .4

במהלך ו/או מי מטעמו בגין עבירות שביצע הקבלן  הפרויקטכל הקנסות שיוטלו על הקבלן ועל  

   . הקמת הפרויקט יחולו על הקבלן
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 תנאים משלימים 

 סתירה בין המסמכים  .5

משמעות, אפשרות -התאמה, דו-סתירה, איבכל מקרה של  כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המזמין 

לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח 

  : לנספח, בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא

  החוזה .1

 מפרט מכר ומפרט מכר משלים .2

 צוע העבודה. תנאים כלליים לבי .3

 המפרט הכללי.  .4

 לביצוע חתומות לביצוע וחתימה  ידנית  תכניות .5

  תקנים ישראליים. .6

 תקנים זרים. .7

 מקודמו.בדרישותיו יותר מסמך הבא אחריו מחמיר האלא אם 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל  

ומפקח הפרויקט ייתן בכתב בלבד  ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקטלבין תקנים 

כהוראה וגם  מסמך לא חתום לא ייחשב , מובהר כיהוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו

 .לא ניתן יהיה לבקש בגינה תשלום אם נדרש 

אפשרות לפירוש שונה וכיוצא בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,  

 באלה בין המפרטים הטכניים לבין עצמם, יכריע מפקח הפרויקט לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות

מובהר כי כול שינוי יתועד בצילום וסרט על  , והקבלן ינהג על פי הוראותיו.וכול זאת בכתב  ו/או ביומן 

 ידי הקבלן. 

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים .6

ראשי עד ליום מסירת העבודה. המזמין   וכל המבנים והציוד יסולקו על ידלדאוג כי  –הקבלן באחריות  

כפי שימצא לנכון, ויוכל להקצות לקבלן שטחים אחרים ההתארגנות של הקבלן לדרוש פינוי שטח 

וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדית של  להתארגנות וניהול שיתאימו לדרכי העבודה באותו השלב

 .המפקח

  חלקי בניין שבתחום העבודה.באך ורק יעברו ויעבדו חומרים ועובדים לדאוג ש – הקבלןאחריות ב 

קים על חשבונו מערכת פיגומים, מדרגות ומתקני הרמה לחומרים, לפריטים לה -הקבלן באחריות  

ולקבל אישור מראש מהמפקח בכל שלב ו/או שינוי בכתב ,הקבלן ישמע להוראות ויקבל  ולעובדים

                                   ,. שורו של המפקח בכתב מראש לפני כל שינוי בדרכי הגישה  את אי

כל רכב שנכנס לתחום המגרש  ויצר מפגע הן בנזק הן ברכוש והן בנפש ובגוף    –באחריות הקבלן  

ו/או עבר עברה על הוראת בטיחות, תקינות וחוקי מדינת ישראל ויש לו את הביטוחים החלים עליו לפי 

 חוקי מדינת ישראל

ו/או לעובדים מטעמו צורך לעצמו ולקבלני משנה מטעמו ו/או ת הבמידלדאוג  –באחריות הקבלן  

לגורמים אחרים את כל הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות וזאת 

, ולהחזיקן בלבד  בכתבו/או המפקח במקומות שהמסומנים בתוכניות שאושרו מראש על ידי העירייה 

 .רת בכתב אלה עם נידרש אח במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת ביצוע העבודות

הסדרי התנועה ככל לרבות תשלום לשוטרים ומאבטחים לדאוג על חשבונו לכל  –באחריות הקבלן  

כולל תאום ופיקוח ואחריות לביטחונם ויש לו הביטוח הנדרש למקרה של פגיע  בשכר במידת הצורך

 .תנועה בתוקףלהסדרת הויש לו רישיון בגוף ונפש ו/או לרשלנותם, 

בודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע הע - הקבלןבאחריות  

 המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה בהן.

מלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה ל -הקבלן באחריות  

תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, העירונית ואו המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחד להסדרי 

הצבת עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך 

 מהרשויות האמורות.

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב  -הקבלן  באחריות 

באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי  והעובדים  לרבות המבקרים והמבנים  והולכי הרגל

 הרגל ו/או כלי הרכב, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.
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 כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות למשטחים קיימיםלתקן על חשבונו  -באחריות הקבלן  

תו ו/או הרשות המקומית ויש ברשו  לשביעות רצונו המלא של המפקחלמבנים סמוכים ולסחורות  

 הביטוח המתאים  . 

לפני ביצוע עובדות העלולות לפגוע  לערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות -הקבלן  באחריות 

חפירות גישוש על פי הצורך ולנקוט בכל האמצעים לרבות  במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע

כמו כן  ,מתקנים אלהוטיפול ב הגנה סימון ,שיידרשו על ידי המפקח או הרשויות המוסמכות לשם 

 .תיאם עם הגורמים הנדרשים להסרת מפגעים או תשתיות 

לקבל מובהר כי היזם קבל את כל אישורי החפירה והדיפון מכל הרשויות, אולם באחריות הקבלן – 

תשלום כל  אישורי חפירה מהעירייה, מחברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת לרבות 

 דרש לכך ילך הבנייה ישיידרש לצורך זה אם במה

 בטיחות .7

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולשמור על תנאי הבטיחות על עובדיו ו/או עובדי מי  -הקבלן באחריות  

 ו/או מבקרים ו/או כל אדם הנכנס לתחום המגרש הן בהסכמה והן שלא בהסכמה  מטעמו ושל צד ג'

זה ולדרישות החברה, ולבצע כל ' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם חבהתאם לכל דין, הוראות נספח 

לשביעות רצון המפקח  עבודה ע"י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים

 ובאישור בכתב.

לסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם ייווצרו ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק  -הקבלן באחריות  

שעות,  אם המפגע מסכן את הציבור באופן  24וך לפי דרישה של המפקח ו/או רשות אחרת ת בגין כך

מיידי הקבלן יעמיד באופן מידי שומר ו/או אחראי מטעמו ועל חשבונו עד הסרת המפגע ויעשה את מה 

 שצריך בשביל להזהיר מפני המפגע כולל דיווח לרשויות ולכל גורם נדרש על חשבונו  

אם יהיה צורך בקיום  הגורמים הרלוונטייםהתיאומים הדרושים עם כל  לדאוג לכל –באחריות הקבלן  

 .  מטרד זמני במהלכן של ביצוע עבודות הבניה

 ניקיון האתר .8

 לדאוג על חשבונו לניקוי שטח האתר העבודות מתחילת העבודות ועד לסיומן הקבלן מתחייב  

לשביעות רצונו של המזמין.  אם לאחר הודעה שניה בכתב לא ינקה הקבלן את האתר לשביעות רצון 

המזמין  רשאי המזמין להחזיק איש נקיון באתר בכפוף למפקח ועל חשבון הקבלן ולא יהיה זכות 

בנוסף לאמור לעיל, . אשר שכרו יקוזז מכל תשלום שיועבר לקבלןלקבלן לחלוק על עלות העובד 

ור הקבלן למזמין את העבודות בעצמו )כגון ריצופים, קירות צבועים, תקרות מכל הסוגים, נגרות ימס

 .כשהן נקיות מכל לכלוך, כתמים וכד' (, חלונות דלתות כלים סניטרים וכדומה בניין, ארונות

 וכל קביעה שלו  תחייב את הקבלן השטח והעבודות לניקיוןהפוסק הבלעדי בכל הנוגע המפקח יהיה  

אם תתגלה מחלוקת לאחר הודעה שניה יבצע הקבלן את הוראות המפקח ובמקביל רשאי לפנות 

 .לסעיף הבוררות 

באופן יסודי את  לנקות כל שלב ושלב עם גמר העבודה ולפני מסירתו הסופית של -באחריות הקבלן  

מחירי היחידות חיפויים והחלונות ויבצע שטיפה פוליש ווקס. עבודה זו כלולה ב רצפות, האזור לרבות

 ולא ישולם עבורה בנפרד.

 לפני הבאת הריהוט והציוד האחר.בלבד  במבואהכללי וליטוש הריצוף  ניקיוןמודגש שעל הקבלן לבצע  

 ומעל זו הוראות המפקח.  סילוק פסולת בניין ולכלוך )ראה מפרט הריסות מפורט(: 

למקום המותר  ועל חשבונו ידי הקבלןפסולת בניין ועודפי חומר, יורחקו ללא דיחוי מאתר הבנייה על  

 . לפי דרישת המפקח ו/או רשות  ידי הרשות המקומית כך עללצורך 

אישורי שפיכת הפסולת כל קבלת ל לדאוג ולטפל לרבות כל התשלומים ולטפל –הקבלן  אחריותב 

 והעברתם  למפקח. 

תיקבע בלעדית על ידי  מהאתרהפסולת  פינוי. תדירות לדאוג לניקיון האתר  -באחריות הקבלן  

מובהר כי אם יש מחלוקת יבצע הקבלן את הוראות המפקח לאלתר ובמקביל יפעל ע"פ  המפקח

   סעיף הבוררות  .
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 לתשתיות התחברות .9

בהיעדר הגדרה אחרת, יחול על הקבלן הטיפול בקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל  

 40רה על עצים קיימים לפי תכנית אגרונום בפרק ושמיההנדסיות, כולל אישור העירייה  המערכות

  למפרט הטכני 

לתשתיות חיצוניות כדוגמת : חשמל ,מים ,כבלים ו/או כל חיבור הפרויקט לדאוג ל – באחריות הקבלן 

  חיבור לרבות כל התשלומים הנדרשים לכך בזמן סביר .

 חריות הקבלן ועל חשבונו.לבדיקות לביקורת ולאישור תהיה בא ביוב ,,,ח"ח , מים ,בזק הזמנת  

 חיבורים למים וחשמל לצורך ביצוע העבודה .10

במשך תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן על חשבונו את חיבורי רשת המים ורשת החשמל הזמניים  

 הדרושים לביצוע העבודות ויהיה אחראי לרציפות האספקה ולתשלומם .

יב מקובע לפי הנחיות יועץ בטיחות באחריות הקבלן לדאוג שבכל אזורי עבודה יהיה לוח חשמל יצ 

פאזי מוגן בארון נעול עם ממסר פחת נגד התחשמלות אשר משם יוכלו -ובאישור מפקח בכתב תלת

 קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות מספיקה.

יצוע הקבלן יוודא קיום כוח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלנים, תאורה מספיקה במקום ב 

העבודות, תאורות התמצאות מלאה בכל שטחי המבנים, במיוחד לתאורה מיוחדת במקרה של ביצוע 

 עבודות בשעות הערב והלילה או בכל מצב שאין מספירה לעבודה.

ההזמנה והתשלום בגין ההתחברות ואספקת המים ו/או החשמל ייעשה ישירות מהקבלן לגוף המספק  

 )חברת חשמל, חברת המים וכו(

 וטשיל .11

מטר אורך  3מטר גובה ו  6הקבלן יזמין יתקין ויתחזק באתר ויוציא אישורים על חשבונו, שלט בגודל  

מוגן מים  המאיר בלילה ללא הפרעה לשכנים(, מבנה השלט ייבנה  בפרוז'קטורלפחות )כולל תאורה 

   במסגרת היקפית קשיחה

 תוכן ועיצוב גרפי ייקבעו ע"י היזם/מזמין בלבד.  

 הקבלן ידאג לכך כי השלט יהיה ראוי ותקין לפי שיקול דעתו של המפקח לכל אורך הבנייה.  

 הקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין. 

 התארגנות באתר .12

עם קבלת היתרי הבניה יעמיד המזמין את האתר לרשות הקבלן למטרת ביצוע העבודות על פי הסכם  

 יחל בפעולות ההתארגנות כמפורט להלן :זה והקבלן 

מיד עם כניסת הקבלן לאתר ובתחילת התארגנותו ייבנה ,יתקן ,יחזק  גדר היקפית  .1

 ושערים בהתאם למפורט בנספח ה' להסכם זה .

הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר כולה במשך כל זמן ביצוע העבודה לרבות תיקנה, חידושה   

וזאת על פי שיקול דעת המפקח הסירה בסיום ביצוע העבודות, והעתקתה מעת לעת על פי הצורך ול

 שעות 48בלבד,  מבקשת המפקח בכתב  מתחייב הקבלן כי הגדר תתוקן תוך 

 משרד למפקח .13

מ"ר לפחות כולל  6בגודל  1הקמת משרד לשימושו הבלעדי של צוות הפיקוח אשר יכלול מבנה  

גנת מהשפעת מזג אויר. בחדר זה  תותקן תקרה שירותים צמודים אשר יהיו בנויים מבניה קשיחה,  מו

כמו כן יצויד המשרד בשולחן משרד עם מגירות, ארון  .אקוסטית, מזגן אויר חדש לקירור וחימום

 .לקלסרים מפח וחמישה כסאות. במשרד תמקם מכונת צילום לשימוש בשיתוף האתר והמפקח

 בות הציוד המצוי בהם. הקבלן ידאג לניקיון ואחזקה שוטפת ברמה יומית של המשרד לר

כל עבודה זו היא על חשבונו של הקבלן ונכללת בתמורה .כל זכויות הפרסום על הגדר תהינה שייכות  

 למזמין בלבד ועל חשבון המזמין .

שקעים לפחות  10הקבלן יתקין  בכל קומה  לוחות חשמל משניים תקניים )עם פחת ומאמ"ת ( עם  

ת שיקבע  המפקח ויעביר אותם במידת הצורך ו/או לפי דרישת עבור העובדים וקבלני המשנה במקומו

 המפקח

 הקבלן יזמין ויתקין מונה מים וחשמל ויבצע קריאה עם המפקח ורישום ביומן העבודה  

יש לדאוג עם תחילת העבודה ובמהלך העבודה להסדרת תאורה טובה מאוד בכניסה לבניין  

אביזרי תאורה תיקנים הקבלן ידאג להחלפות ובמעברים בתוך הבניין לפי בקשה של המפקח כולל 
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מנורות ולשמור את התאורה תקינה שלמה ובטוחה לאורך כל הפרויקט, הקבלן יזיז את התאורה לפי 

 הוראות המפקח ולפי הצורך .

 תיאומים .14

 הגורמיםכל ו/או המפקח ובתיאום עם  המזמיןהקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם  

 ומעורבים בפרויקט. הסטטוטוריים הנוגעים

לפני תחילת העבודה,  –דיווחים לרבות באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את תכנון הביצוע  

 עם התקדמות הבניה, ועם סיום הבניה

 מות ו / או העוברות באזור עבודתו.יבאחריות הקבלן המבצע לבדוק ולתאם את כל התשתיות הקי 

ו/או העתקה והחזרה לפי תכנית ור העירייה לעקירת עצים על הקבלן לתאם ולטפל על חשבונו באיש 

 .40האגרונום ע"פ פרק 

 במידה ובמהלך עבודתו, הקבלן יפגע במדרכות ציבוריות הוא ידאג לתקנם על חשבונו בתום עבודתו 

 .או על פי דרישה של המפקח ו/או רשות

 שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין 

שה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן, ובהסתמך עליהן. הקבלן  ייתן ביצוע העבודות הנ"ל ייע 

אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני המערכת המועסקים על ידי המזמין כאמור 

ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המזמין וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, 

פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים  וכן ישתף ויתאם

 שהותקנו על ידיו.

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המערכת כאמור, לרבות על  

ת ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודו

 השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות המזמין.

חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין קבלני המערכת או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו  

 ן שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המזמין והכרעתו תהיה סופית.יכאמור, בעני

בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות  לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין 

לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של קבלני המערכת, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים 

האחרים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה 

 כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המזמין, או הוראות החוזה.

 אדם כוח .15

רוש לשם ביצוע דמטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר המקצועיים  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים 

 הסכם זה.  עבודות הבנייה תוך המועד הנקוב לכך ב

דה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום עבוב

הקבלן מתחייב בזאת   ובשיתוף ממונה הבטיחות, מובהר כי יןישיון או היתר כאמור לפי העניאו בעל ר

לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא תוגש 

זר  עובד"ח /או שבנגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו לשולחיו, בקשר עם העסקה של 

אות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצ

 לחברה עקב כך..

 -א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33-ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  

 , הפרת סעיף זה יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

ין כל תביעה, או קנס, געל כל נזק במובהר בזאת כי הקבלן מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה 

או דרישה, בכל עילה שהיא תוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו לשולחיו, בקשר עם 

העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או 

 שיהיו עלולות להיגרם לחברה עקב כך.

להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש הקבלן מתחייב  

על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון 

 1954הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

בנייה הבודות לעובדים המועסקים בביצוע עבאתר  אכילה נאות םמקולדאוג ל -הקבלן  באחריות 

 .לשביעות רצון המפקח  מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף

לספק לאתר שירותים תקניים ע"פ דרישת המפקח, הקבלן יקצה חומרי ניקוי מוצרי  –באחריות הקבלן  

 קיון יומי של המקום בסוף כל יום עבודה.יובישום וידאג לנ היגיינה

י וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן ענינ 

 של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה באתר העבודה.

 לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין עקיפין. -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור
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פח הבטיחות המסומן כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נסמובהר   כל ספק - למען הסר 

' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה חנספח 

לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע 

 . ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה

 מהנדס ומנהל עבודה ובטיחות  .16

מהנדס מנוסה ורשום )רשום בפנקס המהנדסים   –הקבלן יעסיק לצרכי תיאום ופיקוח על הבנייה  

שיון ניהול עבודה על חשבונו בקביעות במשך כל תקופת יוהאדריכלים( וכן מנהל עבודה בעל ר

 הביצוע  .

אל מקום עבודה אחר בלי אישורו הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה מאתר העבודה  

 של המפקח בכתב

מינוי המהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח בכתב ו/או ביומן  והלה יהיה רשאי  

 לסרב לתת את אישורו ו/או לבטלו מסיבות סבירות .

הקבלן או המהנדס ומנהל העבודה ימצאו באתר העבודה וישגיחו עליו ברציפות לאורך כל שעות  

 ילות האתר לצורך ביצוען של עבודות הבנייה או שהיית קבלני משנה,פע

המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כול תקופת ביצוע עבודות 

 הבנייה .

באחריות הקבלן לדאוג כי באתר יהיה ממונה בטיחות מאושר שיבצע ביקורות תקופתיות המתבקשות  

 ולמפקח במייל מסודר .ביקורת לקבלן על פי חוק וימסור דוח 

 פיגומי הגנה: .17

 ב להציג בכל שלב תוכנית בטיחות לאישור המפקח.הקבלן יחוי 

במקומות בהן תבוצענה עבודות בנייה ו/או לפי הוראת המפקח על הקבלן יהיה להתקין סביב  

ינים העמודים או דרכי גישה מערכת פיגומים שתגנה על תנועת העוברים והשבים לרגלי הבני

 ובחצרות. 

 מערכת זו חייבת להיות אטומה ולהבטיח ששום חפץ ופסולת ו/או חומרי בניין לא יפלו מטה.  

ותלווה באישור בונה פיגומים מוסמך מערכת פיגומי ההגנה תבוצע בהתאם לכל הוראות הבטיחות  

 ותתוחזק באופן שוטף ע"י הקבלן עד לפירוקה בשלב המתאים של העבודה. 

 הינה באחריות הקבלן. העבודה הנ"ל  

 מרשת שחורה אוורירית  לפני תחילת העבודה על הפיגומים יש לכסות אותם מבחוץ ע"י יריעת הגנה. 

 זה תחולנה על הקבלן בלעדית.  לפרק האחזקהו ההתקנהתכנון הכל ההוצאות בגין  

העובדים לגבי מידי יום לפני תחילת העבודה מנהל העבודה יעבור על נוהלי בטיחות באתר ויבדוק  עם  

ים ו/או שיפצורים שצריך לשפר לפי הנחיות יועץ הבטיחות יועץ הבטיחות וידווח ביומן העבודה יליקו

 שבוצע  בכל בוקר

 החזקת מסמכים באתר .18

חלק ממסמכי ו/או עותק מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז באחריות הקבלן להחזיק באתר  

 . אחרונה בפרט תכניות מעודכנות ובגרסתם  ה העבודה,

 נציגי המזמין ומלווה הפרויקט יהיו רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת סבירה. 

 יומני עבודה יוחזקו ע"י הקבלן באתר בכל עת. 

 נהלי בטיחות בעבודה  

 תכנית הבטיחות בהתאם לדוח שהוגש לאישור של הרשות המקומית עבור פרויקט זה. 

 מידות ונקודות קבע .19

מן את נקודות הקבע ו/או כל סימון אחר שיידרש לפני תחילת ביצוע העבודה סל –באחריות הקבלן  

 סימון לקבלני משנה ו/או ספקים אחרים של החברה.לרבות  ובמהלכה

 על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתר שיועמדו גם לרשות המפקח. 

  תיעוד .20

 : יכלולהתיעוד  

 . מכאניות ואלקטרוניות תכניות .1
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 חיווט . תכניות .2

 צילום וסרט  .3

פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם  .4

  בספרות התפעולית והטכנית.

נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים  

 אלו ייכתבו כתרשימי זרימה.

 . לא יאושר חשבון סופי לתשלום AS-MADE ) ) ללא תיק מתקן ותוכניות עדות – למען הסר ספק  

 הודעות .21

מן  על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזה חלק שהוא 

המפקח לדרוש פתיחה או פרוק של  שאירמובהר כי  אם יסגור לפני אישור בכתב מהמפקח  העבודות

שתף פעולה  ללא תנאי או בקשה לתמורה אותו שלב ללא תוספת תשלום או הסבר והקבלן מתחייב ל

 ו/או התניה אם יש חילוקי דעות יבצע הקבלן את ההוראה ויפעל לפי סעיף בוררות מוסכם .

 של העבודה הנידונה לבקר ולקבוע לפני הכיסוי את אופן ההוצאה לפועל הנכון למפקחלאפשר  יש 

 בכתב בלבד ו/או ביומן העבודה.

גם בע"פ וגם בכתב ו/או ביומן העבודה  והמפקח צריך   א תתקבלבמקרה והודעה כזו מצד הקבלן ל 

להסיר את הכיסוי מעל לעבודה או  , רשאי המפקח להורות שעות  48לאשור ו/או לבקש תיקון תוך 

 אפשרות לבקרה. להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן אם אין

 :תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .22

והקבלן לא הכין לוח זמנים מפורט בתיאום עם המפקח, רשאי המפקח לבצע עבודה זו ובעבור  והיה 

 לשעת עבודה.₪  500של  טרחהשרות זה ישלם הקבלן ליזם שכר 

על פי  תמנה בכתב ע"י המזמין לפקח על ביצוע העבודות כולן או חלק מהןההאדם ש הינוהמפקח  

 הסכם זה.

המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם  

 .בביצוע המבנהומי מטעמו  וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן 

מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ו/או מי מטעמו רשאי הוא לבדוק אם הקבלן המפקח  

 ואת הוראותיו הוא.

 לעיל רשאי המפקח לעשות כדלקמן: 31.3ו  31.2אמור בסעיף מבלי לגרוע מכלליות ה 

לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודות אשר לא בוצעו  על ידי המזמין המפקח רשאי  .1

בהתאם לתכניות או להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, 

את הליקויים תוך  יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח ולתקן ו/ או מי מטעמו  והקבלן

 יום וכל ההוצאות תהינה על חשבון הקבלן. 7

 .שעות 48עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

באופן מיידי ולידע את הגורמים במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור, יתוקנו הליקויים 

 ו/או כל גורם נדרש. העירונים והארציים

כל מוצר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן  המפקח רשאי לפסול .2

 להורות על הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע  .3

הוראות , אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרטים או למסוים

המהנדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המופרט בתוכניות, הפרוגרמה 

לתכנון של משרד החינוך ו/או המפורט במפרט הרלוונטי במפרט הטכני המסומן 

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1כנספח ג'

לטיב  סהמפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביח .4

 מוצרים/ציוד/חומרים, לטיב העבודות ולאופן הביצוען.ה

שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטרו את הקבלן 

בהתאם להוראותיו ולא  ועמידה בלוחות הזמנים לביצוע. מאחריותו למילוי תנאי הסכם

 שהיא בקשר לכך.כל יטיל על המפקח אחריות 

על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לקבלן דרישות אם כתוצאה מהחלטת המפקח  .5

ידרוש הקבלן דרישות אלה  כספיות או דרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע העבודות

, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר מראש ויקבל אישור בכתב לדרישתו 

 למרות הנאמר רשאי הקבלן לפנות לבורר המוסכם  ההכרעה למנכ"ל

רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע המפקח יהיה  .6

 .י דעתוע"פ  שיקולמסוים, 
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 :יומן עבודה  .23

 ( וירשום בו מידי יום ביומו פרטים בדבר:"היומן":  להלן הקבלן ינהל יומן עבודה ) 

 המבנה. מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע  .1

 המובאים ממנו. המובאים למקום המבנה אוכמויות החומרים למיניהם  .2

 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע המבנה. .3

 הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו. .4

 השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה. .5

 תנאי מזג האוויר השוררים במשך היום. .6

 תקלות והפרעות בביצוע המבנה. .7

 התקדמות ביצוע המבנה במשך היום. .8

 אות שניתנו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח.הור .9

 הוראות ואישורי יציקה של הקונסטרוקטור. .10

 אישור מהנדס הקבלן לביצוע יציקות אנכיות. .11

במהלך ביצוע   הערות המזמין או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  .12

 המבנה.

רגע נתון את מודגש  בזאת כי באחריות הקבלן להחזיק באתר וגיבוי באינטרנט  בכל  .13

 יומני העבודה.

 ביקורי רשויות ויועצים  והוראות אם יש או תלונות  .14

 מקרה חריג שקרה באתר )ריב, מכות, גנבות, פריצות, איומים, איחורים נזקים וכדומה( .15

אישורים של המפקח )תשלום החלפת חומר מוצר תוספת זמן וכל אישור נדרש על פי  .16

 מפרט טכני(

 פתחת האתר וסגירתו  .17

 ות תשלום   דריש .18

 בעיות באספקה  .19

 המפקח ירשום פרטים בדבר:  

 הוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה . .1

כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  .2

 העבודות .

( ימים 7לקבלן או בא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך שבעה ) 

 ן המפורט ביומן . דבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן ויועבר למזמין בכתב מיום ציו

לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו מהחלטות המפקח או שינוי בדרישות התשלום  

 ( ימים מעת הרישום רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.7תוך שבעה )

 ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם  רישומים אלה לא יחייבו את המזמיןהקבלן רשאי לרשום  

 אלה רק בהסכמה בכתב

רישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות  

 בהן, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

)בשלושה עותקים י הקבלן  והמפקח  והעתק ממנו  יימסר לקבלן ולמזמין )היומן ייחתם כל יום ע" 

  אצל המפקח, אחד אצל המזמין ועותק נוסף אצן הקבלן( רשאחד יישמ

 90ראה הערות נוספות נספח ג' פרק  

 העסקת עובדים .24

ועד למסירה של ובמהלך כל שעות העבודה באתר על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת הביצוע  

 מנהל עבודה מוסמך, האחראי על האתר וכבא כוחו של הקבלן באתר.הפרויקט 

כל הוראה שתינתן על ידי המתכנן, המפקח או בא כוחם למנהל העבודה האחראי הנ"ל נחשבת כאילו  

 לקבלן עצמו ומחייבת את הקבלן. ניתנה

 דהעל הקבלן להודיע בכתב את שמו וכתובתו של מנהל העבודה האחראי הנ"ל לפני תחילת העבו 

 ולקבל את אישור המפקח בכתב בלבד להעסקתו ולהציג את התעודות שלו ו/או האישורים.

באם יימצא שהנ"ל אינו מסוגל  הרשות בידי המפקח לדרוש את הרחקתו והחלפתו של מנהל העבודה  

 .או מכל סיבה אחרת  לנהל את העבודה כראוי
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 ד.בתקופת ביצוע הפרויקט יעבוד מהנהל העבודה באתר הנ"ל בלב 

 מנהל העבודה יועסק באתר אחד בלבד . – למען הסר ספק 

 למנות ממונה בטיחות באתר  – באחריות הקבלן 

 הקבלן חייב להעסיק מנהלי עבודה ברמה מעולה וכן בעלי מקצוע ופועלים מאומנים במלאכתם.  

הרשות בידי המפקח או בא כוחו להורות לקבלן לסלק ממקום העבודה מנהל עבודה, בעל מלאכה או  

 כל פועל מבלי לנמק הוראות אלו. 

על הקבלן להרחיק באופן מידי אדם זה ממלאכתו ולהביא אחר במקומו. הוראה כזו תינתן בכתב או  

 רשם ביומן העבודה.ית

 ם עם אישורי עבודה תקפים ומאושריםבאחריות הקבלן להעסיק עובדים פלסטינאי 

: אם ייתפס עובד ללא כל האישורים הנדרשים בתוקף כל האחריות וההוצאות למען הסר ספק  

  הקבלן ישפה את היזם בכל הוצאה שתיגרם לו עקב כך  לרבות אלו של המזמין יהיו על חשבון הקבלן,

 סדרי עבודה: .25

ניתוק ,עבודה חדש  לאזורכניסה לפני  שבוע-התראה מוקדמת של כלתת  –באחריות הקבלן  

הזכות לשנות סדרי בלבד. למפקח  בכתביהיה המפקח ,אישור מערכות חשמל, מים וטלפון וכד' 

 .עבודה

הקבלן ידאג בכל שלב שהוא, שכל אזור בו עובדים עובדי המזמין, יופעל ללא הפסקה עם כל  

 כולל כל החיבורים הזמניים הנדרשים.  -המערכות 

רך יתכנן הקבלן את המערכות הזמניות, כולל לוחות חשמל זמניים וחיבורי תקשורת זמניים במידת הצו 

 לצורך הפעלת המערכות האלה. 

החיבורים הזמניים של המערכות כמפורט לעיל לא ימדדו ותמורתם כלולה במחירי היחידה של  

 העבודות.

  באופן שיפריע במידה כל  לא תהיה כל הפסקה וכל ניתוק של מערכות מתפקדות בכל שלבי העבודה 

 שהיא לעבודות במתקן.

במידה ויידרש ביצוע עבודה בשעה בלתי שגרתית, כולל עבודה אחה"צ ועבודות לילה, לא תשולם כל  

 תוספת על העבודות בשעות אלו.

 בסוף כל יום יבוצע ניקוי פסולת וחפצים שאינם בטיחותיים משטח האתר. 

ו/או בכל מקרה של איתור מפגע בטיחותי, ככל שזה לא יתוקן בכל מקרה של חריגה מסדרי העבודה,  

ללא דיחוי, רשאי המזמין לשכור שירות חיצוני לשם טיפול במפגע תוך קיזוז העלות משכר הקבלן. 

במקביל תינתן לקבלן התראה בכתב כי במקרה של הישנות האירוע ייחשב הדבר בהפרת התחייבות 

 לבטל את ההסכם מהותית של הקבלן בעטייה רשאי המזמין

 :ונקודות קבע מידות .26

 לצורך קביעת נקודות הקבע והמדידות באתר הקבלן יעסיק על חשבונו מודד מוסמך בלבד . 

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים בכתבי  

לקחת מראש בחשבון את הסטיות  הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקום אחר הינן תאורטיות ועל הקבלן

האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו 

 באתר.

ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה  

לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של שביצע או מוצר  לקויהאו הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה 

 אי התאמות במידות כאמור לעיל. 

לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות טרם כניסתו  

, מובהר כי הקבלן מוותר על כל דרישה ו/או טענה לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות

 .זכות לתבוע כל דרישה  ולא יהיה לקבלן כל 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  

והמרחקים בין הקירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנים ומהמתקנים הנלווים או האלמנטים השונים 

 הסופית של המבנים. למסירה מרגע קבלת המגרש ועד 

אות ו/או דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי המבנים אשר הקבלן יהא אחראי לשגי 

 נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור.

במידה שאין אפשרות תיקון, ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות 

 .רי  ועל חשבון הקבלן ללא פגיעה בלוח הזמנים המקו והוראות המפקח

 עבודה בשעות לא מקובלות .27
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 מזמין ה עם מראש שיתואמו מיוחדות עבודות למעטלא תעשה כל עבודה בשבת ובימי שבתון , 

לעבודות בשעות  יבנההמזמין בכתב. ומידת הצורך הקבלן נדרש לקבל אישור מעיריית  ידי על ויאושרו

 חריגות.

 בשעות :כגון( מקובלות לא בשעות לעבוד הזמנים בלוחות לעמוד מנת על צורך ימצא והקבלן במידה 

ובתנאי  כלשהיא תוספת או/ו מיוחד תשלום ללא הקבלן זאת יעשה ) מוקדמות ובשעות חשיכה

וברגישות לשכנים ולסביבה ובאחריות הקבלן לתאום ו/או להודיע ולהסיר כל תלונה ומפגע עכב 

 .פעולה זאת  

 עבודות לסיום הפסקות וללא במשמרות גם רצופה עבודה דרשית כי יתכן קטיהפרו של אופיו עקב 

הקבלן מצדו מתחייב לשמור על כל חוקי העבודה בהתאם לכל דין  .ללא תוספת תשלום נדרשות

 )חוק, תקנה, צו הרחבה ו/או נוהג( החלים ו/או מקובלים

  או  מיוחד  תשלום ללא,בדבר הנוגעים הגורמים עם ובאישור בתאום הקבלן יעשה העבודות כל את 

 אין .מקובלות לא ובשעות עבודה או/ו ובמשמרות ברציפות  עבודה  בשל  שהיא כל  מחיר  תוספת

 .אלה עבודות ביצוע לאשר מתחייב מזמיןה

 :כגון המתאימים והבטיחות הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט הקבלן ,לעיל  הנזכרות  מיוחדות בעבודות 

 תחילתל כתנאי ממונה הבטיחות ותקנים  אישור טעונים התאורה וסוג טיב, מתאים לילי וציוד תאורה

 .חשיכה בשעות העבודות

 עקב קיימת למערכת הפרעה כלעירוני  מגורים מרחב שהינו בשטח מתבצעת העבודה - כמוגדר 

הרשויות והשכנים הקבלן יידע את המפקח מראש  עם מועד מבעודזמן סביר מראש ו תתואם העבודות

 בכתב ו/או ביומן.

 העבודה כי יתכן מראש תאום לאחר גםסביר מראש  זמן תואמה לא אשר עבודה כל התורש לא 

 לתוספת עילה תהיה לא ,הקבלן ידי על בחשבון ילקחי זאת כל ביצועה תוך שונים זמן לפרקי תופסק

 .יושפע לא הזמנים ולוח ובטלות המתנות עבור תשלום
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 הראשי הקבלן של משנה קבלני .28

 .המזמיןהמפקח ו של לאישורו משנה קבלני של רשימה עבודה התחלת צו קבלת לאחר יגיש הקבלן 

 .הרשימה מתוך המשנה קבלני של החלפתם את לדרושהמפקח ו/או המזמין רשאי  

  .בכתב מהמפקח מוקדם אישורללא  להחליפם לקבלן אסור המשנה קבלני אישור לאחר 

והמזמין  המפקח ידי על אושריםמ להיות חייבים אתרבהקבלן  שיעסיק עבודה וקבוצות המשנה קבלני 

  .עבודה אותה ביצוע לפני עוד

 אותה ביצוע לפני מספיק זמן בהם להיעזר שבדעתו משנה קבלני רשימת את להגיש הקבלן על 

 .בכתב המפקח אישור ולקבל עימם החוזה חתימת ולפני עבודה

 והמזמין המפקח ידי על אושר מראש שלא משנה לקבלן או/ו לקבלן עבודה לקבלן למסור אסור 

 .מכך המשתמע כל על זה חוזה של יסודית הפרה זו תהיה  בכתב אישור ללא עבודה וימסור ובמידה

למרות האמור האחריות על  באתר בטיחות בנושאי כולל המפקח של להנחיות כפופה באתר עבודהה 

 .הקבלן וממונה הבטחות

דאג כי תיחתם התחייבות שלא בכל החוזים וההתקשרויות מול קבלני המשנה חובה על הקבלן ל 

להעתיק עובדים זרים ו/או שב"חים. חוזה להחתים על ויתור על טענת עיכבון ועל התחייבות לשמירה 

על כללי השמירה על בטיחות ותקינות האתר. בנוסף, יחתים הקבלן את קבלני המשנה על התחייבות 

 לשמירה על דרכי גישה לאתר ועל עבודה אך ורק בשעות מקובלות.

 חומרים וטיב עבודה 

 ליקויים ופגמים  בטיב העבודות ו/או הציוד המותקן .29

הא רשאי לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך הביצוע י מזמיןה 

 .עבודות הבנייה לא תוקנו

בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  מזמיןל ידי העהקבלן  םבוטל ההסכם ע 

 . ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם

 ציוד חומרים ומלאכה .30

מרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום אתר העבודה ון הסכם זה "חומרים וציוד" פירושו: חילעני 

רבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ושאינם מוגמרים, ומתקנים לות הבנייה והשלמתן, למטרת ביצוע עבוד

  העתידים להיות חלק מהמבנים.

, הציוד ו/או הכלים או חלק בכתב בלבד  במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח 

יהיה על הקבלן , על פי הגדרת המפרט  מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע עבודות הבנייה

ובתוך תקופת הזמן בכתב בלבד   לספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הכל לשביעות רצונו של המפקח

שנקבע על ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את הקבלן 

 .  ה כשלהי מהקבוע בלוח המזניםילסטי

למטרת ביצוע עבודות הבנייה והשלמתן אין הקבלן חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה  

רשאי להוציאם מאתר העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. בהתאם סחורה שסופקה לאתר, תנאי 

לתשלום תמורה בגינה, הינה הצגת הוכחת תשלום מטעם הקבלן למזמין ו/או למפקח בגין הסחורה 

ן לבין הספק, יידחה מועד התשלום שסופקה. ככל שסחורה סופקה על בסיס שוטף שסוכם בין הקבל

 תמורת שלב אספקת הסחורה, עד להצעת אישור תשלום וקבלה מטעם הספק

ניתנה תעודת השלמה על פי הוראות הסכם זה רשאי הקבלן להוציא מאתר העבודה אך ורק את 

 .באישור המפקח בכתב הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה

ידרש לביצוע עבודות נוספות יכי הקבלן יהיה חייב להשיב לאתר העבודה כל ציוד שמובהר בזאת  

 . מור בהסכם זהאכ

אישורי המפקח ו/או מהנדס החברה אינם גורעים במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  

ם בדיקות מכון התקני לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או

מוש בחומרים המאושרים, ידוגמאות וכן לעבודות המתבצעות תוך ש המתאימות לכול פרק ,ו/או 

ולחברה ו/או למהנדס החברה ו/או למפקח לא תהא כל אחריות ו/או חבות בקשר עם האמור לעיל, 

 . אף אם נתנו אישורם

בח ויתאימו מכל כל החומרים, המוצרים והמערכות אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ממין משו 

התקנים האמריקנים או  הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדר תקנים כנ"ל יחייבו

 הם יתאימו כמו כן לכל הדרישות במסמכי החוזה.  ,הבריטים המתאימים

לפני התחלת  בכתב כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור המפקח 

 ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו(. הביצוע )אלא אם כן
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ציוד אשר לא יאושר יסולק מן המקום ע"י הקבלן על חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. כל  

 בדיקות התקן תבוצענה על חשבון הקבלן.

התקנים  כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות 

 . בכתב המפקח ולשביעות רצונו של

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכדומה של רשות מוסמכת )כגון חב' החשמל, לגבי  

תבוצענה  -המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכד'(  עבודות חשמל, השלטונות הסניטריים

 . על ידי בעלי מקצוע מוסמכים לעבודות הנ"ל תקנות וכד' בהתאם לאותן דרישות,

ו/או  העבודות לדרישות תקנות  פקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמתהמ 

 זה. וכד' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא למפקח אישורבדיקה 

הקבלן יהיה אחראי לבדיקת החומרים ולקבלתם אתר העבודה לשמירתם הבטוחה של הציוד  

 לצורך ביצוע הסכם זה.והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק 

 .רופאי יתו תקן אמריקאי או תו תקן אתו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי או  יישאוהחומרים  

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  

 שו על ידי המפקחהנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או המפרט, אלא אם כן השינוי או התוספת נדר

 כי הקבלן זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת בכתב  , ובלבד שנקבע על ידי המפקחבכתב

 .ר בכתב  אושהקבלן יתמחר את השינוי מראש והמפקח י

יחליט המזמין להקטין ו/או לבטל עבודות שהחומרים בגינם כבר הוזמנו ו/או סופקו לאתר יזכה היזם  

 תאם להחלטת המפקח בכתב על גובה הזיכוי את הקבלן בעלותם בה

בהתאם להחלטת המפקח להקטין ו/או להעביר עבודות לצד שלישי יקוזז הסכום  יחליט המזמין 

 מתמורה הכללית שלה זכאי הקבלן הראשי . בכתב על גובה בזיכוי

רעת , אין עובדה זו כשלעצמה גומזמיןלעיל על ידי ה ם , העומדים בתנאימסוימיםמרים וסופקו ח 

 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והעבודות.

   תו תקן חומרים .  90ראה גם נספח ג' פרק  



40 
 

 מערכת בקרת טיב .31

 כללי 

או מלאכה שתראה כנחוצה כדי להבטיח ו/כל החומרים ל ההמפקח זכאי לערוך בדיק .1

איכותם הטובה בהתאם לחוזה. הקבלן יגיש למפקח את כל העזרה הדרושה לכך 

 ללא תמורה נוספת. עבודהבחומרים וב

העבודה וכל תיקון או שינוי או איכות מאחריות על  אישור המפקח לא פוטר את הקבלן .2

 או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה על הקלקול בגלל פעול החלפה עקב טעות או

 חשבונו של הקבלן.

בשירותיו של מודד  על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש .3

 .היח' המדידות, ישמרו באתר ויהיו זמינים למפקח תמיד מוסמך הכלולים במחירי 

לשם קביעת המתכונות, אגרגטים של בטון ובדיקות קוביות  בדיקת צמנטלהוצאות  .4

הנלקחות ממקום העבודה וכל יתר הבדיקות לפי סעיף א' יחולו על הקבלן, כמו כן 

 בדיקות כל החומרים השונים. 

הכלים הדרושים למשלוח הדוגמאות מאתר הבניין למעבדה של מכון הקבלן יספק את  .5

אישורים אלה  התקנים. הוא יטפל באריזה ובמשלוח. הוצאות אלו חלות על הקבלן

 .ישמרו באתר ויהיו זמינים למפקח בכל שלב 

 מפקח הפרויקט שומר לעצמו את הזכות: 

 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. .1

  .על חשבון הקבלן דיקותלהזמין את ביצוע הב .2

ב ישירות ע"י המכון על כל תוצאות הבדיקות כתובאחריות הקבלן לדאוג שהמפקח י .3

 בזמן אמת.

 פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות 

 כמות הבדיקות תקבע  על פי המלצת המעבדה הבודקת ובאישור המפקח בכתב .1

 קציה( ליציקות הבאות :: )ולפי הנחיות מהנדס הקונסטרו 26בטונים  לפי ת"י  

 יסודות בדיקה סונית ובדיקת תמיסת הבנטונייט לפי דרישת המפקח ו/או רשות .1

 הקבלן יחתום על חוזה בדיקות עם מכון מאושר ויעבירו לאישור המפקח.  .2

 מונח "שווה ערך" .32

ם המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוי 

ערך מבחינת הטיב ודרישות  הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה

 .המוצר טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואופיו של באחרות למוצר הנקוב 

לא יאושר חייב הקבלן לספוק  ואם בכתב המזמיןאישורם המוקדם והבלעדי של  את ן"שווה ערך" טעו  

 ב הכמויות ו/או החוזה .את המוצר הכתב בכת

 ליקויים ופגמים בטיב עבודות התכנון ו/או הבנייה ו/או בציוד המותקן .33

היה ומזמין ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות התכנון ו/או הבנייה ו/או בציוד המותקן  

ו/או פגם  במהלך ביצוע עבודות התכנון ו/או הבנייה, מתחייב הקבלן בתוך זמן סביר לתקן כל ליקוי

עליו ידווח לו על ידי החברה ובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם בכתב, מובהר בזאת כי זמן 

 .שעות 48סביר לצורך סעיף זה הינם 

 דוגמאות וניסיונות .34

 סיוניות ו/או דוגמאות. יהאדריכל ו/או המפקח רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות נ 

במידות כלליות  מכל סוג שהם,טיח וצבע  כין דוגמאות של: חיפוי וריצוףבין היתר יידרש הקבלן לה 

 מ"ר. 2.0X2.0של 

לספק לאתר או לכל מקום אחר עליו יחליט המזמין לאישור המפקח והיזם בכתב   -באחריות הקבלן  

אם הדוגמא  וכדומה ציוד סניטרי ,כלים , סוללות ,ציוד חשמלי ,גופי תאורה ,אביזרי תאורה ,שקעים

שאר אם לא היא תפורק ותעשה אחרת מתחתיה עד לשביעות רצון האדריכל יתשביע רצון היא ת

 והמפקח.

 יום לפני מועד ההתקנה ו/או הביצוע שלהם. 60-את הדוגמאות נדרש לספק לא פחות מ -מודגש בזאת  
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. בכתב  בחירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים )כגון מט, סאטין( תהיה בלעדית לאדריכל 

של  המדויקותהוראותיו  לא יחל הקבלן בביצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים וכו' לפני שיקבל

 . בכתב האדריכל באמצעות המפקח

ועל ידי מעבדה מוסמכת שתבחר ע"י המפקח בכתב הקבלן יבטיח כי הבדיקות יבוצעו בכמות ובמועד  

 ן של העבודות.המתאים על מנת שתהליך הבדיקות לא יעכב את המהלך התקי

לדגימות תחול על הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן  ו/או  עלות הביצוע הבדיקות 

 .ואו מטעמ מזמיןאו מטעמו ובין אם יבוצעו על ידי ה

רשאי לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לקבלן  מזמיןהיה היבגין הבדיקות  םשיל מזמיןהיה וה

ומלבד שהודיע לקבלן מראש  לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת רשאי היהיבכל זמן שהוא וכן 

 .ובכתב

וקביעתו תהיה ו/או המפקח מטעם המזמין פירוש תוצאות הבדיקות יהיו בסמכות מהנדס החברה  

 סופית.

רם הושלמו הבדיקות טדה תוך שימוש בחומרים כאמור בוחל בביצוע עבולא י -למען הסר כל ספק  

ומרים אושרו לשימוש, למעט עבודות יציקת בטון שתוצאות בדיקתו המוקדמות המתאימות והח

 מתקבלות לאחר גמר יציקתו.

המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע בדיקות חוזרות ו/או נוספות מכל סוג ובכל כמות על פי שיקול  

 דעתו הבלעדי.

 ה ותקופת בדקקבל 

 מבדקי קבלה .35

הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת יודיע על כך  -הושלמו עבודות הבנייה או חלק מהן 

 .ההודעהיום מיום  14היועצים ישלימו את הבדיקה תוך ו ימים מיום קבלת ההודעה. 7המבנים תוך 

ייתן כל אחד  -מצאו המפקח והיועצים את המבנים עומדים בתנאי הסכם זה ונספחיו ומשביע רצונם 

ימסור לקבלן רשימת תיקונים הדרושים מהם לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, 

 .בכתב והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח

המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפי ביצוע התיקונים האמורים  

, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים  כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים

 רטים ברשימה האמורה.המפו

דלעיל והכנת המסמכים ותוכניות  22.1ס"ק עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט  

ונציג  מבצע התיעוד כמפורט ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות הקבלן הראשי, המפקח, המתכנן, ה

 המזמין.

ערך הפרוטוקול של המסירה כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נ - מודגש כאן שוב 

  סופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות וערבות לתיקונים השנתיים.ה

 מסירה חלקית .36

היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה ו/או לא קיבל את אישור המפקח על השלמתה ו/או משיקולים  

 ו מערכותיואחרים, רשאי המפקח בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש מהקבלן למסור חלקים במבנה ו/א

 .תוף פעולה יוהקבלן מתחייב לש

חלקית המזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל ה קבלב 

  המבנה/המערכת.

 חל מתאריך המסירה הסופית של כל המבנה.לאחר מסירה תתקופת האחריות  

 ת המערכותקבל .37

 בשטח.  ת המערכותיבצע בדיקת קדם לפני התקנ הקבלן 

קבלן הראשי, המתכנן, המפקח בשיתוף בא כוח המזמין יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ה 

 . ויוציאו מסמך סיכום  ושלמות הביצוע בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים

כלי עבודה הנדרשים לביצוע ,קבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים ה 

 .בדיקהבאתר ההתקנה עד תום עבודות ה  בלן ועל חשבונוהבדיקות יסופקו ע"י הק

המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם  

 הקבלן.

 בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכאניות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה .  
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במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד   המתכנן רשאי להוסיף בדיקות נוספות 

 והמערכת  כולה בדרישות.

 תיקי מתקן והציוד .38

למזמין( של תיק המתקנים והציוד  2-מתכנן ו 1עותקים ) 3לקראת מסירת הפרויקט, יכין הקבלן  

 תיעוד זה יכלול:ה  הרלבנטיים לתפעול ואחזק

 תיעוד טכני מפרטים ,צילום תמונות   .1

 טכניות(. ספסיפיקציותתיאור המערכת ועקרון פעולתה )כולל  .2

מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה )בליווי  -דרג א' תהינה ברמה של  הוראות הפעלה ותחזוקה  

הסבר בשרטוטים על פקדים וכו'( כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד במיקומם הסופי, הצילום 

 ין.יבוצע בתיאום עם המתכנן / מזמ

 (MADE-AS עדות ) תכניות .39

 מתקניםבתכניות של כל העבודות של סט  עם גמר העבודות יכין הקבלן לפי תכניות הביצוע 

 .והמערכות

 את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית.   בפרוטרוט התכניות יכללו 

 מודד מוסמך  בלבד . לעבודות הפיתוח יוגשו וייחתמו ע"י  ( AS MADEתכניות עדות ) 

 . חתימה של המתכנן מאושרות עםכל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל יהיו  

עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכנן  4-התוכניות כפי שבוצעו בצירוף תכניות שינוי ותיקון יימסרו ב 

  לפני ביצוע התשלום הסופי

 במחירי היחידה. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה  

תכניות העבודה )בהתאם לרשימת התוכניות ( לרבות תכניות שנוספו במהלך התוכניות יכללו את כל  

 באופן שיהיו מכלול שלם. העבודה

)גרסה  AUTOCADהקבלן יגיש את התוכניות ע"ג דיסקטים )מקור יתקבל מאדריכל המבנה( בתוכנת  

 ומעלה ( . 2007

תערך בדיקת קבלה בטרם יגיש הקבלן מערכות תכניות עדות, לא תחשב העבודה כגמורה ולא  

 מאושרות וחתומות ע"י המפקח והמתכנן.

 תוהרצת המערכ .40

עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך לפחות  

 אותה.ילמדו ויום. בזמן זה מפעילי המערכת )נציגי המזמין( יתפעלו את המערכת  60

ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן.  

באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת 

 של המערכת.

יות ,כיבוי אש יש לבצע אינטגרציה של כלל המערכות בהתאם להנחיות ממונה הבטיחות )חשמל ,מעל 

אישור  -,גילוי אש, מערכת שחרור עשן ( יחד עם המפקח ולקבל אישור חתום של מעבדה מוסמכת

 זה הוא תנאי לחשבון סופי

 בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל שנת האחריות. 

 האחריותתקופת הבדק ו .41

כתוצאה מעבודה לקויה נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם  נתאווה במבנים, תוך תקופת הבדק,  

מרים ואו שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, בציוד או בח

על חשבונו, הכל לפי דרישת . שסיפק, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, 

 3-לא יאוחר מ ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן ובכתב  המפקח

 חודשים מתום תקופת הבדק. 

לקבלן אישור חתום על ידי הזמין, המפקח והיועצים )להלן:  המפקחבתום תקופת הבדק, ימסור  

המפרשת כי המבנים בוצעו והושלמו בהתאם להסכם זה ונספחיו, וכי כל  -"( "תעודת סיום ההסכם

 נספחיו ולשביעות רצונו המלא של הזמין.עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם להסכם זה ו

או על פי  מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהסכם זה 

אשר מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה או חוק או תקנה או תיקון   דין

 האמורה.
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, כולה המהוה חלק בלתי נפרד ממפרט זה בהסכםהמזמין יהיה רשאי לממש את הערבות, כפירוטה  

לתיקון פגמים ו/או נזקים בתקופת הבדק שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף  או מקצתה

 .זה

 על פי החוק ו/או תקנה ו/או תיקון תחל תקופת הבדק  

האלקטרו מיום מסירת המערכות או בהתאם להוראות היצרן חודשים  6יבצע טיפול מונע מידי  הקבלן 

  .מכאניות והאלקטרוניות

שעות מרגע קריאת השירות  24ות תתבצע תוך יחזקה והתיקונים במשך שנת האחראמתן שירותי  

או לפי חוזה שרות של היצרנים השונים )מעליות נוסעים ומעליות רכב  והודעה במשרדי הקבלן

  שעות מצאת השבת/החג. 18. בשבתות וחגים תוך לדוגמא(

 י בלבד)שחתום בחוזה (.הראש קבלןה ידי על תינתןהעבודות  על כל האחריות 

 :עבודות  מיוחדת  אחריות  תקופת 

)כולל  דירות מכר בחוק מהנקוב יפחתו לא מקרה בכל לעיל המצוינות האחריות  תקופותהערה :  

 הרחבות ושינויים בחוק(.

 דירות מכר חוק פ"ע תהא לעיל 'ב בסעיף אוזכרו שלא במבנים לליקויים הקבלן אחריות 

  .משנה  חקיקות  כולל 1973, – ו"התשל  

 אישורים חלקיים: .42

. לא יכסה , יצק, יסגור ביצוע כל שלב או חלק של העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב 

חלק מבנה כל שהוא אשר לא ניתן יהיה לבדוק אותו לאחר ביצוע הפעולה ללא בדיקת המפקח 

 והוצאת אישור בכתב .

ורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה )בהתאם מוסכם במפ 

לחוזה( לכל חלק מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק ולא יתפרש בקבלת אותו חלק מהעבודה 

  י שימוש.וכמושלם ורא

 4טופס  –היתר בניה  .43

 הקבלן יהיה חתום בהיתר הבניה כאחראי לביצוע שלד וכאחראי לביקורת . 

ית י, תעודת אכלוס ותעודת גמר וכל המלאכות הכרוכות בכך בעיר4אחראי לקבלת טופס הקבלן  

 יבנה.

 שירותי אחזקה .44

שירותי אחזקה,  ומובאת בזאת לתשומת לב הקבלן כי בנוסף לאמור במפרטים המקצועיים יינתנ 

' לרבות מע תטיפול, שירות ואחריות במשך המוגדר ע"פ חוק מכר לכל המערכות האלקטרו מכאניו

אוורור ומיזוג, מתח נמוך, חשמל ציבורי, משאבות, מפוחים, שערים, אלמנט מים בפיתוח, חדר אשפה, 

 .מעליות וכו'
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 לוח זמנים ותשלום 

 לוח זמנים .45

 .PROJECTלוח הזמנים יבוצע על ידי הקבלן בתאום עם המפקח ויוגש לאישור המזמין בתוכנה פרוג'קט  

 לא ישולמו כספים ללא לו"ז מאושר ע"י המזמין.  –למען הסר ספק  

 . הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות 

לוח הזמנים יותקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי,  

 עדכון יהי אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן.

 .אלא אם נגרם האיחור בגלל המזמין ,א יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודהבשום אופן ל 

 י המדידה והתשלוםנאופ .46

 למדידההעבודה היא  

 לצורך תמחור כתב הכמויות הוא  

בכל מקום במסמכי המכרז בו מצוין "מחיר יחידה" , "תכולת מחירי יחידה" , "אופני מדידה" וכו' הכוונה  

  ".לפי מדידהל"מחיר 

תוספות וחריגים יאושרו ע"י המפקח ו/או היועצים השונים  ו/או האדריכל בכתב ו/או ביומן העבודה   

 מראש.

פיצוי לקבלן  המזמין רשאי להפחית, להוסיף, לבטל, לשנות כל סעיף וסעיף מן הפריטים, ללא שום 

 ל ללא שום הגבלה בכמות.והכ

או תשלום, למעט  לא שום פיצוי לקבלןלולהעביר לקבלן אחר מזמין רשאי לבטל גם פרק שלם  

תשלום על עבודות הכרוכות בהכנה, תיקון, גימור וכדומה אשר התשלום לגבייהן יהיה עלפי מחירון 

שעות העבודה המופיע בהסכם )להלן: "תשלום על ביטול עבודות"(, למען הסר ספק מובהר כי 

 ל המזמין.תשלום על ביטול עבודות מותנה באישור ובהסכמה מראש ובכתב ש

בכל מקרה של סתירה או אי תאמה בין המסמכים השונים יסב הקבלן את תשומת ליבו של המפקח  

 לפני ביצוע העבודה ויקבל ממנו הוראות. 

ולא יהיה לקבלן  אין זה מן ההכרח שהעבודות שיפורטו בכתב הכמויות או בתכניות אכן ימסרו לביצוע. 

  טענות ו/או דרישות .

ללא  חלוקתה או גודלה כאמור לעיל לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה,המזמין שומר  

 .הסכמת הקבלן ולא יהיה לקבלן טענות ו/או דרישות 

ולא יהיה לקבלן  ולהוציא עבורו מכרז נפרד המזמין רשאי גם לבטל סעיף או פרק או חלק מפרק 

  .טענות ו/או דרישות פיצוי

עביר חלק מהעבודה לצד שלישי מחיר העבודה יקוזז מתמורה במידה ויחליט המזמין לבטל ו/או לה 

 הכללית של הקבלן הראשי .

 תאום  בדיקות חיצוניות .47

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות על ידי גורמים חיצוניים )מכון התקנים וכדומה( על פי  

 ה המפקח מעת לעתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיוריפרוגרמת בדיקות כללית שת

 . בכתב

   .בתשלום הקבלן  להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכוןיהיה ראשי המפקח  
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 עבודות כלליות ונוספות  .48

אחרת להלן(, בהתאם לפרטי התכנית שהיא  צויןנטו )אלא אם כן  מדד מדידות יכל עבודה נוספת ת 

 .גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו' 

רשאי להוסיף להיקף החוזה עבודות נוספות הדרושות לביצוע הפרויקט, גם אם אינן מופיעות המפקח  

דות שאינן  מופיעות עבו בתוכניות, מובהר כי מחיר העבודות ייקבע לפי כתב הכמויות המצורף לחוזה,

,לעבודות  שאינן מופיעות בכתב 10-בכתב הכמויות יתומחרו לפי דקל עבודות בניה מינוס עשרה אחוז 

דרש הקבלן לקבל אישור לגבי המחיר בכתב ומראש מהמזמין אם לא ימצא יהכמויות ולא בדקל י

אישור בכתב מראש מהמזמין לגבי המחיר וגם לגבי אישור העבודה לא ישולם לקבלן תוספת ולקבלן 

 לא תהיה כל דרישה. 

 חשבון מצטבר .49

 בכל צורה ממוחשבת המתאימה למפקח והקבלן 

 יה. הקבלן יגיש חש' מצטבר בהתאם להתקדמות הבני 

 חריגים  .50

 הגשת חריג תכלול : 

 צילום של יומן העבודה עם אישור חתום ע"י המפקח ו/או המזמין ו/או היועץ. .1

 סקיצה ו/או תכנית עם סימון מיקום ומידות החריג . .2

  חישוב כמויות וניתוח מחיר מפורט. .3
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 עבודות עפר - 01פרק 

 כללי .1

 .1993משנת  01העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  

ע"פ דוח המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה לחפירה בכל סוג של קרקע  

,. החפירה במכרז זה מתייחסת לביצוע עבודות העפר החל ממפלס פני קרקע קיימים, קרקע המצורף

 עד לתחתית שכבת המצעים ו/או תחתית ארגזי קרטון. 

 התחלת עבודה  צו .2

לבקר באתר ולבדוק את תנאי הקרקע מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה יהיה על הקבלן  

 והטופוגרפיה, ולרשום את הסטיות הקיימות, במידה וקיימות לגבי תכניות ביצוע שתימסרנה לו.

 את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע.ולאשר עם מודד מוסמך לבדוק  

 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 7אשר כל ערעור על גבהים ומידות יוגש לא יאוחר מ 

טענות שתועלנה לאחר מכן לא תובאנה בחשבון ויראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות  

 ותשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות העפר.

 דוחות יועצים – 3חוברת מס' קריאה והבנה מלאה של דוח יועץ הקרקע המצורף ראה  

 ()שתית  הידוק תחתית חפירה .3

או בהתאם לצפיפות מקסימלית   Modified AASHTO 98%השתית הטבעית לצפיפות של הידוק  

 ז השתית הטבעית לפני פריסת המצע.וקילנלבצע שיפועים יש  .בהתאם לסוג הקרקע ומיון הקרקעות

 חפירה לעיבויים .4

 חפירה לעיבויים ברצפה, קורות יסוד וכד', תבוצע לאחר גמר כל עבודות המילוי. 

 עודפת חפירה .5

 .)הספר הכחול ( מפרט הכלליל בהתאם במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה  

 .חפירת בורות לראשי כלונסאות, לעיבויים ברצפות וכד' 

 20-30החפירה עבור ראשי כלונסאות, עיבויים ברצפות, מובלים תת קרקעיים תבוצע בשטח עד לגובה  

 ת באמצעות ציוד מכני.ס"מ מעל למפלס החפירה הדרושה, וזא

 הס"מ האחרונים תבוצע בעבודת ידיים וזאת ללא כל תשלום נוסף.  20-30 -יתרת החפירה ל 

 מידות החפירה יהיו כמידות התאורטיות בתכניות והיציקה תבוצע אל הקרקע ללא תבניות. 

 המעליות ולפריחפירה לבורות אינסטלציה  

תבוצע בהתאם  ומעלית רכבים ,החפירה עבור בורות אינסטלציה ופירי המעליות .1

למידות בתכניות בתוספת מרווחי העבודה המינימליים הדרושים לביצוע עבודות 

 של אלמנט מבנה זה. והאיטום הבידוד 

הקבלן יקפיד בעת ביצוע החפירה, בעזרת הציוד המכני, לא להרחיב את שטחי החפירה ועומקה  

 מעבר למידות המוגדרות לעיל.

דלעיל, וזאת ללא כל  01.05בעזרת הציוד המכני ובידיים תבוצענה כמפורט בסעיף עבודות החפירה  

 תשלום נוסף.

יקפיד הקבלן למיין את הקרקע הנחפרת לסוגיה, בצורה שניתן יהיה בכתב באם יורה זאת המפקח  

 להשתמש  בה כמילוי חוזר בשכבות קרקע המתאימות לשכבות הנחפרות.

דפת, תמולא בתום הביצוע במילוי עם הידוק מבוקר כמוגדר בסעיף מרווחי העבודה וכן כל חפירה עו 

 להלן. 07ובסעיף במפרט הכללי  01.04.1

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור עבודות מילוי אלה. 

 השלמת מצע סוג א' .6

ס"מ לפחות. המצע יהודק בשכבות  20ת  יהיה מצע סוג א' מהודק בעובי המרתף מעל השתי רצפת 

 .A.A.S.H.T.O    Modified 98%ס"מ לצפיפות של  20בנות 



47 
 

ס"מ  20 -מודגש בזאת כי עבודות מילוי מצע יבוצעו לפני קידוח הכלונסאות, מלבד שכבת של ה 

 העליונים, אשר ניתן להשלימה לאחר גמר הקידוחים.

 עודפי חפירה .7

תשלום ללא  עודפי החפירה יורחקו למקום שפך המאושר ע"י מנהל ההנדסה של הרשות המקומית כל 

 . נוסף

שימוש בחומר החפור למילוי חוזר שפיכה או מילוי מתחת לכביש מותנה בבדיקות מעבדה ואישור יועץ  

 .שיוצג למפקח מראש ובכתב ביסוס ומתכנן

 בעבור עודפי החפירה לא תשולם לקבלן כל תוספת 

 מחיר החפירה כולל פינוי עודפי חפירה עקב שינויים או כל סיבה אחרת – למען הסר ספק

 מצעים  הידוק .8

 .ו/או יועץ הקרקע בכתב מאושרים ע"י מפקחהכניים כבדים שה תבוצע ע"י מכבשים מהכבי 

 תבוצע בהתאם להנחיות מקדימות של יועץ הקרקע ושל המפקח במהלך העבודה.העבודה  

מוגבלים מבחינת גישה למכבשים ממונעים וכן מאחורי קירות או מבנים, יבוצע בציוד ההידוק במקומות  

ויאושר מראש על ידי  מתאים אחר כגון פלטות רוטטות )ויברציוניות(, צפרדע, פטיש פנאומטי וכו'

 .המפקח ו/או היועצים השונים בכתב

המהלכים הסמוכים  הכבישה תבוצע בצורה אחידה על כל השטח תוך הבטחת חפיפה מתאימה בין 

 של המכבש )לא פחות מרבע הרצועה הנכבשת(.

 יש להקפיד על יישור ופילוס חוזרים של שטח ההידוק.  

 . השטח לאחר ההידוק צריך להיות ללא שקעים, גלים ומדרגות 

ו/או יועץ הקרקע  הכבישה תימשך עד לקבלת שיעורי ההידוק הנדרשים או עד לאישורו של המפקח 

 .בכתב

ו/או  שכבה נוספת של מילוי לפני שקודמתה נבדקה ע"י מעבדת קרקע ואושרה ע"י המפקחלא תונח  

 .יועץ קרקע
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 כללי .1

הסביבה הינה  .שכונה ירוקה יבנה 9ברחוב הצדף : באתר העבודות מתייחסות לעבודות בטון יצוק  

לפי התקנים הישראלים תלוי באלמנט היציקה   סביבה ימית ועל כן דרגת החשיפה של הבטון תהיה

 .ודרישות הקונסטרוקטור, המחמיר מבניהם קובע 

יו הן המהדורה האחרונה שהתוכניות שבידהעבודה  עם המפקח לפני התחלת באחריות הקבלן לוודא   

 של המתכנן ובחתימת המפקח והמזמין.

 .לביצוע התכניות שבידיו מאושרותש עם המפקח באחריות הקבלן לוודא   

כל עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו עפ"י תקנים ישראלים רלוונטים המפורטים במפרט  הכללי  

במפרט הכללי ועפ"י המפורט במפרט מיוחד   02וכן עפ"י שאר פרקיו וסעיפיו של פרק   02.00בפרק 

 זה.

 מקשיות או צלעות ועובי התקרות יהיו ע"פ התוכניות. –סוג התקרות  

 ו כמקשה אחת ללא הפסקות יציקה.התקרות יוצק 

ס"מ ומעלה יתייעץ הקבלן עם טכנולוג בטון באשר למוספים מיוחדים שיש להכניס  35בתקרה בעובי  

 לבטון , שלבי יציקה, וזמני הפסקות בין יציקה.

  סוג הבטון .2

סוג הבטון ודרגת החשיפה  וכתובבאחריות הקבלן לבדוק כי לכל יציקה ו/או אלמנט בטון מוגדר  

 הקונסטרוקטור . וכתבהנדרש הכול בהתאם למה שהגדיר 

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו בתנאי בקרה טובים. 

במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את כל הפרטים על  

 מסגרת חוזה זה כולל הערבים למיניהם.התערובות של הבטון שיוצקן ב

  במקרה של ספקים שונים, יועברו נתונים מכל ספק בנפרד.  

 בתנאי בקרה טובים.   30 -הבטון בעבודה זו, פרט אם צויין אחרת, יהיה מסוג  ב 

הקבלן יקפיד על הרכב התערובת לבטון, כפי שיקבע  ע"י מעבדה מוסמכת, לפי הזמנת הקבלן ועל  

 חשבונו.

 .2חלק   26וג הסומך של הבטון יהיה עפ"י המצויין  בת"י  דיר 

 .3הינו  1חלק  466בת"י  3.2סוג המבנה העל קרקעי ע"פ טבלה  

 .10סוג המבנה התת קרקעי ע"פ הטבלה הנ"ל הינו  

 (:TOLERANCESסיבולת ) .3

בעת  , תיקנויו וכל תקן נוסף ותיקוניו  שיהיה תקף 789הסיבולות המותרות תהיינה בהתאם לת"י  

 המסירה .

על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות  : במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו 

 בתיקון העיוותים, כולל הריסת אלמנטים שנוצקו מחדש, הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  .ו/או האדריכל 

 יציקת הבטון: 

 את הבטון יש לצקת ברציפות ללא הפסקות. .1

 את רציפות האספקה ואת צוות הציוד והפועלים הנדרש. על הקבלן לארגן .2

 לא תהיה יציקה ביום בו חזוי חמסין או גשם. .3

.  02.047 יש להשתמש במרטטי מחט או שטח בכל שלבי היציקה, כמתואר במפרט הכללי סעיף  

על הקבלן להחזיק באתר מרטטים כשירים לפעולה במספר מספיק שיבטיח רציפות, כולל מרטטים 

 ם למקרה תקלה.רזרביי

עם סיום כל יציקה ישטוף הקבלן את כל מוטות הזיון המיועדים להמשך יציקות  שצופו או לוכלכו  

 בבטון.

  וספים לבטון:תערבים ו .4
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-MCI בשל הסביבה הימית על הקבלן לתאם מוסף מעכב קורוזיה להוספה לבטון מבפעל הבטון מסוג 

 למפרט זהף ספק ומפרט טכני של המוצר המצורף או ש"ע, שיאושר ע"י הקונסטרוקטור. )ראה ד 2005

 .דוחות יועצים ( - 3בחוברת מס 

סופר להגברת ושיפור העבודות של יציקת הבטון יש להוסיף לבטונים מוספים הידועים בכינויים " 

 צע רק לפי האישור מוקדם של המפקח ו/או הקונסטרוקטור  נ"ל תבוהתוספת ה" פלסטיסייזרים

המוכן במפעל, בהתאם לאישור המפקח. בכל מקרה לגביו תידרש תוספת ערב  המוסף יתווסף לבטון 

 יש להזמין ו/או לייצר את הבטון המוכן עם שקיעה שונה מהשקיעה הנדרשת לבטון ללא ערב.

בכתב מאת היועץ הטכני של לן לקבל הנחיות והוראות מוקדמות  בכל מקרה ומקרה, חייב הקב  

 ים לגבי המינון המדויק ואופן ההכנה. החברה המייצרת את הערבים והמוספ

 תוספת זו תהיה ע"ח הקבלן וכלולה במחירי היחידות. 

 הפסקות יציקה: .5

 הפסקות יציקה יעשו רק לפי המסומן בתוכניות ובתאום עם האדריכל והמהנדס.  

הפסקות יציקה שיבוצעו ע"י הקבלן באישור האדריכל והמהנדס בהתאם לתכנון העבודה של הקבלן  

 ע"ח הקבלן על כל הכרוך בפרטי האיטום והפרטים הנלווים כתוצאה מהפסקת היציקה.יבוצעו 

 ציפוף הבטון: .6

 ויברטור ו/או בעזרת )ויברציות (יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וזאת ע"י ציפוף  

 . ו/או הקונסטרוקטור ידי המפקח-המאושרים עלאחרים כלים 

 את אמצעי הריטוט וכמות הרטטים.והמפקח יאשור בכתב  יש להעביר לאישור המפקח  

 מניעת סגרגציה: .7

יציקת אלמנטים גבוהים בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון מגובה של  

 לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון. 

 בזמן ביצוע היציקות יהיו באתר שני מרטטים לפחות כאשר אחד הוא לגיבוי.  

 ביציקות של קירות בטון יש להשתמש במרטטי קטן ) מחט ( אשר מתאים ליציקת קירות. 

 אשפרה: .8

ימים רצופים לפחות  ו/או על פי קביעת   7אשפרת הבטונים תחל קרוב למועד היציקה ותמשך   

 .0205פרק  המפקח ועפ"י המפרט הכללי 

על הקבלן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעת התייבשות כמו:  עטיפה   ביריעות   פוליאתילן והרטבה  

 מתמדת למשך כל זמן האשפרה.  

 אין לבצע אשפרה ע"י הרטבת מים בלבד וללא אמצעים נוספים שיאושרו ע"י המפקח. 

 בדיקות הבטון: .9

כמותם  נת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים,לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכ 

 26ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 . 106בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת לפי ת"י  

 כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן וביצוען בהתאם להוראות המפקח. 
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 קביעת אלמנטים בבטון: .10

בליטות עוגנים אביזרים וצנרת כגון: חשמל  לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, 

 ואינסטלציה וכיוצ"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את ההנחיות למקומם וצורת קביעתם לפני היציקה.

 קובעי מרחק )ספייסרים(: .11

את קובעי המרחק לטפסנות יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במרחקים.  

 בבטון היצוק.בכל מקרה אין להשאירם 

 קובעי מרחק לברזל הזיון יבוצעו בהתאם לכיסוי הנדרש בתכניות ומסוג שיאושר על ידי המפקח. 

או שווה ערך אם הקבלן ירצה מפלסטיק תקני יש לקבל אישור מהפיקוח  מבטון קובעי המרחק יהיו

 המרחק.. לא תסגר תבנית היציקה ללא התקני קובעי לגבי המוצר והמפקח יאשור בכתב מראש

 צפיפות הבטון: .12

לגבי כל האלמנטים הבאים במגע עם מים )קירות מרתף וגגות( יש להקפיד על צפיפות הבטון  

 ואטימתו כנגד חדירת רטיבות.

שעות,  24אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות או יצירת בריכה על גגות במים במשך  

 .2וחלק  1חלק  1476ו לעמוד בתקנים לפני ביצוע עבודת הבידוד והאיטום. על בטונים אל

בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן לתקן על חשבונו את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את  

 המקום בטיט צמנט להבטחת אטימתו כפי שיאושר ע"י המפקח. 

ב הקבלן ראשי להוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ער 

 כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה.

 עיבוד פני הבטון: .13

 קירות: 

המשטחים החיצוניים של הקירות, יעובדו בטפסים מלבידים גמר חלק ונקי ללא חורים  .1

כך שניתן יהיה להניח עליהם באורך מקצועי נכון את שכבות האיטום כנגד חדירת 

 הבטונים(.מים. )כלול במחיר 

 קירות בטון חשוף יבוצעו בגמר מושלם ללא פגמים ולפי תוכנית אדריכלית לביצוע. .2

 ס"מ. 5.0בקירות בטון חשוף עובי כיסוי הבטון על הברזל יהיה לפחות  .3

 גגות ומעקות: 

במידה ותהיה דרישה כזו, יעובדו פני המעקות בשיפועים בהתאם לתוכניות, ויוחלקו עם  .1

 ללא תשלום נוסף. כף פלדה בתוספת צמנט,

 שטיחים, פרקט או קרמיקה: חיפויבטון ל 

-פני תקרות )רצפות( בטון ללא מדה המיועדים לקבלת שטיחים, פרקט או קרמיקה על .1

ידי הדבקה יעובדו לגמר  חלק ונקי ובדייקנות מרבית בהתאם לגבהים ולמפלסים 

 מ"מ ע"י "הליקופטר". 2±בדיוק של 

 מ"מ. 5±ק של פני הבטון הרגילים יעובדו בדיו .2

 בטון רזה: 

בכל האזורים המפורטים בתוכניות ובמקומות שיורה עליהם המפקח, יש לצקת רובד בטון  .3

 ס"מ.  10עד  5פילוס בעובי של 

ס"מ מקו היסודות ו/או  10במקרה של יציקה בתבניות יש להבליט את רובד בטון הפילוס  .4

 הרצפה.

רה וניקוייה. פני רובד הבטון יעוצבו ישר יציקת רובד בטון הפלסה תעשה מיד לאחר גמר החפי .5

 ונקי למפלסים ובשיפועים הדרושים. 

 למרות המסומן בתכניות תבוצע העבודה רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מאת המפקח. .6

 רצפות ותקרות: .14

 כללי  

התקרות יוצקו במפלסים כמסומן בתכניות. במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה  .1

בתכניות, יהיה עליו לקבל לכך את אישור המפקח והמתכנן. במקרה שאינן מסומנות 

ידי -זה עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות האלמנט, כפי שיידרש על

 המפקח, יהיה על חשבון הקבלן )כולל זיון(.
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ידי סרגל ויברציוני. גמר הבטון יהיה על ידי החלקה סופית ידנית עם -ציפוף הבטון ייעשה על .2

מ' בשני כיוונים או באמצעות "הליקופטר" )מחיר החלקה ידנית  4.0לפי סרגל באורך יישור 

 כלול במחיר הבטון, 

לפני ביצוע יציקות בטון אופקיות ) גגות ,תקרות וכדומה ( יש לשים שנוגרסים )סימוני גובה (  .3

 מ"ר . 5כל  1 -לא פחות מ

 פילוס הידוק והחלקה ראשונית: 

עם גמר הריטוט ייעשה פילוס והידוק הבטון בעזרת סרגל מתאים ממתכת בפעולת  .1

 יישור והידוק. 

לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון, כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון  .2

 יוסר.

אחר בדיקת היישור יעבור פועל מיומן עם "פצה" ארוכה מאלומיניום ויחליק את פני הבטון  .3

 לקה ראשונית.הח

 החלקה בהליקופטר 

על הקבלן לקחת בחשבון שפעולת ההחלקה מצריכה זמן וניסיון וכי עליה להיעשות  .1

ידי צוות מאומן היטב. מספר שעות אחר גמר פעולת הציקה. לאחר ההחלקה -על

 בעזרת "הפצה", כמתואר לעיל.

של המים המופרשים, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יפסידו פני הבטון את הברק   .2

 אך בטרם הקשיחו למצב שלא ניתן לבצע את ההחלקה הסופית.

 ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(. .3

אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבודות בזמן ההחלקה. פיזור תערובת יבשה של של  .4

 המפקח. לתיקונים ושיפורים רק באישור 1:1צמנט וחול 

 בכל מקרה, אין להשתמש בצמנט בלבד למטרה זו. .5

 פלדת זיון: .15

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות, על המוטות להיות  

 כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. נקיים מחלודה,

ופר המתאימים לדרישות פלדת הזיון תהיה ממוטות פלדה מצולעים רתיכים בעלי כושר הדבקות מש 

.   או,  בהתאם לתכניות או 1חלק  466י ”סעיף ג' בת 3.7וכפי שמוגדר בטבלה  3חלק  4466ת"י 

חלק  4466באישור בכתב מאת המתכנן ,  מרשתות מרותכות המתאימות לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 466י ”סעיף ב' בת 3.8. מוטות הרשת יהיו מפלדה משוכה בקר , מצולעים, וכפי שמוגדר בטבלה 4

 .1חלק 

 המוטות יוחזקו היטב למקום כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. 

אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.

 התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסנות. יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או 

ס"מ בטון על  4.0ס"מ בכל צד לקירות, בקירות חוץ עובי הכיסוי יהיה  3.0כיסוי הבטון יהיה לפחות  

 .פלדת הזיון

ס"מ וזאת לפני  3.0את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון לגובה של  

 היציקה.

 ה.אין לבצע הרמה בזמן היציק 

יש להקפיד במיוחד על יציבות התמיכות של הזיון העולה, על התמיכות למנוע שקיעות זיון עקב  

 משקל פועלים בזמן היציקה בעמודים

 יש לצופף חישוקים בראשי העמודים ובתחתיתם.  

 קביעת צינורות בבטונים .16

בהתאם למסומן בתכניות צינורות שונים,  שרוולים, כבלים לחשמל וכו',  יורכבו בבטונים בזמן היציקה,  

 היועצים ובאישור מתכנן השלד.  על הקבלן לדאוג לתאום מעברים לפני ביצוע היציקה.

אנכיים עוברים בקירות הבטון בשקעים שתוכננו במיוחד.  מיקום   4צינורות אינסטלציה בקוטר  " 

מקומי. מיקום מדוייק השקעים בקירות מסומן עקרונית בתוכניות קונסטרוקציה לרבות פרט חיזוק זיון 

 של הצנרת ייבוצע עפ"י תוכניות אינסטלציה ובאחריות המבצע.

 פלטות פלדה, קונסטרוקציות ואלמנטים מפלדה מעוגנים בבטונים: .17
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כקונסטרוקציית פלדה ייחשבו כל האלמנטים העשויים מפרופילים מקצועיים שונים וצינורות ברזל  

ו יצוקים וקבועים בתוך הבטון, בכל מידה גודל שהוא ובכל )מרובעים ועגולים( בין אם הם חופשיים ו/א

 רבות חיבור בריתוך, ברגים וכו'.צורת חיבור שהיא, ל

מחירם ייחשב בכל מקרה, ככולל את הרכבתם לרבות עיגון, פילוס וכל ההכנות הדרושות בעיבודי  

 התבניות.

 תבניות .18

 ות עץ שלמים ונקיים.התבניות לכל יציקות הבטונים יהיו מדיקטים עץ לבוד או לוח 

 חוטי הקשירה יהיו מגולוונים. 

מ"מ  תוך חיתוך המוט לעומק  6ניתן לקבלן גם לבצע קשירת תבניות בעזרת מוטות כפולים בקוטר  

הכל על חשבון הקבלן וכלול  -ס"מ בצד פנים, וסתימה עם חומר מתאים תוצרת "סיקה"  1 -של כ

 במחיר.

לרבות המרתף, יבוצעו כבטון חשוף, עפ"י הגדרתו במפרט תבניות בטון ללא טיח או חיפוי אחר  

 הכללי.

 פירוק תבניות: .19

התבניות תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח אי גרימת כל נזק העלול להיגרם למבנה הטפסנות ו/או  

 בטון או לצורתו מפרוק מוקדם מדי.ה

 בלי אישור כתוב של מהמפקח .לא יפורקו הטפסנות ו/או התבניות  

 האחראי היחיד על פירוק הטפסנות ו/או התבנית ן יהיההקבל 

יתקן מחדש ועל חשבונו כל חלק מבנה אשר יעורער  תפורק הטפסנות ו/או התבניות בטרם זמן הקבלן 

 את.סיבה זמ

 ק ייעשה ללא תנודות וזעזועים.והפר 

 , אולם466תקופת הזמן המינימאלית בין גמר היציקה לבין התחלת הפרוק תהיה לפי דרישות ת"י  

 המפקח יוכל להורות על השארה נוספת של התבניות ותמיכותיהן בכל מקרה ומקרה.

בכל מקרה בהם קיימים קורות עליונות ו/או קירות עליונים, ייקח הקבלן בחשבון שהפיגומים יפורקו רק  

 לאחר התחזקות הקורה/קיר.

 פסילת מבנה חלקו או בשלמותו: .20

ת או המפרטים, יפסל וייהרס מייד. ועל הקבלן כל חלק של מבנה אשר יבנה שלא בהתאם לתכניו 

 תוספת תשלום.לבנותו מחדש ללא כל 

הקבלן רשאי להציע דרכים לתיקון המבנה וכל הצעה השמנה את התכניות ו/או המפרטים תדרוש את  

 אישורו של המפקח/מהנדס.

 עבודת התיקון המוצעת תיעשה ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף, וללא שינוי בלוח הזמנים. 

שיקול דעתו של המפקח/מהנדס בקשר להערות הקבלן לתיקון הינו מוחלט ואין לערער על החלטת  

   המהנדס / מפקח בדבר קבילות או אי קבילות הפתרון המוצע.
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 תיקונים שונים: .21

במידה והרצפה  המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקן הקבלן על חשבונו על ידי יציקה  

 בהליקופטר.מדה והחלקה 

במידה ואין אפשרות לשינוי גובה, יתקן הקבלן את המשטח לפי פתרונות שיקבעו ע"י האדריכל  

 והמהנדס.

 תושבת לתקרות: .22

 במקומות הנדרשים בקירות בוצעו תושבות מבטון לצורך השענת התקרות עליהם. 

 ת רצף אחד.פי מידות בתוכניות והן תבוצענה ביחד עם הקירו-התושבות יהיו בליטות מהקיר על 

 פני תושבות ייושרו ויוחלקו. 

 + ס"מ מהמפלס המתוכנן.1הסטיות במפלס התושבות לא תעליה של  

 תכולת העבודה)הדגשות( : .23

קורות ועמודים: המחיר כולל את כל השקעים והקיטומים, הפסקות היציקה, פתחים שרוולים וכד'.   

בנפרד והיא תמדד עם הבטון.  העמודים הכל כמפורט בתוכניות. תוספת לתבניות דיקטים לא תשולם 

 שעוברים בתוך קירות בטון לא יימדדו בנפרד, אלא יימדדו כחלק מקירות הבטון.

תקרות מסיביות:המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות לביצוע נכון  וטוב של  העבודה,   

 וכן את הקורות השטוחות הרחבות המצוינות בתוכניות.

ככל שיהיו( המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות, לרבות גופי המילוי  תקרות צלעות : ) 

 וכן את הקורות השטוחות הרחבות המצויינות בתוכניות.

פלדת הזיון :המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות לבצוע עבודות הזיון לרבות העבודות  

ים, ריתוכים, כיפוף מוטות, חיפויים חפיפות, הקשורות בהכנתו, השמתו, קשירתו, שומרי מרחק, ספסל

 ברזילי קשירה, מוטות ישרים, מכופפים, חישוקים "קלמרות" והצבת וקשירת הזיון בתוך התבניות.

 כל כלובי הזיון לכלונסאות יהיו כלובים מרותכים  ומחירם כלול במחיר הפלדה. 

  מחיר לשלד: .24

   מחיר השלד כולל את כל עבודות  השלד. 
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 עבודות בניה – 04פרק 

  :כללי .1

,  1523ת"י המעודכן ביותר , ותקנים -ו 1983משנת  04העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  

413  ,1045. 

 8כל קירות החוץ בבניה )וכך גם קירות פנים אם יהיו( יחוברו לעמודים ע"י שטרבות וברזלים בקוטר  

 אחר כך ומוכנסים לפוגות הבלוקים.מ"מ כל בלוק שני המעוגנים בעמודי הבטון, שיוצקו 

 מחיר הבניה כולל את העבודה המתוארת. 

 חגורות בטון .2

 יש לבצע חגורות בטון מעל ומתחת לחלונות לכל אורך הקיר עד לחיבורם לעמודי המבנה. 

 :מחיצות בניה .3

 .בהתאם לתוכניות ו/או הנדרש ס"מ 22-בעובי פומיסקירות חוץ יהיו מבלוק  

 .התוכנית לפי הנדרש בעובי בטון מבלוקיפנים יבוצעו  קירות 

 בכל מצב נדרש בקירות ומחיצות בנויים מבלוק בטון : 

     מ"ג  2 - 2.2חגורת בטון בגובה 

           מ"א  2.5 - 2עמוד בטון כל 

 :סיבולות .4

 .02סיבולות לעבודות בניה יתאימו לסיבולות הנדרשות מקירות בטון כנדרש בפרק  

 :הצבה וביטון משקופים .5

וי שקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה ויוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילמ 

 הרווח הנותר לכל הגובה בבטון.

במפרט  04042במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו חיבור קיר בטון אנכי לפי סעיף  

 הכללי.

 : הצבת משקופים בתוך הבניה תעשה 

 ה.תוך כדי הקפדה על גוב .1

 .התמוכים בפני סטייכשהם מיושרים בעזרת סרגל ואנך , .2

 עבור הטיח. מ"מ 15אם ניתן לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח של לפחות  

 במקרים אחרים יש להרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעובי הטיח. 

 ספת ערב נגד רטיבותאגרגט עדש בתועל הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם  

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

 ההצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטיי 

 מהתקן.

במהלך  בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות למשקוף 

 או היציקה.\התמיכה ו

 אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע ביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי הוראות המפקח. 

 גם אם לא מסומן בתוכניות כל קיר בטון יכלול : 

 מ"א 3חגורת בטון אנכיות בכל פינה , בכל התפצלות )חיבור לקיר אחר ( וכל   .1

   מ"ג ו/או מעל כל דלת ו/או חלון. 2.1חגורות בטון אופקיות בגובה  .2
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 :מתכת –ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(  .6

ומחיצות בנויים לכל  על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות אלומיניום בקירות  

   גובהם.
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 עבודות איטום – 05פרק 

 אור העבודהית .1

 עבודות האיטום יכללו את האלמנטים הבאים: 

 גג עליון וגגות מבנים על הגג.איטום  .1

 .וטכנים איטום חדרים רטובים .2

 איטום חלל טכני .3

 ואלמנטים .  גגותתרמי : גשרי קור, בידוד  .4

 איטום  מפני שורשים  .5

 איטום מאגרי מים .6

 איטום יסודות המבנה. .7

 תנאים כללים .2

 הכללי. או כל חלק רלוונטי אחר, של המפרט 05כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי פרק  

טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות, ועל כן העבודה תבוצע אך ורק  

 .בכתב ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח

, שתוצג למפקח  התכניות המצורפות  ,היוצג למפקח  עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט 

ין במפרט הכללי והמיוחד. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות הישראליים ותקנים אחרים כמצוי התקנים

להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם 

 או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

ערך -ו "או שווהבכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום, יש לראות כאילו רשום ליד 

 מאושר ע"י המפקח.

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט הזה ו/או המפרטים של יצרן חומרי  

 בכתב ה או אי התאמה על פי החלטת המפקחובמקרה של סתיר ובאישור יועץ האיטום  האיטום,

שהומלצו  חומרי האיטוםלפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של  

 המפקח יאשר לפי שיקול דעתו  שתמש.להשברצונו  על ידי יועץ האיטום 

  מחירי היחידה  .3

 כוללים בנוסף למתואר גם:מחירי היח'  

שנים  10  אחריות בצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של .1

 לפחות.

 שנים. 10פת אחריות של אחריות מקצועית של הקבלן ושל יועץ איטום מטעמו בתקו .2

 בקרת איכות .4

נוכחות של יועץ לאיטום המומחה בתחומו, לבקרת איכות במהלך הבצוע. הכל לפי דרישת המפקח  

 ובכל זמן ו/או תהליך ו/או תקופה של ביצוע שלפי דעת המפקח דורשת נוכחות יועץ האיטום.

ההנחיות במפרט יציין זאת במכרז במידה והקבלן מערער על יכולתו לספק את הפריט אטום עפ"י   

 כולל החלופה המוצעת ועלותה.

 כל שינוי שיבקש הקבלן להציע בשלב הביצוע יקבל תוקף עם אישור יועץ האיטום והמפקח.  

הקבלן יבצע כל בדיקה הנדרשת לאישור איטום המבנה על פי בקשה של המפקח ועל חשבונו של  

 הקבלן

 חומרים .5

 כלים סגורים כאשר הם נושאים סימני היכר ברורים של היצרן וסוג החומר.יסופקו לאתר במי  כל החומרים 

בתחום עבודות  על הפועלים והממונים עליהם העוסקים בעבודות האיטום להיות עובדים מנוסים 

 .והמפקח יאשר בכתב האיטום. הקבלן יציג למפקח תעודות ופרוייקטים שבוצעו ע"י קבוצת האיטום

 הכנת השטחים לאיטום .6
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החיתוך ימולא  ס"מ. לאחר -2לעומק של כ V ץ ברזלי קשירה ואחרים ייעשה )עם איזמל( בצורתקיצו 

 ויוחלק למישור המשטח. בטיט צמנטי החור

נקי שאליו יכולה  פני הבטון יוחלקו ויוסרו מהם בליטות וימולאו שקעים, הכל לקבלת משטח מיושר, 

 מערכת האיטום להצמד ללא פגיעה.

צנור או גוף מתכת או פלסטיק דרך בטון העומד להאטם יש להשאיר מגרעת  בכל "חדירה" או מעבר 

מ"מ, מסביב לצנור, במפלס פני הבטון הנ"ל. את המגרעת יש ליצור עם פרופיל  10בחתך של 

פוליאטילן מוקצף אשר יישלף לאחר התקשות הבטון. לאחר הוצאת המילוי הזה, תאטם המגרעת 

ומפרט כיבוי  אמה לדרישות מתכנני מערכות אלקטרומכניותב"מסטיק" מתאים )סיקה פלקס( ובהת

 אש ו/או תקנה אחרת 

הנחיה זאת הינה במסגרת הכנת השטח ואינה גורעת מהכנת עצר כימי סביב הצינור בטרם יציקה  

 והלבשת אביזר חרושתי כפי שתתואר בהמשך.

 טיפול ברולקות .7

ס"מ,  33לפחות  זוק"(. רוחב היריעה יהיהעל ה"רולקות" תולחם רצועה מיריעות האיטום ))"יריעות חי 

ס"מ מכל צד של ה"רולקה" יהיו מולחמים בשלמות לתשתית. דגש מיוחד יש  10יש לוודא, כי לפחות 

 לתת למריחת ה"פריימר" מעל ה"רולקה", ולהתייבשותה לפני הלחמת היריעות.

! דבר זה כולל  ת את הגגאוטמ יהיה ברמה כאילו יריעה זו לבדה הגימור של "יריעות חיזוק" אלו,  

  לפי מפרט מאושר על ידי יועץ האיטום ."גיהוץ" קצוות וכו'

 בידוד תרמי  .8
 

 22חורים בעובי  5קירות בטון ובלוקים פומיס  –מעטפת חיצונית של הבנין תיהיה בבניה קונבנציונלית  

 F20ס"מ  2ס"מ. ע"ג קירות בטון וגשרי קור יותקנו ביציקה לוחות פוליסטרן מוקצף קשיח בעובי של 

 בציפוי "אדקס" משני הצדדים להידבקות לבטון ולטיח.

או שווה  F-30 ס"מ, מהסוג 3בידוד הגג יהיה מלוחות פוליסטירן מוקצף משוך )אקסטרודר( בעובי  

ק"ג למ"ק. הפלטות תונחנה בצפיפות על  40פלטות הבידוד תהיינה כגון "רונדופן" בצפיפות של  ערך.

יש  פני כל המשטח האופקי ותכוסינה מיד בשכבות ההמשך בין השאר, למניעת התעופפותו ברוח.

יציקת  להדביק את הפלטות לגג באופן שלא יתנתקו בזמן יציקה או לקבע עם רשת מלמעלה לפני

 בטון שיפועים.

מערכת טיח  –קירות הפרדה בין חלל ממוזג לחלל שאינו ממוזג )כגון חדר מדרגות או פיר מעלית(  

 ס"מ. 3בעובי  300תרמי 

 .F20ס"מ  2יבודדו עם לוחות פוליסטרן מוקצף קשיח בעובי של  –ארגזי תריס  

 שיפועים בטון  .9

 מעל לוחות פוליסטירןבטון השיפועים יבוצע  

 ק"ג/ מ"ק. 1200הבטון לשיפועים יבוצע ב "בטקל" משקל מרחבי של  

 איטום ביריעות ביטומניות .10

ע"י   )פזקר( GS 474בפריימר   לכל המוקדם שבועיים לאחר יציקת השיפועים. יימרח פני המשטח 

שפיכה ופיזור במגב עד לקבלת גוון שחור על כל השטח. במקרה שהשיפועים עשויים מבטקל 

 ע"פ מפרט של יועץ האיטום. ה בחורף, תונח על גבי הבטקל יריעת חורים לאיזון אדיםוהאיטום נעש

 

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  .11

 כללי 

לאחר ביצוע הפריימר אוטמים את השטח בשתי שכבות יריעות ביטומניות בהתאם  .1

 לפירוט הבא:

  מ"מ משופרת בפולימר מסוג 5יריעה בעובי S.B.S   נת בלבד פוליאסטר לא מזויי

 גרם למ"ר. 250ארוג במשקל 

  מ"מ משופרת בפולימר מסוג 4יריעה בעובי S.B.S   מזויינת בלבד פוליאסטר לא

 גרם למ"ר. 180ארוג במשקל 

  398תכונות היריעות יתאימו לנדרש במפמ"כ. 
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 .במידה והיריעה העליונה היא השכבה הסופית בגג, היא תכיל אגרגט מוטבע 

 ט יועץ איטוםבהתאם למפר

 היישום 

ניתן לבצע את האיטום אך ורק אחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות, כולל:  .1

 "רולקות", מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעת חיזוק", הכנת חיזוקי המרזב וכד'.

לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הבטון  .2

חימים את הצד המגולגל תוך מצד אחד עד למרכז. מללפחות חצי שעה ולגלגם חזרה 

כדי גילגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצי השני ומלחימים באותו אופן. 

 )כיסי אויר (.ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים

 מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים.  סדר הנחת היריעות יהיה .3

 יעות תסתיימנה על פני הרולקה.הנחת היריעות תהיה בקו ישר. היר .4

 ס"מ בשני הכיוונים. 10החפיפה בין היריעות תהיה  .5

ס"מ מהן ובמקביל  50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק  .6

 להן.

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית: .7

זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היישום ויהיו  .8

המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה, בהתאם להנחיות 

 יצרן היריעות.

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( מחוממת היטב ו"לגהץ" את  .9

קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת 

יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם פעולה זו. על כל פגם שנתגלה, 

 ס"מ לפחות לכל צד. -20ב

כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן )אגריגט( צריך תחילה לחמם את היריעות באיזור  .10

 החפיה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה בין היריעות.

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה! .11

 ת, מישקים וכד'"יריעת חיפוי" מעל "רולקות", הגבהו  

מ"מ עם אגרגט לבן  4תעשה ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית, בעובי  .1

 מלמעלה.

ס"מ את יריעת האיטום  15תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף  .2

 העיקרית.

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה העליון  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות  .3

 לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק. יקובע למעקה או

 יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות. .4

"מעשה חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות ועל פי  -הביצוע   

 דרישות המפקח.

 איטום מעברי צנרת  .12

קוטר שהוא החודר דרך לאחר ביצוע איטום במסטיק כמפורט בעבודות ההכנה יש לאטום צנרת בכל  

הגג בעזרת אביזר חרושתי בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות 

בהתאם לפרט יועץ  הגג יולחמו עליהם בכל שטח החפיפה האפשרי בחלק האופקי של השוליים

 איטום.

בהתאם ביזר החרושתיעל האביזר תולבש טבעת חבק או פעמון מפח מגולוון אשר יעטוף את הא 

 לפרט יועץ איטום.

או שווה ערך מאושר, המסוגל להדבק לחומרים  PRO.2 הפעמון יאטם בעזרת מסטיק כגון סיקפלקס 

 שונים.

 גגות עליונים לא מרוצפים .13

 סדר השכבות 

, בהתאם להנחיות פחותס"מ ל 3)רונדופן( בעובי   30F-הנחת לוחות פוליסטרן משוך  .1

 יועץ בידוד טרמי.

 בטון בטקל בשיפועים. .2

http://2.pro/
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מ"מ משופרות  4מ"מ +  5שכבות יריעות ביטומניות בעובי  2הלחמת  .3

ההלחמה על גבי פריימר, יריעה עליונה עם חצץ גרוס מוטבע בגוון לפי  S.B.S בפולימר

 .05.07בחירת האדריכל. כמתואר בסעיף 

 איטום ריצפות .14

 מ"מ עובי( -6ק"ג/מ"ר )כ 10לטקס "כמיפרן" בכמות  בהתזהאיטום ביטומני  

ס"מ לחיבור איטום  30 -האיטום יכלול את כל שטח הרצפה, ויבלוט מעבר לקירות החיצוניים כ 

 הקירות.

פלייק ניר  2ס"מ הבולטים, יש להניח על גבי האיטום  30 -מעבר לקירות החיצוניים במרחק עבודה, ב 

 לצורך חיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר יותר. טול ויריעת פוליאטילן אחת,

  ס"מ. 6יציקת מדה להגנת האיטום בעובי של  

 איטום קירות .15

 לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'.  

ס"מ ולסתום חורים עקב סגרגציה בתערובת של  2לחתוך את כל הקוצים היוצאים מהקיר בעומק של  

 נפח הצמנט( או ש"ע. 10%" )60טון מים ו"פולי חול, 3צמנט,  1

 על השטח להיות חלק ורציף.  

חיבור איטום הקיר  יש להסיר את המדה, ניר הטול והיריעה הפוליאטילנית הבולט מהקיר לצורך 

 לאיטום הרצפה.

 יש לגלות את איטום הרצפה בזהירות ללא פגיעות. 

 מ"מ עובי. 6 -ק"ג/מ"ר כ 10יפרן" בכמות של יש לבצע על הקיר התזה של חומר ביטומני מסוג "כמ  

 ס"מ להגנת האיטום. 5" או ש"ע בעובי של 30P  הדבקת לוחות "קלקר  

 חדרי שרותיםאיטום  .16

 רותים במריחה באחד משתי האופציות:ילאחר הכנת השטח והחלקתו, יבוצעו האיטום בש 

 .)כימאדיר(. היישום ביציקה 600CTFממברנה פוליאוריתנית מסוג דורמם  .1

 או שו"ע במריחה. 3Mממברנה פוליאוריתנית מסוג סקוטש קלד  .2

 ס"מ מעל לריצוף. 5המריחה תבוצע תוך עיבוד רולקות עד גובה  

 אופני מדידה .17

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים:

"י האיטום והבידוד שיועסק ע"י הקבלן ויאושר עה לא בא להחליף את המפרט של יועץ מפרט ז 

 ומשמש מפרט מינימום המפקח

הכנת השטחים, הסרת בליטות, מילוי סדקים, חורים ושקעים שנותרו מהיציקה, ניקוי השטחים  

בדיקת חומרים ומוצרים, שמירה על שלמות בדיקת המטרה כמתואר, הפיגומים, בדיקות הצפה, 

ובתכניות כדרוש לביצוע שכבות האיטום ונקיונן וכיו"ב, כמתואר במפרט הכללי, במפרט המיוחד 

 מושלם של השכבות ויתר המרכיבים של עבודות האיטום גם אם לא תוארו בתכניות לפי פרטיהם.

רולקות לאורך כל המעקות ו/או קירות ו/או רצפות ובהיקף האלמנטים הבולטים על הגג לרבות  

 איטומם והלבנתם.

מחוזק בברגים למעקות, לרבות מחיר האיטום כולל שטחי הפשלה על הרולקות, פסי אלומיניום  

סתימה במסטיק סיליקוני , הכל מושלם. סתימת השקעים במעקות בטיט צמנט לאחר ביצוע האיטום 

 הכל כמתואר במפרט וכמפורט בתכ' ולפי הוראות המפקח.

כל חומרי הדבקה, חיבור והרכבה )דבקים, סרטים וכיו"ב( כמתואר במפרט המיוחד והכללי ובפרטי  

 כלולים במחירי היחידה .התכניות 

 עבודות לוואי ועזר שונות המשתמעות מהמפרט ו/או מהתכניות אשר לא הוצגו. 

או ביצוע שלא בהתאם   כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש בגלל ביצוע לקוי 

 למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט.

ן לציודים שונים בין אם מופיעים בתכניות ובין כל העיבודים מסביב לבסיסים, תושבות והגבהות למיניה 

 אם התווספו במהלך העבודה, לא ימדדו.
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כל הסגירות, הסתימות והאיטום מסביב לצנרות למיניהן, למוצרי נגרות, מסגרות פלדה ואלומיניום,  

 כלולים במחירי היחידה.

 כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

 גרות אומן ומסגרות פלדהנ - 06פרק 

 כללי .1

 יש לקרוא מפרט זה יחד עם מפרטי הנגרות והמסגרות של האדריכל )המצורפות לפרטים(.  

לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר ויתאימם  

 לתכניות העבודה. 

 ויודיע על כל אי התאמה.  הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים 

כל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות, יש לפנות לאדריכל, זכותו של  

 האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב.

 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך. 

שנים לפחות בעבודות דומות  5ה קבלן בעל ניסיון של הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהי 

  ויאושר על ידי המפקח בכתבבמבני ציבור ו/או תעשיה.

האדריכל או המפקח רשאים לפסול לפי ראות עיניהם כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה על  

 הקריטריונים הנדרשים.

ופי יתאימו לדרישות כל המציע אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הס 

הרשויות המוסמכות )כגון: הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי 

קט והמזמין במקרה של דלתות ומנגנוני בטיחות ובטחון וכד',  וארגוני טחון והבטיחות של הפרויהבי

החוקים והתקנות המעודכנות ל וההתקנה תבוצע בהתאם לכ דורי נכים וכד'(הנכים בנוגע לידיות לסי

 והרלוונטיות לכל התקנה . ביותר

כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל ההנחיות מהרשויות השונות   

 ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין אם פורט הדבר או לא. 

, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה 

 בבניין ובינם לבין עצמם.

 חומרים .2

 עץ 

   35סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יעמוד בדרישות ת״י  .1

 פלדה 

 .swלפי תוכניות  י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיהמוצרי המסגרות יוכנו ע" .1

 וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי.כל מוצרי המסגרות יסופקו לבניין כשהם מוכנים, נקיים,  .2

 יצור והרכבה .3

 כללי 

לפני עבודות הגמר ירכיב המציע משקופים עיוורים )מלבנים סמויים( מחומר וצורה  .1

שיקבע האדריכל, לאחר מכן יקבע את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, 

לאה של מאונכים ומאוזנים תוך הבטחתם קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונו המ

המשקופים  ו/או המפקח והמפקח יאשר את הרכבתם לאחר בדיקה בכתב האדריכל,

 העיוורים לא ימדדו בנפרד.

 . 1161משקופי הדלתות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות ובהתאם לת"י  .2

 הרכבת משקופי פח: 

ס"מ מכל  50)מתפצלים( כל  25/3החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח  .1

המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך מזוזות הקיר, יש לדאוג שהזנבונים יוכנסו לתוך צד, 

 הבטון היצוק בצדיי המשקופים.

 ס"מ לתוך הריצוף ויקבל חיזוק תחתון כפול. 6כל משקוף המגיע לרצפה יוכנס  .2

מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל מקרה שיש צורך  3פרופילים שגובהם אינו עולה על  .3

י חלקים מרותכים יש לקבל את אישור המפקח על מקום החיבור לחיבורים של שנ

 וצורת הריתוך והליטוש.
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 כל משקוף יהיה ברוחב הקיר בתוספת עובי ציפוי הקיר משני הצדדים. .4

החורים עבור המנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד, את הנגטיב למנעול יש  .5

 לסגור בפח מולחם.

 נים לפי פרטי אורבונד על מלבן סמוי  מכופף.במחיצות גבס יהיו עיגוני המלב .6

 בבלוק גבס לפי מפרט יצרן .7

בכל מקרה עיגון המלבנים למיניהם יבוצע בהתאם לתכניות המאושרות ויתאימו  .8

למפרט הכללי ולתקן הישראלי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה תקבע הדרישה 

 המחמירה יותר.

 פרופילים 

 יהיו במישור ישר אחד. .1

 בורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג".פרט לחי באמצע אין לחבר פרופילים  .2

קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים פרופילים חלולים יסגרו ע"י  .3

 פח מרותך וליטוש קצוות.

 המציע יהיה אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. .4

 עד קבלת שטח חלק. וישויפוכל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים  .5

אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים )אלא אם צויין אחרת( וללא ברגים ואומים  .6

 בולטים.

כל הפריטים למיניהם כוללים, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד לאלמנטים  .7

 הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.

 יגוגז .4

 ראה פרק אלומיניום. 

 גימור והצביעה .5

 גוון לפי בחירת האדריכל. אפוקסי בתנורבאם לא צוין אחרת כל דלתות הפח יהיו צבועות עם  

בכפוף ו( עבודות צבע 11ביצוע עבודות הצבע ייעשה עפ"י המפרט הכללי והמפרט המיוחד )פרק  

 והנחיות האדריכל. צ מפרטי מע"ו/או למפרטי "טמבור" 

מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז. דוגמת הגוון תובא  הקבלן 

 לאישור לפני ההזמנה. 

מיקרון והאחריות לגבי דהייה, התנפחויות  -60הצבע יהיה צבע אפוקסי בתנור בעובי שלא יפחת מ 

 שנים. -10וקילוף, לא תפחת מ

 לא ייפגם ויהיו עטופים מוגנים מהשפעות אקלימיות. בצורה שהצבע בבנייןכל החלקים הצבועים יונחו  

 .11הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים תיעשה רק אחר ביצוע פריימר מיוחד בהתאם למפרט פרק  

ין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני מסירת הבניין יוחלף ע"י יכל המוצרים יסופקו לבנ 

 הקבלן ועל חשבונו.

 חדש פרזול .6

 .אדריכל לפני שסופקו הפריטים לאתרלדוגמאות שאושרו ע"י הו תיתאים לתכניו הפרזול 

פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי   בברגייכל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו  

 מחלידים.

 .ותקניתיהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה מושלמת  הפרזול 

ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה שימוש במסמרות לצורך ידיות, סגרים  

 זה.

במידה ולא  הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופיל ובהתאם למופיע במפרט והוראות האדריכל 

כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צוין אחרת נכלל פרוט מספק ברשימות אלה 

 .ם )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפרזול(ברשימות הרכיבי

 הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים. 

כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו מחומר בלתי מחליד ויהיו זהים  

 בגימורם לגימור הפריט כולו.
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הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח פעולתו התקינה של הפריט  

בהתאם לדרישות ) –לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים  לגודל ולמשקל הכנפייםבהתאם 

 (.הגבוהות ביותר

  .ח, מפתחותוהפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה, מסילות, צירים, ידיות מנעולים, מחזיקי רו 

 אישור להזמנת הפרזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות. 

 ו/או תו תקן . כל סוגי הפרזול טעונים אישור האדריכל 

 דלתות  .7

 כללי 

 מצופות בפח משני הצדדים. תהיינההמתכת  .1

 לכל אורך התפרים ויושחזו כנדרש. כל הפחים יחוברו .2

אפוקסי בתנור בגוון עפ"י  הפח יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור בצבע .3

 בחירת האדריכל.

 הכנפיים יכללו חיתוך תחתון, צוהר עגול או אחר ותריסים, הכל עפ"י קביעת האדריכל. .4

 פרופילמ"מ,  1.5מ"מ, פח כיסוי:  2.0לא יפחתו מהמצוין לעיל: משקופים  עוביים .5

 מ"מ. 4.0פלדה: 

 הפריט.יבוצעו ע"י טבילה חמה לאחר ייצור  חלקים מגולוונים  .6

 ק"ג/מ"ר. 8.37ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר  .7

 מיקרון. 80 בעובי דרישת המינימום לגלוון הינה גלוון חם .8

 יבוצע לאחר גמר היצור לרבות חיתוך חירור ריתוכים וכד'. הגלוון .9

באזור הברגת הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי של  .10

 הכנף. המשקוף ומותאמים לציר ולמשקל

 הבא: הפרזולגם את  בין היתר דלת פתיחה תכלול 

צירים פרפר תוצ' "הווי" או ש"ע בגוון עפ"י בחירת האדריכל עשויים פח פלדה מכופף  3 .1

 ים יתאימו בכל מקרה למשקל הכנף(.)הציר ,מפלדה ומגיני צירים לכל כנף 1/8"

הציר בשקע  חורים שקועים בכל אגף של הציר ברגי כרום ניקל כיפוף והתקנת 4 .2

 במשקוף באופן שלא יבלוט מפני המשקוף, כולל חיזוק בתוך המשקוף.

 מנעול לפתיחה חשמלית )בדלתות בהן יש דרישה(. .3

 רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י האדריכל. .4

 קי"(.-מנעולי צילינדר עם מערכת "רב מפתח" )"מסטר .5

 סדרת סופטליין או ש"ע. 93TS-מחזיר כנף הידראולי מסוג "דורמה"  .6

 מזוזה כשרה. .7

 .שקעים במישור הכנף כולל חלק נגדי שקוע ברצפה, ועיבוד חור מותאם במשקוף  .8

לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום בחזית, תובא  .9

 דרישה זו חלה לגבי דלתות כפולות לארונות מכל) דוגמא לאישור המפקח מראש 

 ח בריצה יהיה מצינור פליז מבוטן.לברי המוביל (,הסוגים

 , לרבות כל מערכות הביטחון .א.ש.ע רב בריח  צילינדריםהבאם לא צוין אחרת, יהיו  

דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר )דוגמת דלתות לארונות(, יורכב בהן צילינדר ריהוט מתוצרת  

ותאם מראש יצילינדר ה״מסטר״ או לחילופים )אם אפשרות זו אינה קיימת( למפתח ״ייל״ עם אפשרות 

 מפתחות. 3,  הצילינדר יסופק עם לסדרת המפתחות

לדלתות מרחבים מוגנים יסופקו בריחים אופקיים ברמה מעולה. כל הדלתות יכללו במחירן גם שלטים  

 בהתאם לדרישות של הרשויות.

נות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים תקבע הדרישה במקרה של אי התאמה בי הדרישות המצוי 

 הגבוהה ו/או המחמירה יותר.

כניות החשמל ולוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לפתיחה על הקבלן לבדוק את ת 

 חשמלית, קידוד, קורא כרטיסים לאינטרקום ו/או צורות פתיחה אחרות מתאימות למתוכנן.

 ארונות שרות וייעודיים .8
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יהיו עשויים פח מגולוון במידות  )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'(  - םהייעודייארונות ה 

שיקבעו ע"י האדריכל ויהא מתוצרת "איקרוס", "עובדיה ניסים", או "אחים שהרבני" עפ"י בחירת 

 .או פלרז האדריכל

 פי בחירת האדריכל, בגמר צבע בתנור ,גוון ל מ"מ 2.0פח מגולוון מכופף בעובי המשקוף  

 , גוון לפי בחירת האדריכלמ"מ 1.5כנפיים פח מגולוון מכופף ה 

 ואישור האדריכל. הגב מלוחות עץ. או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות  

 חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל.  

עם הרשויות המוסמכות וכן עם האדריכל מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם  

 ויקבלו את אישורו לפני הביצוע. 

 .כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר  

 עודיים יהיו בעלי עמידות אש כנדרש הכל עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .ידלתות הארונות הי 

פוי זה יבוצע במישור הציפוי ההיקפי )ולשם צי עודיים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם.ידלתות ארונות י 

 .ים עוברים ומותאמים לקוי הציפויוכך תבוצע הדלת במישור המתאים( ובקו

  דלתות פח .9

 .ש"ע   או פלרזתהיינה מתוצרת רינגל, שהרבני או  

 תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדריכל ותכלולנה גם צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או 

 פתח אחר עפ"י הנדרש ע"י האדריכל.

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

 80 2מ"מ )פח משני עברי הכנף( כולל צמר סלעים בעובי " 1.5הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי  

 ק"ג/מ"ק.

 דרש למניעת עיוותים.יחיזוקים פנימיים ו/או כיפופים ככל שי 

 הפרזול עפ"י המופיע בסעיפים האחרים.ו הגימור 

  שחרור עשן / דלתות תריס .10

 .או ש"ע   או פלרזתוצרת שהרבני, רינגל  

 מ"מ עפ"י פרט היצרן.  2.0המסגרת פח בעובי  

 מ"מ. 2.0הכנפיים פח  

 הגימור והפרזול עפ"י המופיע בסעיפים אחרים. 

  דלתות הביטחון 

 .כל חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדרי 

 מ"מ.  2המשקוף, מפח פלדה מגולוון בעובי  

 .כל כנף מורכבת מצלעות ולוחות פלדה 

 מ"מ עפ"י מפרט רב בריח.  2חיפוי דו צדדי בעובי  

, עצר מחוזק, סגר °180צירי קדמיום, עינית הצצה  3הפרזול בכל כנף, זוג ידיות עפ"י בחירת האדריכל,  

 ב בריח עם מגן צילינדר ", מנעול ר93TS-בטחון, מחזיר שמן "דורמה 

מ"מ, זויתן ולשונית פתיחה חשמלית עפ"י קוד או צורת פתיחה אחרת עפ"י החלטת  3מחוסם  

 האדריכל. 

דלת חוץ ו/או דלת פתיחה חשמלית תהיה הידית החיצונית קבועה כל דלת במסלול  במקרה של  

 מילוט תכלול עפ"י דרישות האדריכל גם מנעולי בהלה.

 צבע קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. יים וכנפגימור משקוף  

  דלת אש .11

 .2חלק  1004לפי ת"י  2דרגה  1212הכוונה לדלת אש לפי תקן ישראל  

  לן א.ש.ע תפקודי ובאישור המזמין .הדלתות יהיו מתוצרת אחד היצרנים המופיעים לה 

 

 טלפון כתובת יצרן/ספק  מס'
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 08-9424260 465יבנה   ת.ד  רב בריח 1

08-9424450 

 09-7656251 2091כפר סבא    ת.ד  תעשיות מתכת כפר סבא 2

09-7659014 

 08-8581111 14קרית מלאכי  החרושת  מגן בריח 3

א' א.ת  20רשל"צ  אליהו איתן  רב מגן 4
 חדש

03-9628280 

 08-6711338 592אשקלון ת.ד  רשפים מתכות בע"מ 5

 08-9420763 606יבנה ת.ד  א.עכביש בע"מ 6

 08-9420764 

 04-6478888 א.ת ציפורית חברת פלרז 7

 

ואישור המזמין ובהתאם לתוכנית בטיחות  העשן תותקנה עפ"י קביעת האדריכלדלתות האש ו 

 מאושרת . 

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

 . (תקניחסין אש ) יכללו פרזול עפ״י בחירת האדריכלהדלתות  

 הקבלן ייקח בחשבון שינויים שיידרשו עקב החלטות כיבוי אש. 

 דלת אש שלמערכת הומספר קטלוגי של הפרזול אינם ניתנים במפרט זה מכיוון שהם חלק מ םפרטי 

אפשרויות  לפי בחירתו כאשר ניתן לבחור כמה והכוונה לפרזול המקובל על ידי האדריכל ויהי אך

 לאותן דלתות אש.

 הנחיות יועץ הבטיחות.  לפייהיה ות של הדלת עמידהזמן  

אחרת  התעודכל למשרד האדריכל את אישור מכון התקנים ו גישספק דלתות האש להיצרן/על  

 .םנים הרלוונטייהתאמה לתקה הנדרשת לאישור

או פתיחה אחרת וכן  ,הכנפיים יכללו גם מנעולי בהלה, זויתן ולשונית לפתיחה חשמלית עפ"י קוד 

גמר צבע בתנור ,גוון לפי  O.N (OPEN NORMALLY.)מגנטים מיוחדים ופרזול מותאם לתפעול, דלת 

 בחירת האדריכל.

 ומאחזי ידמעקות  .12

ל עפ"י המופיע וזוקים ע"י ברזל עגול או שטוח הכיאופקיים וח ╪1"½נורות ייהיו עשויים מצמאחזי יד  

 .ברשימות בתכניות המבנה 

  עפ"י המופיע בסעיפים אחריםוהגמר )אפוקסי בתנור (  גימורה 

מעקות ברזל בהתאם לתקן , עשוי ברזל מגולוון ריתוכים סמויים צבוע בתנור ,גוון לפי בחירת  

 האדריכל.

 עיגון המעקה יבוצע בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור . 

  נגרות .13

מ בהתאם למפורט ולתקן מ" 2דלתות פתיחה רגילה יהיו בעלות משקוף פח פלדה מכופף בעובי  

 הישראלי.

, אלא  פלקסבורד 100%הדלתות הלבודות תבוצענה, בהתאם לתקן הישראלי ותהיינה כולן מלאות  

לייסט מעץ אשור או אלון )עפ"י -אחרת. המילוי בעץ לבן חדש ובריא. בהיקף הכנף יבנה קנט צויןאם 

 .בחירת האדריכל(

 לייסט יהיה בגמר לכה דור.-ם הקנט"טאב" משני הצדדי בפורמייקה הגימור יהיה  

 במפרט המיוחד.והפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בפרקים אחרים  

בהתאם למופיע בפרקים אחרים במפרט תחתונים הארונות יהיה חיפוי מעל ולאורך ה ןמטבחוב 

 הכיורים יהיו שקועים במשטח הנ"ל.  המיוחד,
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 עבודות אינסטלציה סניטרית - 07פרק 

 לעבודות לאספקת מים וסילוק שפכים מוקדמות .1

המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתייחסים לעבודות אספקת מים וסילוק שפכים במבנה הנדון  

 ומחוצה לו.

כל העבודות המתוארות לעיל ייעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ומשרד  

, ותקן 1990עדכון  1970אה )הל"ת( "מתקני תברואה", וכן הוראות למתקני תברו 07טחון, פרק יהב

( על כל חלקיו, וכן הוראה אחרת המתייחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת בתוקף 1983) 1205ישראלי מס' 

 בתאריך תחילת העבודה ובסיומה.

הקבלן יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט והוראות הנ"ל. אי ידיעת הכתוב במפרט  

 לה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש.ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עי

 בנוסף לאמור ולמפורט במפרט והוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות להלן: 

 :היקף העבודה וטיבה .2

העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי העבודות, אספקת הציוד  

 ן:במידה ויצוין בכתב הכמויות והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמ

אספקת מים מהמונה העירוני והנחת קווי אספקה לשירותים, למטבחים, לשטחים  .1

 הציבוריים, למערכות השונות, לגינון ולכיבוי אש וכל הנדרש.

 מערכת אספקת מים חמים לכלים הסניטריים, דוודים למים חמים, הכל קומפלט. .2

 כל הכלים הסניטריים למטבחים, לשירותים והנדרש, הכל קומפלט. .3

 ערכות סילוק השפכים בבניין ממטבחים, משירותים, הכל קומפלט.כל מ .4

וכנדרש, וכן מערכת ניקוז יסודות כנדרש ועד  הבניין גגותניקוז מי הגשם מ כל מערכות .5

 לחיבורים אל המערכות העירוניות.

 כל מערכות הביוב החיצוניות ועד לחיבורים אל המערכות העירוניות. .6

 פים ואביזריהם.כל המערכות לכיבוי אש כולל מגו .7

שטיפת וניקוזי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות ושירות, הדרכת המזמין  .8

 ותכניות עדות מותאמות לבצוע.

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .9

בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי הרמה, עבודות חציבה  

עבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה ומעבר, את ה

הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, בכמויות או 

 בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.

  מערכות אספקת מים, סילוק שפכים וניקוז 

 :מערכות המים .3

ב ויחבר מערכות אספקה מושלמות למים קרים וחמים לשימוש, לגינון, לכיבוי אש הקבלן יספק ירכי 

 ולכל מטרה אחרת כנדרש במפרט ועפ"י התכנון.

מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את המים בכמויות, בלחצים  

 ובטמפרטורות הנדרשות.

הנדרשים לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים  

 האספקה, טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש עפ"י התכנון.

מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצינורות ואביזרי הצנרת, מהחומרים והסוגים ובקטרים  

 הנדרשים, את הבידוד הטרמי הנדרש, המתלים והחיזוקים.

ן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום חיבור המים לאתר הבניה במסגרת עבודה זו, חלה על קבל 

 ולבניין עצמו, עם מחלקת המים של העירייה ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים.

הקבלן יטפל ויוודא קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות הנ"ל לביצוע מושלם של החיבור עפ"י  

 התכנון וכנדרש.

 החיבור יבוצע עפ"י האישורים אשר בידו וההנחיות אשר קיבל. כמו כן, יוודא הקבלן כי 
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 1990מהדורה  07כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  

ויתר התקנים שבעניין זה וכן כל הנחיות ודרישות מפרט  1205"מתקני תברואה", תקן ישראלי מס'  –

 זה, התכניות והכמויות.

 :סילוק שפכים וניקוז מערכות .4

הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות סילוק שפכים וניקוז מושלמות לדלוחין, שופכין, ניקוזי מי גשם,  

ניקוז יסודות וכל מערכת אחרת אשר נועדה ונדרשת לשם סילוק שפכי המבנה מכל סוג ועד לחיבור 

 אל המערכות העירוניות.

למות ותבטחנה סילוק מהיר וחופשי של כמויות השפכים מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות ומוש 

 והנקזים.

מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז, את הצינורות השונים, את תאי  

 הבקרה וכל חלק אחר הנדרש להשלמתן, ומהחומרים והאביזרים הנדרשים וכמצוין בכתב הכמויות.

ערכות האחריות הבלעדית לתיאום חיבור הביוב והניקוז במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המ 

מהמבנה ומערכותיו אל המערכות העירוניות עם מחלקת הביוב של העירייה ועם כל רשות אחרת 

כנדרש לביצוע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' "בזק", חב' החשמל ומשטרת 

 ישראל.

סטיות בין עבודת הביצוע והמפורט במפרטים ובהוראות,  הקבלן הינו האחראי הבלעדי במידה ותהיינה 

יה בעבודותיו מהמפרטים והתכניות, בין אם יועל הקבלן חלה החובה להודיע למתכנן על כל סט

 הסיבה היא בתכנון, בתנאי הביצוע או מהפירוש המקצועי של הקבלן.

 :צנרת אספקת מים .5

מחוץ לו. העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה הקבלן יספק, ירכיב ויחבר את כל צנרת המים בבניין ו 

כוללת קווי מים ראשיים חיצוניים מסביב המבנים ועד לנקודות ההסתעפות הראשיות, קווי אספקת 

מים לשימוש )קרים וחמים(, קווי אספקת מים לכיבוי אש, למטבחים, לשירותים, לגינון, למערכות 

בנה או בסביבתו והניזונה מאספקת המים מכניות כגון הסקה וכו', ולכל מטרה אחרת הנדרשת במ

 הראשית.

 קווי אספקת המים החיצוניים לבניין באדמה יהיו מהחומרים וציפויי המגן כמפורט להלן: 

 593נים, ללא תפר לפי ת"י וותהיה מצינורות פלדה מגול –)כולל(  3צנרת בקטרים עד " .1

 , עם ציפוי חיצוני של סרטים פלסטיים ושכבת בטון.40סקדיול 

 קווי אספקת המים הפנימיים בבניין, או בקירות יהיו מהחומרים וציפויי מגן כמפורט להלן: 

לאספקה ראשית של מים, זקיפי כיבוי אש גלויים לאספקת מים  4" – 2צנרת בקטרים " .1

, ללא ציפוי חיצוני אך עם צבע יסוד 40יהיו מצינורות פלדה מגולבנים סקדיול  –

ל סמני זיהוי כמפורט. בקירות תקבל הצנרת הגנה של כול X)2)פריימר( וצבעי גמר )

מ"מ. צנרת הנ"ל עד למונים הדירתיים ומהמונים יש לבצע  6תרמיל בידוד בעובי 

 מצינורות "פקסגול".

באזורי השירותים יותקנו מחלקים למים קרים וחמים, בנישות או הארונות לפי תיאום עם  .2

 האדריכל.

ס"מ עם סידור קבוע המחלקים, כניסות צנרת  15בעומק עד  ץ ,או בנוי מעהארונות יהיו מפיברגלס  

נים, ווראשית ויציאות צנרת לכלים ואביזרי המים. לכל ארון תהיה דלת קדמית סגורה בברגים מגול

ניתנים לפתיחה קלה במברג. מידת הארון תתאים להתקנה נוחה של המחלקים )לפי המספר 

ה, ודוגמא תוגש לאישור האדריכל והמתכנן. רק דגם מאושר והאורך(, ברזי הניתוק וגישה נוחה לתחזוק

 יותקן.

מהמחלקים תותקן צנרת חלוקה עד אביזרי המים השונים. הצנרת תהיה מפוליאטילן מצולב )פקסגול(  

 , בתוך מתעלים בקוטר המומלץ ע"י היצרן, עם כפופים גדולים, הכל באישור היצרן ותחת אחריותו.\

 בלבד מהמחלק ועד אביזר החיבור )"בית"( אליו יתחבר ברז המים. הצנרת תהיה בקטעים שלמים 
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 התקנת צנרת המים תיעשה כמפורט להלן: .6

 חורים, חריצים ושרוולים יותקנו כמפורט, ובכל מקום, ע"י קבלן המערכות. 

 .0712התמיכות והתליות תהיינה תקניות ובמרחקים המפורטים בסעיף  

נים וו)ארה"ב(, מגול H-WW 171ידות הסטנדרטיות של דרישות לבים" עפ"י המוהמתלים יהיו מתלי "ק 

 בלבד, או מתלים תוצרת "יוניסטרט" )משווק ע"י "תגר"( או "מופרו".

תליות משותפות תהיינה תמיד מפסי תלייה של "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד, מוטות תלייה תקניים  

 ויתר הנדרש.

"( כמשווק ע"י "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד, CLAMPS PIPEתמיכות אנכיות תהיינה עם חבקי צנרת )" 

 תוצרת "מופרו".

 התקנת צנרת בקירות תיעשה בחריצים חצובים, עם כיסוי מינימלי כמפורט. 

בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת, ויש להפריד בין הצנרת לחומר הסתימה ע"י  

)גם לצנרת מ"ק מכל סוג  PVCלת צינור שרשורי עשוי מ"מ או השח 3-6השחלת תרמילי בידוד בעובי 

 לרבות רכים וכו'(.

צנרת בקרקע יש להתקין כולל מצע ועטיפת חול דיונות )פסולת מחצבה או חומר אחר אסור בשימוש(  

 ויתר המילוי כמפורט.

צנרת השקיה רכה תותקן תמיד במתעלים ובקטעים שלמים, וצנרת קשיחה מתכת על גבי מצע ועטיפת  

 ול כנ"ל.ח

 חיבורי הצינורות השונות יהיו כדלקמן: .7

 .301כולל, תחובר בהברגה לפי ת"י  2בקטרים עד " 40נת סקדיול ווצנרת מגול 

מייצור מוכן במפעל, מחומר  Tהסתעפויות מצנרת מכל סוג תבוצענה אך ורק ע"י אביזרי הסתעפות  

 .הצנרת הראשית ועם הציפויים דוגמת הצנרת הראשית בה הוא מותקן

 מניעת קורוזית מגע: .8

נת, יש וובכל מקרה של חיבור צנרת נחושת אחרי )בכוון הזרימה של המים( צנרת שחורה או מגול 

 להתקין מחבר "דיאלקטרי" אשר יצור חיוץ מושלם בין המתכות.

 " ארה"ב.EPCO" או תוצרת "WATTSאלקטריים משווקים ע"י "מנדלסון", תוצרת "ימחברים ד 

 אסורה בכל מקרה. –רי צנרת נחושת חיבור צנרת פלדה אח 

 קרקעית.-ציפוי מגן חיצוני לצנרת תת .9

קרקעית מכל סוג תהיה עטופה בציפוי מגן חיצוני עשוי סרטים פלסטיים אנטיקורוסיביים, -צנרת תת 

 (.SHIELD ROCK. ועליהם ציפוי "מגן סלע" )266.3, ומפמ"כ )ישראל( DIN 30672לפי התקן הגרמני 

שם ע"י "אברות" או שווה ערך ע"י "צינורות המזרח התיכון" ועפ"י סוגי הסרטים ומספר הציפוי יהיה כמיו 

 השכבות כדלקמן:

" המבוסס על גומי בוטיל ושרף Hצבעי יסוד/פריימר לאחר ניקוי יסודי, מסוג פריימר " .1

 מומסים בספירט.

 " )צבע שחור(.20S-י מסוג "ירבד-שכבה אחת של סרט פלסטי תלת .2

 קיים יתוקן כנ"ל.פגיעות בבידוד  .3

 :מילוי והידוק חפירות לצנרת. .10

 10לאחר בדיקת הצנרת החיצונית לשלמות וטיב הציפוי, הקבלן ישלים את הכיסוי בחול דיונות עד  

 ס"מ מעל ומסביב לצנרת, תוך הידוק ומילוי כל המרווחים ולרוחב החפירה.

ילוי מטיב מעולה חומר מצעים מעל לכיסוי בחול דיונות ימלא הקבלן את החפירות באופן מבוקר במ 

ס"מ, ובדיקה שוטפת ע"י מכון התקנים. המילוי  30אשר יונח תוך כדי הידוק בשכבות שלא תעלינה על 

 וההידוק יבטיחו שלא תהיינה כל שקיעות בקרקע כתוצאה מירידת מי גשמים או סיבה אחרת.

וי עליון אחר ומכל סוג, הקבלן במידה ותהיינה שקיעות, ובעקבותיהן שקיעות ריצוף או אספלט או ציפ 

יפתח את האזור השוקע, יתקן המילוי וימלאו ויתקן את הריצוף, אספלט או גמר אחר על חשבונו עד 

 הבאת המצב לקדמותו.

 :בידוד צנרת מ"ח לשימוש .11
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 הקבלן יספק ויתקין את הבידוד הטרמי לצנרת מים חמים לשימוש. 

 הבידוד יותקן ע"ג הצנרת לאחר בדיקות הלחץ. 

נומינלי(  2וכולל )" 2" – 1/8כל הבידוד לכל הקטרים יהיה מתרמילי גומי ספוגי, כאשר לצנרת בקוטר " 

 (.0.75מ"מ )" 19יהיה תוצרת "ענביד" בעובי דופן של 

מומלץ כי הבידוד יושחל על הצנרת לפני גמר ההלחמות והחיתוכים, עם השלמה לאחר בדיקות הלחץ  

יש לבצע חיתוך התרמילים לאורכם, החיתוך יהיה ישר וחלק עשוי  )המוצלחות(. במידה ומחוסר ברירה

במקצוענות, עם הדבקה מלאה בדבק המומלץ ע"י היצרן, והדבקה של סרט מדבק פלסטי לכל אורך 

 התפר.

 בין תרמיל לתרמיל תבוצע הדבקה כנ"ל עם סרט מדבק עליון. 

 יחידה קבועה: 

 :ארמטורות .12

 או שווה ערך מאושר. ." מוצא מהשולחן חמתוצרת "כל הסוללות למים קרים וחמים יהיו מת 

 לרבות ברזי ניל. 

 .-תוצרת "חמת" או שווא ערך מאושר כמצוין בכתב הכמויות " מקסמתסוללה למקלחת תהיה דגם " 

 סוללה למים קרים וחמים לאמבטיות יהיו דגם "מיקסמת" מתוצרת " חמת" ויכללו אביזרי קיר סמויים. 

 כמצוין בכתב הכמויות. סוג הכלי -כלים סניטריים .13

או שווה ערך מאושר. כל הכלים כמצוין בכתב הכמויות , " חרסהכל הכלים הסניטריים יהיו תוצרת " 

כוללים את האביזרים הנלווים אליהם, כגון: ארגזי שטיפה, ברזי קיר, סיפונים, מחסומי תופי, קונסולים, 

 תליות. הכל מושלם להפעלה.

 מתקני חימום מים: 

 למים חמים:דוודים  .14

חמים יהיה מסוג מהיר מצופה באמאייל, או צבע אפוקסי מאושר ע"י מעבדה מיכל אגירה למים  

 -8 ום ביטחון לתק"ו/ש, טרמוסטט שס 3.5מוכרת, כולל אלמנט חשמלי טבול בהספק נומינלי של 

 חוזר תקני.-אטמוספירות ואל

דרישות התקנים הישראלים המתקנים יהוו מכללים סטנדרטיים של יצרן מוכר ויתאימו לכל  

 . הן במכלל )כולל תפוקת החום( וכן לכל ציוד המערכת בנפרד.העכשוויים

המתקנים יסופקו כמכלל מורכב ומחובר, מוכן להתקנה ולהפעלה. ההכנות לחיבורים באתר יערכו  

 באופן שיאפשר חיבור פשוט ונוח.

לרשת הצריכה וחיבורי חשמל לחימום החיבורים באתר יכללו ביסוס לפי הוראות היצרן, חיבורי מים  

 עזר.

 תוצרת "אורן" אושווה ערך. עשוי מטיטניום כולל כל האביזרים הנלווים. -מחליף חום 

 מרכיבי המערכת יכללו אך לא יהיו מוגבלים לאלמנטים כדלקמן: 

 אשר כלולים במחיר המערכות : - פירוט עבודות אשר יבוצעו באתר: 

 רן ו/או הפרטים שבתכניות.הכנת בסיסי בטון לפי פרטי היצ .1

 .לגישה לעבודה ותיפעולהצבת המערכת במקומה כשהיא פונה במדויק  .2

 חיבורי חשמל. .3
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 :צנרת סילוק שפכים וניקוזים .15

הקבלן יספק, ירכיב ויחבר את צנרת סילוק השפכים והניקוז בבניין ומחוץ לו. העבודה הכלולה  

במסגרת חוזה זה כוללת קווי ביוב חיצוניים ופנימיים, מי גשם חיצוניים ופנימיים. כמו כן את כל תאי 

הבקרה למיניהם, האביזרים וכל חלק אחר הדרוש להשלמת המערכת עד להתחברות למערכת 

ס"מ וכן בידוד בצמר  X 15 15נית. הצינורות היורדים בקירות חוץ של הבניין יהיו בתוך חריץ בקיר עירו

 זכוכית סביב הצינור כמופיע בתכניות.

 .:קווי ביוב וניקוז חיצוניים .16

בכל מקרה בו יעבדו באתרי העבודה של הקבלן או בקרבתם גם קבלנים אחרים )כגון: עבודות בניה,  

ן, חשמל, ניקוז וכדומה(, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים לתאום עבודתו כבישים, מים, טלפו

עם עבודות הקבלנים האחרים וישמע לכל הוראות המפקח, כדי למנוע הפרעות לקבלנים אחרים 

 ולתאום העבודה אתם.

על הקבלן לסייר וללמוד היטב את פני השטח, אתר העבודה וכל המכשולים והקשיים הקיימים בהם  

הגישו את הצעתו. לא תוכרנה כל תביעות הקבלן בגין מכשולים וקשיים שונים שהיו קיימים  לפני

 באתר העבודה בזמן הגשת ההצעה.

ס"מ מתחת לעומק ההנחה המתוכנן. תחתית החפירה  15החפירה/חציבה תיעשה עד לעומק של  

הרגבים וגופים זרים תהודק, תיושר ותחולק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, 

יסולקו מתחתית החפירה. בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על 

חשבונו את החפירה המיותרת בחול דיונות נקי, בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. 

 לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת בחומר החפור.

 דרש ובהתאם לקוטר הצינור:רוחב החפירה יהיה כנ 

 ס"מ. 60 –אורטי יס"מ רוחב החפירה הת 10בשביל צינורות בקוטר  .1

 ס"מ. 65 –אורטי יס"מ רוחב החפירה הת 15בשביל צינורות בקוטר  .2

הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הכבישים והמדרכות, המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ  

 נזק שיגרם להם כולל אספקת החומרים.אורטי של החפירה, ויתקן כל ילרוחב הת

 קבלת קווי הצנרת על ידי המפקח תיעשה לפני מילוי כללי של החפירה כמתואר להלן: .17

של המפרט הכללי. באופן כללי יתבצעו  5703קבלת הקווים תיעשה לאחר בדיקות כמפורט בפרק  

 בדיקות הלחץ בהתאם ללחצים כדלקמן:

 פוליאטילן( כנ"ל.) HDPEאו בקווי  SN-8דגם  PVCבקווי  .1

 נזילות יתוקנו ותיערך בדיקה חוזרת. .2

פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל התעלה וחפירה מיד לאחר  

 קבלת קו הצינורות על ידי המפקח, ואישור המפקח לגמר התקנת תאי הביקורת.

ס"מ  -10אבן וסלע גדולים מלצורכי המילוי יש להשתמש במיטב האדמה החפורה תוך הרחקת שברי  

 ו/או הספקת חומר "נארי" שמחירו כלול במחירי הצינורות מטיב מאושר.

 הידוק המילוי יעשה כמתואר בפרק צנרת מים לשימוש. 

תאי ביקורת יסופקו ויותקנו בקווי הביוב, ובמקומות המצוינים בתכניות וכנדרש. התאים יהיו בקו ישר או  

אם להנחיות המפרט. התאים יהיו בהתאם למפורט להלן, כמתואר במרחק שווה משפת הכביש ובהת

של המפרט הכללי. קטרי התאים והמכסים יהיו בהתאם לעומקים  5708בתכנית ובהתאם לפרק 

 כדלקמן, כאשר עומק התא מפורט בסעיפי "אופני המדידה והמחירים":

 ס"מ. 50קוטר המכסה  -ס"מ  80קוטר התא  -ס"מ  80עומק תא עד  .1

 ס"מ. 60קוטר המכסה  -ס"מ  80קוטר התא  -ס"מ  125א עד עומק ת .2

 ס"מ. 60קוטר המכסה  -ס"מ  100קוטר התא  -ס"מ  250עומק תא עד  .3

 ס"מ. 60קוטר המכסה  -ס"מ  120קוטר התא  -ס"מ  250עומק תא מעל  .4

 631ס"מ יותקנו שלבי ירידה, ברוחב כפול, בהתאם לת"י  100בתאי בקרה בעלי עומק העולה על  

 מתואר בתכניות.וכ

ס"מ, יש  40כאשר קיים הפרש גבהים בין צינור המבוא לצינור המוצא של תא הבקרה העולה על  

 להתקין מפל, המפל יהיה מפל חיצוני, כמתואר בתכניות.

כאשר  –מ'  25, 4מ' כאשר הצינור המחבר הוא בקוטר " 15המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו על  

 ומעלה. 8לצינורות " –מ'  -40, ו6הצינור המחבר הוא "

תאי הבקרה בקווי הביוב יהיו מחלקים טרומיים, לרבות קירות התא והתקרות )שטוחות או קונוס  

 בהתאם(.
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 .658כל האלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לת"י  

ס"מ. זיון הרצפה  5בי ס"מ מעל גבי מצע בטון רזה בעו 18-15בעובי  -200רצפת התא תוצק מבטון ב 

 יהיה מרשת עם קוצים לקטע היציקה התחתון.

 הגליל הטרומי הראשון )תחתון( יונח על קטע התא היצוק והחיבור יאטם בטיט צמנט. 

 החיבור בין החוליות הטרומיות ימולא בטיט צמנט וימרחו בטיט בפנים ובחוץ. 

טון, לתאים בעומק  12ובע לעומס מ' תיקבע תקרה טרומית שטוחה מדגם כ 1.50לתאים בעומק עד  

 מ' תותקן חוליה עליונה קונית. מסגרת המכסה תיקבע בתקרה בביהח"ר לפני יציקתה. 1.50מעל 

 .631מ' תסופקנה החוליות על שלבי ירידה מיציקת ברזל בהתאם לת"י  1.00לתאים בעומק מעל  

טון( ומעל יתר  25) 103.1מסוג מעל התאים שבכבישים המתוכננים ובחניות יותקנו מכסי ברזל יציקה  

 טון(. 12) 103.2התאים )במדרכות, שבילים, גנון וכדומה( מכסי ברזל יציקה מסוג 

 מכסי בטון יהיו ב.ב. לעומסים הנ"ל. 

המכסים יותקנו בצווארונים מבטון מזוין עם חגורות כמתואר בתכניות. בין המכסים לטבעת הנגדית  

 ה והטבעת באופן סופי.תימרח שכבת גריז, לאחר ניקוי המכס

 בקטעים העוברים בכביש יותאמו פני מכסי התאים למפלס אספלט בכביש ולשיפועו. 

 תחתית התאים תעובד באופן חלק ומתאים, ובשיפועים והגמר הנדרשים בתקן. 

לתאי בקרה יעשו עם אביזר מיוחד למטרה זו אשר יבוטן תחילה לדופן התא  HDPEאו  PVCחיבורי קווי  

 חל הצינור.ודרכו יוש

כנרת", כל יתר -תאי הבקרה בקווי ביוב יהיו מפלסטיק מתוצרת "חופית – 7כאלטרנטיבה לסעיף מס'  

 הדרישות לגבי המכסים כנאמר לעיל.

 .:קווי ביוב וניקוז בבניין .18

 הקבלן יספק, יתקין ויחבר את כל צנרת סילוק השפכים, צואים ודלוחין בתחום הבניין. 

ת את קולטי הביוב בפירים בתקרות כפולות ותחת רצפת המבנה,  את צנרת השפכים בבניין כולל 

צנרת מי גשם, כמו כן את כל צנרת הדלוחין בחדרי המגורים, שירותים, מארונות כיבוי אש אשר תותקן 

 במילוי הריצוף תחת תקרות.

רות, על הקבלן לתאם כל עבודותיו עם קבלנים אחרים )כגון: מזוג אויר, עבודות בניה ונגרות, תק 

חשמל, טלפון וכדומה(, וישמע להוראות המפקח, כדי למנוע הפרעות לקבלנים אחרים ולתאום 

 העבודה אתם.

על הקבלן לסייר וללמוד את פני השטח והמקום ולהכיר את אופן העבודה והקשיים לפני הגישו את  

מקם ויתקין כל הצעתו. ולא תוכרנה כל תביעות הקבלן בגין מכשולים וקשיים שונים. הקבלן יספק, י

שרוולי הפלדה )לא פחחות( עבור כל הצינורות העוברים דרך הרצפות והקירות, שרוולים יהיו בקוטר 

 2.5מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור. שרוולים ברצפה יבלטו  6מתאים אשר יבטיח מרווח של 

פתחי בקורת אשר  מ"מ לפחות מעל למפלס הריצוף. בכל קטעי הצנרת הגלויה והנסתרת יותקנו

 יאפשרו ניקוי נוח ויעיל במקרה תקלה, ועל הקבלן להקפיד כי תהיה גישה נוחה לפתחי הביקורת.

, 6, "4דגם "גבריט" בבניין או תחת רצפות בטון בקטרים " HDPEצנרת שופכין וביוב תהיה מפוליאטילן  

טות, כולל פתחי ביקורת ליד , מסעפים, מחברי התפשזוויותומעלה כולל אביזרים מחומר כנ"ל כגון  8"

 כל שינוי כוון. וכן תליות וחיזוקים לתקרה בהתאם להוראות היצרן.

תחת  HDPEכל האביזרים יהיו מתוצרת יצרן הצנרת ובאותה שיטת חיבורים, עם או בלי ראשים. צנרת  

 רצפת המבנה תהיה עם מחברי ריתוך מקוריים.

ידי שני מתלים לפחות לכל קטע צינור, וכן משני צידי צנרת אנכית ו/או אופקית, תיתמך או תיתלה על  

 כל אביזר.

. לצינורות מקוטר 4לצינורות בקוטר " 2%הצנרת תותקן בשיפוע המצוין בתכניות אך לא פחות מאשר  

 . 1 1/2%בשיפוע של  –ומעלה  6"

 תוצרת "גבריט". כל הקופסאות  HDPEרותים וזו מסומנת, תהיה מסוג יכל צנרת הדלוחין בש 

 ומחסומי הרצפה יהיו מאותה תוצרת, אך המכסים יהיו מפליז במסגרות מלבניות. 

 תמך או תתלה יגלויה, אנכית  או אופקית ת 2תוצרת "גבריט" בקטרים עד "  HDPEצנרת דלוחין  

 ן לכל וויתן מגולוס"מ, או ע"ג זו 40על ידי מתלים או חבקים מתאימים במרחקים שלא יעלו על  

 המחברים( עפ"י הנחיות המתכנן.האורך)בין  

 ) צנרת אופקית( 2%הצנרת תותקן בשיפוע המצוין בתכנית אך לא פחות מאשר  

לרבות כל  577, 576אם יידרש צנרת פי.וי.סי. לשפכים תהיה מפי.וי.סי קשיח לשפכים ביתיים לפי ת"י  

 האביזרים, וכולם נושאי תו תקן.
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שו בעזרת ריתוך חשמלי מקורי בלבד ולפי הוראות הצנרת תהיה תוצרת "גבריט" כל החיבורים יע 

 היצרן, אין לבצע כל חיבור הרחבה או שיטה אחרת.

תמך או תתלה על ידי מתלים או חבקים מתאימים במרחקים יגלויה אנכית או אופקית ת  HDPEצנרת  

 מ' לקווים אנכיים. 2-מ' לקווים אופקיים ו 1שלא יעלו על 

  . 6"ו   4לצנרת בקוטר " 2%תקן בשיפוע המצוין בתכניות אך לא פחות מאשר  והצנרת ת 

מעלות.  45ית ומכל סוג יש להשתמש אך ורק באביזרי הסתעפות או קשתות בזווומעלה  4בצנרת " 

 מעלות לא יותר אלה באישור המתכנן. 87ית והשימוש באביזרים כנ"ל בזו

 וכן הקשתות.כל אביזרי ההסתעפות הגלויים יכללו בקורת  

ן יעברו בדיקות אטימות , ע"י מילוי הקווים במים , סגירת הפתחים בפקקים יי הביוב והניקוז בבניוכל קו 

 שעות לפחות. 8מ' למשך  2מתאימים והעמדת הקווים בלחץ של 

 ערך בדיקה חוזרת.יהבדיקות תערכנה בקטעים על פי הוראות המפקח או המתכנן כל הנזילות יתוקנו ות 

 ין .יי גשם בבנצנרת מ .19

 תוצרת "גבריט" אביזרים וחיבורים כנאמר בסעיף צנרת שפכים. HDPE צנרת מי גשם מפוליאתילן  

 בדיקות לחץ ושטיפת מערכת תברואה: 

 כללי .20

עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים וסילוק שפכים, יערוך הקבלן  

 חלק מעבודתו וללא תוספת תשלום.בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כ

 :בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים .21

צנרת המים החמים/הקרים, החמים לשימוש, וכל צנרת אחרת במתקן, תיבדק לפני בידודה בלחץ  

 9פעמים לחץ העבודה המרבי של המערכת אך לא פחות מאשר  2הידרוסטטי מזערי של 

 אטמוספירות.

ם רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש שסתומים, אביזרים, נחשונים ואביזרי 

לתת תשומת לב לתקינותן של התליות, הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות. הבדיקה תיחשב 

כמוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת המשאבה. המערכת תושאר תחת לחץ 

 שעות לפחות. 24למשך 

להוצאת שיירי לכלוך. השטיפה כדוגמת בדיקת הלחץ, תיעשה בתוך  עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת 

 הצינורות בלבד וכל השסתומים והאביזרים ייעקפו, והשטיפה תימשך כל עוד ימצא לכלוך במים.

 כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי. 

 בדיקות לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבניין. .22

מטר מעל לנקודה  1תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף בלחץ מים של  2ין בקטרים עד "לוחכל צנרת הד 

  שעה. 1הגבוהה ביותר )מוצאי כיורים(. קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יאטמו וגובה המים ישמר למשך 
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 עבודות חשמל – 08פרק 

 כללי .1

כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם למפרט הבין משרדי ) הספר הכחול ( בגרסתו  .1

 .  ו/או המהדורה האחרונההאחרונה ו / או התקנות הרלוונטיות בעדכון 

באחריות הקבלן לדעת כי הוא עובד עם תוכניות החשמל בגרסה האחרונה חתומה ע"י  .2
 המפקח .

ודה ולהחתים את המפקח ) לפני ביצוע ( באחריות הקבלן להעלות מראש בכתב  ביומן העב .3

 על כל בעיה ו/או חוסר התאמה בין התוכניות והביצוע .
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 עבודות טיח - 09פרק 

 כללי .1

 זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ וציפויים דקורטיביים על גבי הטיח. מפרט 

המתוכנן ולבצע לפני התחלת העבודות בטיח, חייב הקבלן לבדוק אם כל האביזרים נמצאים במקומם  

 את כל התיקונים הנדרשים.

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים הישראלים ,החוקים ,למפרט הבין משרד למפרט הזה  ולהנחיות  

 המפקח ו/או האדריכל כאשר המחמיר מבניהן קובע.

יש לקבל הנחיות שמ"מ לפני  – יבנההעבודה תתבצע בהתאם להנחיות שמ"מ מהנדסים ועיריית  

 ודה.תחילת העב

 יבוצע עם מייקיםטיח הפנים  

 הטיח יעבור השפרה על ידי השקייה במים לפי ת"י והוראות הספר הכחול 

 אם יתגלו סדקים ונימיות יקולף הטייח ויבוצע מחדש על חשבון הקבלן  

 אין לבצע טיח בימים חמים במיוחד ו/או שהשמש מקרינה בזווית ישירה על הקיר 

 הכנת השטח .2

בתוספת דבקים והבליטות המיותרות  1:3וסגרגציה ייסתמו במלט צמנט כל החורים, השקעים  

 תסותתנה לפי דרישות המפקח.

לאחר הרכבת המערכות יבצע הקבלן  על חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלתות,  

 חלונות, נק' חשמל, אינסטלציה וכד' וכן בכל מקום שיורה עליו המפקח.

ה תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאתילן או חומר אחר שייקבע ע"י בכל המקומות המועדים לפגיע 

 המפקח.

על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כגון:חספוס, , פריימרים, תוספים,  

דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח כולל שכבת 

 הרבצה לאיטום.  

ת אישור המפקח לגמר עבודות הפרוק ,הסיתות והקילוף ולפני תחילת עבודות הטיח בכל יש לקבל א 

 מקום ו/או אזור . 

 חומרים .3

כל החומרים לביצוע הטיח יהיו בהתאם למופיע במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי היצרנים ובכפוף  

 לדרישות האדריכל ו/או המפקח. 

 בע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר.בכל מקרה של אי התאמה או ניגוד בין דרישות תק 

 חלק מהטיח ישמש כמצע לציפויים דקורטיביים והוא יבוצע לפי הנחיות ספקי החומרים הנ"ל. 

על הקבלן  להבטיח את מישוריות הקירות ע"י מילוי, התזת שכבות הרבצת בטון, רשתות, תוספים,  

 דבקים, וכל אמצעי שיידרש ע"י המפקח.

ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס בחיבור בין אלמנטי בטון  

ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנט עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה  15ברוחב מינימלי של 

 תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

ח לבין קירות מטויחים וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים יש לבצע בין קירות שלא בגמר טי 

 10מ"מ ובעומק  5-10מ"מ. בין קירות לתקרה יש לבצע חריץ בעובי  10מ"מ ובעומק  3-5חריץ בעובי 

 מ"מ.

 גמר פינה יהיה עשוי מאלומיניום 

 צריך להיות רטוב(. יש להרטיב היטב את המשטח המיועד עם התחלת העבודה)קיר שמבוצע עליו טיח  

 יושם דגש על הרטבת קירות לפני ביצוע הטיח.  –קבלן שים לב  

( עד לפני השטח ,במקומות שרוחב החריץ עולה על 1:3חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט )ביחס  

 ס״מ )לכל כוון ( לפחות מרוחב החריץ. 10ס״מ, יש לכסות את החריץ ברשת אקספנדית  הגדולה ב  15

 ניםטיח פ .4

ס"מ,  20כל מקום מפגש בין חומרים שונים יכוסה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת  

 מ"מ.  0.7מ"מ ועובי החוט  12גודל העין 
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טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע עם תכולת צמנט של  

 ק"ג למ"ק מלט מוכן. 100

השכבה התחתונה יומיים ורק אח"כ ליישם שכבה שנייה. את הטיח הגמור יש להחזיק יש לאשפר את  

 ימים לפחות. 3במצב לח במשך 

מ"מ  6בעובי מזערי של  1:2.5עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס  

 רך.של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן או שווה ע 413עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן 

 שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון.  

 4ק"ג למ"ק מלט מוכן והוא ייושם בשכבה בעובי  150במקרה של בלוקי איטונג תהיה תכולת הצמנט  

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן.  413מ"מ לפחות עם מוסף של סולן 

מ"מ  10ות ותכלולנה חריץ בעומק הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמור חדות וישר 

 מ"מ. החיתוך בעזרת משור טייחים. 3-4וברוחב 

 כל ינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זוויתנים מגולוונים בגובה כל הקומה.  

 טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד.  

 לט מוכן. ק"ג למ"ק מ 100הטיח יבוצע, אמור עם תכולת צמנט של  

מ"מ לפחות עם מוסף  4טיח פנים ע"ג קירות בלוק ביטון , אם יהיו ייושם בשכבות במריחות בעובי  

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן. 413סולן 

בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה, צבע אפוקסי או טיח מיוחד, תבוצע שכבת  

יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד בכל מקרה שהוא, הטיח , לתערובת זו לא 1:3טיח : צמנט ביחס של 

 יוחלק בכף.

 טיח טרמי אקוסטי בהתאם למפרט היועץ או בכל מקום אחר שידרוש המפקח ו/או המזמין . 

 תיקון סדקים טיח פנים .5

 סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:  

 וצע סתימת החריץ ב"פוליפילה" ויבוצע צבע על גבי התיקון.תב -אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח  

 יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח. -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם: 

 כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין. .1

 מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י המפקח.שכבת הרבצה לשם תיקון  .2

כל המוספים, ההכנות והגמורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/או  .3

שיידרשו ע"י האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש לשם 

 הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

הכל עפ"י הוראות  -דת שטחים או חרוץ בשטחי טיח שונים חיתוך פינות, סרגלים להפר .4

 האדריכל.

 הרבצה וטיח צמנט באזורים המיועדים לחיפוי. .5

 הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.  .6

 פינות רשת אקספנדית בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף. .7

עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי טיח שונים פרופילי אלומיניום מקטלוג "אייל ציפויים"  .8

ו/או בגמר טיח ו/או אבן. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך בין קיר 

 ותקרה.

ס"מ במפגשים בין בטון ובנייה ובמקומות אחרים  40 -ברוחב שלא יפחת מ M.P.Xביצוע רשת . .9

 שיורה עליהם האדריכל. 

שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון מישוריותם או  שכבות עיבוי, הרבצה, .10

 פגמיהם של אלמנטים שונים.

 טיח פנים המשמש מצע לחיפוי קרמי .6

ביחס  2מעל שכבת האיטום תבוצע שכבה מקשרת של חול ומלט ודבק אקרילי כדוגמת בי גי בונד  

 10%יש להוסיף ערב בכמות של בהתזה ע״י מכונת שפריץ או ע״י   מריחה וחספוס, לתערובת  1:3

 מכמות המלט

 במפרט הכללי. 09.02.31הטיח יהיה עשוי כטיח פנים בשכבה אחת  ובהתאם לסעיף  

לשיפור ההדבקות.  2ק״ג/מ״ק ובתוספת ערב אקרילי כדוגמת בי.גי. בונד  350 -כמות הצמנט תהיה כ 

 י כיוונים.כמות הערב תהיה על פי הוראות היצרן. עיבוד השטח יהיה בסרגל בשנ
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 טיח בגר .7

 יש לבצע ניקיון תשתית מלכלוך ושומנים ושטיפת הקיר.  

מ״מ, להטביע בשכבה הטריה רשת שריון לפי  6-״ בעובי כ770יש ליישם שכבת ״טיח לממ״דים  

מ״מ, ולאחר ייבוש  4-״ בעובי כ770הנחיות  מפרט פיקוד העורף ולבצע שכבה שניה של ״טיח ממ״דים 

 לקבלת פני שטח חלקים. 2שפשפת מסי ראשוני לשפשף בעזרת 

 ק״ג/מ״ר )המאושרת ע״י פיקוד העורף(. 40מ״מ, ובמשקל  10רשת השריון עם גודל עין כ  

 שעות לאחר הטבעת רשת השריון.  24שכבת הגמר תבוצע  

 טיח על בסיס צמנט חרושתי מוכן במפעל לסביבה ימית. 

 טיח חוץ .8

, כרמית, טמבור או ש"ע, נושא תו תקן, לא יותר יצור טיח הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, כדוגמת טרמוקיר 

 .ויעמוד בדרישות לסביבה ימית  2ו  1חלק  1920באתר. הטיח יבוצע בכפוף לאמור בתקן 

 העבודה מתייחסת לביצוע הטיח על קירות החוץ של המבנה, וכוללת את המפרוט להלן: 

ן. יש לבצע ניקיון ע"י שטיפה בלחץ הכנת השטח כוללת ניקיון המשטח משאריות אבק, לכלוך ושמ 

 אטמ'. 200מים עד 

  .יש להגן על הקירות בזמן עבודה משמש ישירה 

 .יש לבצע אשפרה של הטיח על ידי השקיע  

 .בחיבור בין חומרים שונים בלוק ויציקה  

 1:3ביחס  2שכבת הרבצה: תבוצע שכבה מקשרת של חול ומלט ודבק אקרילי כדוגמת בי גי בונד  

מכמות  10%״י מכונת שפריץ או ע״י   מריחה וחספוס, לתערובת יש להוסיף ערב בכמות של בהתזה ע

המלט על גבי כל שטחי החוץ תבוצע שכבת הרבצה חרושתית,  שכבת ההרבצה תחשב כלולה 

 במחיר הטיח ולא תמדד בנפרד.

 טיח החוץ יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד.  

 ק"ג למ"ק מלט מוכן. 100אמור עם תכולת צמנט של הטיח יבוצע,  

 ורשת אינטרגלס  1:3הטמנת צנרת בקיר לאחר חציבה והטמנת הצנרת סגירת חורים בצמנט  

 ולפי הדרישה לעמידות הטיח בסביבה ימית. 1920עובי הטיח יהיה כמפורט בתקן  

 מ"מ. 4על  8בכל נקודת מגע בין טיח על קיר ותקרה, יבוצע חריץ הפרדה בחתך של  

 תיקון שטחים של בטונים פגומים. .9

מ"מ לפחות.  12ביצוע טיח צמנט חלק בשכבה אחת על הקטע המתוקן, עובי שכבת הטיח יהיה   

, בתוספת מוסף,  המוסף לתערובת הטיט יהיה  1:  3צמנט ביחסי נפח   –תערובת הטיח תהיה חול 

" מתוצרת 1"ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או "סיקה " מתוצרת "ב.ג. פולימרים" או 2מסוג "בי.ג'י.בונד 

" תוצרת 60" תוצרת "כרמית" או "אקריל 200" או "בונד Bonsal" תוצרת "Acryluc Additive"סיקה", או "

 "טורו" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח. 

 לאחר ביצוע שכבת הטיח יש להשקות היטב במים. 
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 סדקים טיח חוץ .10

 טיח לפני שליכט מינרלי, יטופלו כדלהלן: סדקים שיתגלו לאחר ביצוע ה 

 " 122תבוצע סתימת החריץ ב"סיקה טופ  -אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח  

 יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח. -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם: 

 בודות שונות בבניין.כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע ע .1

 שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י    המפקח. .2

כל המוספים, ההכנות והגמורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/או שיידרשו  .3

 ע"י האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות

 הטיח לרקע שמתחתיו.

 הכל עפ"י הוראות האדריכל. -חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חרוץ בשטחי טיח שונים  

 הרבצה וטיח צמנט באזורים המיועדים לחיפוי. 

 הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.  

 .פינות רשת אקספנדית בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף 

 סדקים לאחר שליכט מינראלי יקולף הקיר ויבוצע מערכת טיח ושליכט חדשים 

גימור הקטע המתוקן עם חומרי גמר שונים כגון: טיח מסוגים שונים, צבע מסוגים שונים, ציפויים  

קשיחים מסוגים שונים וכד', אינו כלול במסגרת סעיף זה. הגימור יימדד כחלק מהגימור של כל הקיר, 

 ף המתאים בכתב הכמויות.במסגרת הסעי

  פנים וחוץטיח 

 דרישות כלליות .11

 .ימים ורק לאחר מכן ליישם את השכבה השניה 2יש לאפשר את השכבה התחתונה  

ימים לפחות.יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח  3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  

 רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות.

מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות ובכל מקום לפי דרישת המפקח וכן עיבוד בקווים מעוגלים  

 ומשופעים .

הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים שכבה עליונה )שליכט( יבוצע בקטעי טיח המיועדים לצביעה  

 קטעי טיח שמיועדים לציפוי שליכט דקורטיבי יבוצעו ללא שליכט.

 טיח "דק" .12

מ"מ המשמש להכנת משטחי קירות ועמודי בטון  8 -ליישור בטונים. הכוונה לטיח בעובי של כטיח  

 לצביעה ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת.

 טיח חוץ רגיל .13

 העבודה כוללת: 

 שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים . .1

טטי דוחה ובתוספת מוסף סנ 1:3ביצוע שכבה ראשונה )הרבצה( במלט צמנט וחול גם ביחס  .2

"  413ק"ג למ"ק מלט מוכן, מוסף יהיה דוגמת "סולן  400 -מים , תכולת הצמנט לא פחות מ

 במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך.

 סומך התערובת יהיה ממין השמנה הסמיכה. .3

 מ"מ. 4הרבצה תבוצע על הקיר בכך טייחים ותכסה באופן שווה את כל השטח בעובי מינימלי של  .4

 מ"מ לפחות. 15שנייה בעובי של  ביצוע שכבה .5

ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי דוחה מים )כגון:  200הרכב המלט )טיט( :  .6

 מהתערובת(. 5%, בכמות של  3:1או שווה ערך מדולל  474מלפלסט, סולן 

 השכבה תעובד בשפשפת עץ, פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו/או סדקים. .7

 ד גליפים , קנטים, פינות וכו'.עבודה כוללת עיבו .8

 ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מוחלט, לפני התחלת  3יש לבצע אשפרת הטיח במשך  .9
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 העבודות שכבת הציפוי העליונה. .10

במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי מחוספס מורכב משרפים אקרילים, או  .11

מקום בתמיסות שרפים סנטטים עם אגרגטים, השכבה השנייה )המיישרת( כמפורט לעיל תכיל 

הסיד, מוסף מתאים אחר אשר יאפשר עבודות ולא יתקוף מבחינה "כימית" הציפוי העליון ,הכל 

ראות של יצרן הציפוי העליון ובתאום עמו, כל זה ללא תוספת למחיר בהתאם להנחיות והו

 שנקוב בכתב הכמויות.

 מחירי יח' .12

 ) לא ימדדו גליפים וקרניזים ( אופקית בלבדלפי מדידה המחיר היינו בטיח חוץ  

 .טיח פנים יימדד לפי מ"ר 

 שליכט צבעוני בחזיתות ובקירות פנים .14

 יח.שכבת ציפוי לגימור חלק וצבעוני של הט 

שליכט צבעוני יהיה מסוג שליכט צבעוני של תרמוקיר או ש"ע כגון: נדיר ו/או גימורן. ו/או חברה אחרת  

 על פי החלטת האדריכל 

 מ"מ. הכל על פי הוראות היצרן. 3 -עובי השליכט כ 

ביצוע השליכט לפי הנחיות היצרן, כמו כן על הקבלן לבצע שליכט ללא הפסקות עבודה. במשטחים   

 להימנע מ"תפרים" נראים לעין. למים יש

ביצוע ה"תפר".במקרה כזה עלות של למפקח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן קילוף וביצוע מחדש  

אחרת שנדרשת לביצוע תקין של  ותהחומר והעבודה גם של הקילוף וגם של השליכט ו/או עול

 המערכת  תחול על הקבלן.

 סרגלי פילוס ופינות .15

בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורי בעובי בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן  

 אחיד של כל השטח.

 פינות לטיח פנים יהיו עם פינות, פינה גרמנית או שווה ערך. 

גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח .גם במסגרות של חלונות ופתחים בכלל  מיוצבים הצומנט לאחר  

 פלס  ומדידת צלעות  בדיקה עם

 דוגמאות .16

הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים כולל ציפויים מינרלים )קני טקס, שליכט דקורטיבי על  

מ"ר לפחות מכל סוג טיח לאישור המפקח, את הדוגמא המאושרת ע"י  2.0 –( בשטח של כ אקרילי

  .המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין וקבלתו. ו/או באישור המפקח

 דות שונותתיקונים בטיח חדש אחרי עבו .17

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון: נגרים, מסגרים, רצפים,  

חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין טיח חדש לקיים יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת 

 ללא תשלום נוסף. –טיח  -עבודות
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כללי .1

במפרט הכללי הבינמשרדי, כל התקנים הישראליים  10עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו לפי פרק  

 והמפמ"כים הרלבנטיים במהדורתם המעודכנת  ועפ"י המפורט דלהלן.

במפרט הכללי הבינמשרדי, כל התקנים הישראליים  10עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו לפי פרק  

 עודכנת  ועפ"י המפורט דלהלן.והמפמ"כים הרלבנטיים במהדורתם המ

כל עבודות הריצוף באריחים קרמיים, גרניט פורצלן, שיש ואבן יבוצעו בהתאם למפרט  הבינמשרדי   

 )כולל גיליונות תיקון(.  3חלק  1555ות"י 

צורת ההנחה, שילוב הדוגמאות, העיבודים, המפלסים וכיוצ"ב ייקבעו בתכניות עבודה שיימסרו    

 ע בפועל של הריצוף/חיפוי.לקבלן לפני הביצו

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הנחה בדוגמאות, שילובים, עיבודים  ריצוף וחיפוי באלכסון וכד,     

 אלא אם מצוין  אחרת במפורש בכתב הכמויות.

 בכל עבודות הריצוף בגרניט פורצלן ובאבן המלט לשימוש יהיה  מלט לבן. 

 .2279בת"י ההתנגדות להחלקה לא תהיה קטנה מהנדרש  

 .1חלק  5566ריצופים מאבן טבעית יהיו לפי ת"י  

 חומרים .2

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר.  כאשר על האריזה מצוינים שם  

 היצרן ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים.

המפקח דוגמאות לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן לאישור האדריכל ואדריכל הפנים, באמצעות  

 ( של המפרט הכללי.10004של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם למוגדר בסעיף )

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף והחיפוי אשר  

 יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור.

ומרי הריצוף והחיפוי ודוגמת הנחתם יאושרו ע"י האדריכלים לרבות הגוונים השונים ואפשרות ח 

 הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

על הקבלן לדאוג לאספקת כמות מספקת של אריחים מאותה סידרת ייצור שתספיק לביצוע כל חלקי  

 המבנה באותה סידרת ייצור )לרבות פחת(. 

ישור החומרים  יבצע הקבלן דוגמאות בשטח של הרכבת כל סוגי הריצוף והחיפוי לצורך בצוע לאחר א 

 בדיקות, לרבות בדיקות חוזק הדבקות. 

 יום. 28יש לקחת בחשבון כי יבוצעו  בדיקות גם כעבור  

אין להתחיל בעבודות הריצוף/חיפוי טרם אישור המפקח. המפקח רשאי לבצע בדיקות נוספות  

שלב ושלב ולדרוש החלפת חומרים. הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת. כל  מזדמנות בכל

 הבדיקות על חשבון הקבלן.

 חיתוך מרצפות/אריחים  במשור .3

חיתוך לוחות שיש /אבן/ אריחי קרמיקה  ואריחי גרניט פורצלן, יעשה אך ורק במשור מכני מסתובב  

 מיוחד למטרה זאת.

 ניקוי כללי .4

לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה בגמר הריצוף על הקבלן  

וניקוי, וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק 

 הטבעי של החומרים.

  TOLERANCES -סיבולות  .5

סטיה  מ( בין אריחיםהפרש גובה )במ" מ' 3.0קירות )במ"מ(  ולאורך  ומהצירים של סטיה מהניצב 

 .מ' 3.0במישוריות לאורך  סטיה )במ"מ( במפלס המתוכנן )במ"מ(

  ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה/אבן/ שיש 



79 
 

 הערות כלליות להנחת האריחים  .6

ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת" האריחים  

 לשכבה שמתחת, תוך כדי יישורם.

 פני הנחת האריחים, אין צורך להשרותם במים. ל 

 עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד או ספוג רטוב.  

מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח, המידה תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים  4רוחב הפוגות יהיה לפחות  

 שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובה.

 סומסום  .7

 צמנט )טיט( עשויה משכבת סומסום.התשתית שעליה תושם שכבת המלט  

 .גובה שכבת הסומסום יתואם לפי גבוה המילוי הנדרש  

 התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט( .8

חלקים  2בנפח וחול סיליקה נקי   1התקנת האריחים  בהדבקה נעשית באמצעות תערובת: צמנט חלק  

ממשקל הצמנט בתוספת מים לקבלת עבידות  15%" בכמות של   460בנפח בתוספת ל"טקס 

 " או שוו"ע. 460מתאימה.  "לטקס 

 מריחת גב האריח .9

 יש לפזר את הטיט על התשתית. נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא סירוק, 

 על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.

 טוב על רטוב.יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית ר 

 460אפשרות נוספת: למרוח את  גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט, חול ו "לטקס  

 "המפורטת בסעיף זה.

 הנחת האריחים .10

שעות מעת הערבול וההשמה של שכבת החול  6יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך  

 המיוצב. 

 החול הנקי במהלך ההנחה.יש להקפיד שהחול  המיוצב לא יתערבב עם  

יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות ,במקומות  

 .בהם נקבעו מישקי ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה,לכל עומקה וברוחב המישק

י המלט צמנט יצאו יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי,עד שיגיעו למפלס המתוכנן,ועודפ 

 מהמישקים.

 יש לנקות את שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה.  

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור. 

 מ"מ 5-8מ"מ ועבה בעובי  3-5התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי  .11

  MAPEIהדבקים "דבק פורצלן" או  "גרנירפיד"  מתוצרת התקנת  האריחים בהדבקה נעשית באמצעות  

 או שוו"ע.

 מריחת התשתית וגב האריח 

 יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".  

 1 -יש למרוח באמצעות כף טייחים, תוך הידוק אל התשתית שכבת דבק ראשונה, שעובייה אינו גדול מ 

 מ"מ, כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.

בק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה. יש לסרק באופן אחיד יש למרוח שכבת ד 

 בעזרת מרית משוננת במידה המתאימה.

נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח , לשיפור ההיצמדות ולמילוי  

 החריצים.

 בק טרי.יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים  כל עוד הד 

יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד תוך לחיצה, כדי להבטיח שטח  

 מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות.
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 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור. 

 התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה .12

ס"מ. לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא  3 –ס"מ  1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה  

 תהיה בהם שכבת טיט.

 , לעיל.8.1תת סעיף  8כמו האמור בסעיף  התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט( 

 למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק פורצלן".  חובה 

 -טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק פורצלן" שעובייה אינו גדול מיש למרוח באמצעות כף  

 מ"מ . כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1

 יש למרוח על הדבק הטרי שכבת  טיט בעובי הנדרש. 

בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא סירוק,לשיפור  

 ההיצמדות ולמילוי החריצים.

 ש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.י 

קיימת אפשרות נוספת: יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה   

 " המפורטת בסעיף זה.460צמנט חול ו"לטקס 

 לעיל. 10כמו האמור בסעיף  הנחת האריחים 

 , לעיל.11.1תת סעיף  11כמו האמור בסעיף  מילוי ואיטום מישקים רגילים 

 , לעיל.12כמו האמור בסעיף  איטום מישקים  גמישים 

 מילוי ואיטום מישקים רגילים .13

במערכת שהותקנה באמצעות טיט יש למלא את המישקים לאחר סיום עבודות הריצוף ,אך לא לפני  

רפוקסי" ימים לפחות. את המישקים הרגילים יש לאטום ברובה מסוג "אולטרהקולור" או "ק 10שחלפו 

 או שוו"ע .  MAPEIמתוצרת 

 המישקים ינוקו  משאריות טיט לפי הנחיות היצרן וללא כלים מכניים,  פסולת דבקים ולכלוך.  

מ"מ.  מגוונת לפי  4או שו"ע, ברוחב מינימלי של  MAPEIמילוי מישקים יעשה ברובה אקרילית מתוצרת  

 בחירת האדריכל.

 4רוחב המישקים, באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות יהיה  הביצוע בהתאם להוראות היצרן. )הערה: 

 מ"מ. רוחב המישקים ישמר ע"י אביזרים שומרי מרחק(. 

 או שוו"ע.  MAPEIבאזורים רובים הרובה תהיה אפוקסית מתוצרת  

 איטום מישקים גמישים  .14

 שוו"ע.  " או 410" או "אלסטוסיל   355שקי הפרדה והתפשטות ייעשה  במוצר "אלסטוסיל איטום מ 

 יש לבצע את כל פעולות האיטום לאחר התייבשות מלאה של הרצפה. 

 ". 410" או "אלסטוסיל   355את מישק ההפרדה בין הרצפה לקירות יש למלא בחומר איטום "אלסטוסיל  

 תפרים  .15

 מ' לכל כיוון.  7 -תפרי התפשטות יבוצעו כל כ 

לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס בין רוחב  1:1היחס האופטימלי למידת תפר התפשטות הוא   

מסטיק גמיש על בסיס פוליאוריטן חד קומפוננטי,  -חומר מילוי התפר יהיה גמיש  2:1עולה על 

   מתוצרת חב' "ווקר", או שוו"ע. 410סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת  אלסטוסיל 
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 באריחי אבן/ שיש )הערות ספציפיות( וחיפוי ריצוף 

 כללי .16

 חיבורי הדפנות בבורות הטבילה יבוצעו ע"י גרונגכל  

 הזמנת הריצוף והחיפוי .17

 חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך שיבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף לאישור  

 שור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.האדריכלים, ורק לאחר אי

פרטי ביצוע בהתאם למקרים השונים יוגשו ע"י מתכנן חיפויי אבן/שיש מטעם הקבלן ועל חשבונו  

 לאישור האדריכלים.

 פרטי התקנה יוגשו גם הם ע"י מתכנן חיפויי אבן/שיש מטעם הקבלן ועל חשבונו לאישור המפקח. 

 ן/שישעבודות ריצוף באב .18

האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום גידים חרסיתיים ואשר תעמוד  

, חוזק מזערי ללחיצה 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל  440 -מ"מ ל 2.0 -ברמת שחיקה לא מעבר ל

 ק"ג/מ"ק. 2,600 -, ומשקל מרחבי כ5חוזק מזערי לכפיפה )מגפ"ס(  60)מגפ"ס( 

מ"מ מקסימום, בעלי זווית  1הציפוי יהיו מדויקות בלא כל סטייה בחיתוך. סטיות מותרות מידות חומר  

 מדויקת בהתאם לדרישות, בלא כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 

 מ"מ 0.2אורך ורוחב  

 מ"מ 0.5עובי  

פרומיל  0.25פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה ממישוריות  0.3 חריגה מניצבות 

 מהמידה הארוכה ביותר של האריח.

 ליטושים באתר .19

  שלב א' 

 פתיחת וניקיון פוגות .1

 שלב ב' 

 התאמת דבק שיש לפי צבע האריח  .1

 שלב ג'  

 יהלומים מסיביים ליישור המשטח 2ליטוש ראשוני ע"י  .1

 ניקיון המשטח + שאיבה .2

 לאחר יבוש המשטח מריחת דבק נוזלי לפי גוון האריח למניעת חורים וגידים .3

 שלבי יהלום עד לרמת הברק הטבעי של האבן 6המשך ליטוש בעוד  .4

 שלב ד' 

 שבועיים לייבוש המשטח-מיום גמר הליטוש יש לעשות הפסקה של כ .1

 סילר על לוחות שיש/אבן .20

קירות, הן על האבן בריצוף, הסילר ישמש הן  הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי 

 לתוספת ברק והן למניעת החלקה.

 יישום הסילר לאחר התייבשות האבן )מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(. 

 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח. 

, לאחר טיפול יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על אריחי האבן 

 ימים. 3בסילר, במשך 

 חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות היצרנים. 

 הגנה על שטחים מרוצפים .21
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על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס או כל שיטת  

האחראי הבלעדי לכל פגיעה  הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח, אולם בכל מצב הקבלן הינו

 במרצפות.

 :חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן ו/או פסיפס .22

(, במידות 2) 314בת"י  4אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. החיפוי יבוצע על פי המפורט בתוכנית פריסת קירות.

  כמפורט בסעיף לאריחים על קירות בטון או בלוקים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט  מתחת 

 במפרט הכללי ושכבת טיח שחור. שכבת ההרבצה והטיח כלולים  במחיר החיפוי.  09.02.42

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. יש למיין  

 פני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או פגם.את האריחים ל

 בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכים ואופקית. 

צינורות    יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון  

באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורת  וברזים, ע"י אטימה אלסטומרית

 האריחים התחתונה לבין הרצפה.

" או ש"ע עם אבקת 4/15מ"מ יבוצע ע"י רובה אקרילית "קולור  -5מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 

מפרטי צבע בגוון מתאים לגוון האריחים. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ו

 היצרן.

 המפקח. בכל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום, תוצרת אייל או ש"ע או פינות בגרונג לפי החלטת  

 העבודה תכולת מחירים .23

לפני תחילת העבודה יספק הקבלן למפקח, דוגמאות של החומרים בהם הוא עומד להשתמש כולל  

ספק האישור הנ"ל לכל הספקה כל האישורים של מעבדה מוסמכת לגבי עמידה בתקנים. הקבלן י

 חדשה של מוצרים כולל בדיקתם במעבדה.

 כמות הבדיקות, אחריות והאישורים, בהתאם למצוין במפרט פתוח האתר. 

 כל החומרים הדרושים כמצוין במפרט זה וכל הדרוש לשם השלמת העבודה והבטחת טיבה. 

ולפי הנחיות המפקח וכמופיע  הכנת פתחי ביקורת ושרות לניקוי משטח הבטון מתחת. הכמות כנדרש 

 בתוכניות האדריכל.

 ההגבהות, האיטומים, החיזוקים.  

 המדידה לפי מ"ר של רצפה בהיטל אופקי. 

  .עבודות הבטון נמדדות בנפרד 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים .24

וללא כל ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל  ומשופע  

 הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח.

מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי האדריכל והברקה לפני  

מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת חומר נגד סדיקה כמו "תוספרובה" של נגב 

 טכנולוגיות או שווה ערך.

 ם בעבודות החיפוי והריצוף.עיבוד פינות ומפגשי 

חיפוי על גבי קירות בטון, קירות מטויחים, קירות גבס , ללא כל הבדל, אלא אם צוין אחרת בכתב  

 הכמויות.

חיתוך אריחי הריצוף והחיפוי  בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך עיגולים בקשתות על ידי מסור  

 תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים.

 שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם.גמר  

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף והחיפוי לפי דרישת המפרט והמפקח. 

 עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט. 

עיבוד סביב פתחים של צינורות, מעקות, שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של האריח, הכל  

 וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי/ריצוף לאחר הרכבת האלמנטים השונים. לפי אישור המפקח,

 עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שונים . 

 שכבת הרבצה מטיט צמנט ושכבה מיישרת  מטיט כנ"ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה. 

 ים.פרופילי/ספי פליז, אלומיניום/נירוסטה במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף שונ 
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 פינות אלומיניום בפינת קירות מחופים קרמיקה/גרניט פורצלן. 

 מפתני דלתות מפליז/אלומיניום  

 פינות אלומיניום בקירות מחופים קרמיקה. 

 הערה .25

סעיפי הריצוף השונים כוללים במחיר ביצוע ריצוף ע"ג מילוי מיוצב ו/או בהדבקה, ו/או ע"ג מצע מדה  

ם במחיר. סרגלי אלומיניום לבחירת האדריכל להפרדה בין בטון מוחלק, כל המצע מכל סוג כלולי

 חומר לחומר , גמר פינות בחיפוי הקירות.  

   כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט הכללי. 
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 כללי .1

 במסגרת פרק זה על הקבלן לבצע את העבודות כמפורט להלן: 

 טיח אקרילי. .1

 .2000צביעת קירות בצבע פלסטי דוגמת סופרקריל  .2

 סיוד בסיד סינטטי כדוגמת פוליסיד. .3

 צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות. .4

 צבע מגן כנגד עובש כדוגמת אקרינול. .5

 מערכות צבע נוספות כמפורט להלן ו/או כפי דרישת האדריכל. .6

 הצביעה תעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן. .7

 יהיה בהתאם לדרישות האדריכל.הגוון  .8

 דוגמאות  .2

שבועיים לפני תחילת היישום  על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, 

 המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן הדוגמאות ולהחליף הפרטים לפי הנחיות המפקח. 

 העבודות. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר 

 הרכב ותכונות החומרים  -חומרים ומוצרים  .3

מערכות צבע להלן הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות היא לפי שיקול דעתו  

 של המפקח.

 גמר וגוון הנחיות לבצוע .4

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל, לפי קטלוג יצרן.  הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה  

 ת האדריכל. לדרישו

הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד  

 לאורך כל ביצוע העבודה. 

האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא  

 יוכל הקבלן להמשיך בצביעה. נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש

הוא מספר מינימלי נדרש   11מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק : מספר השכבות 

 של שכבות צבע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. 

 ון אחיד. שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד לקבלת גו 

 מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח לעניין זה קובעת.  

 כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון הקבלן. 

 תיעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי.  צבעית קירות ותקרות 

 שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון.  

 שומן וסתימת חורים. כלול בין היתר גם הסרת לכלוך מכל סוג לרבות כתמיהכנת השטח ת 

הצביעה למוצרים מגולוונים תיעשה לאחר תיקון פגמים בגילוון, על ידי צבע : צביעת מוצרי מסגרות 

מיקרון ותכלול לפחות שתי שכבות צבע יסוד מגינול" אפור ושתי שכבות צבע עליון.במוצרים  30אבץ 

ם הצביע תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון פגמים מקומיים בשפכטל, ותכלול לפחות שאינם מגולווני

 שתי שכבות צבע יסוד תואם לצבע העליון ושתי שכבות צבע עליון.

 .מ"ר ייצבעו בשכיבה 0.5משטחים שגודלם עולה על  
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 :אופן הצביעה בשכבות 

 יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות.  .1

 השכבות הרשום לכל מערכת צבע הוא מינימלי.מספר  .2

 מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור האדריכל.  .3

 .כסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן .4

 2000סופר קריל  .5

תוצרת "טמבור" או ש"ע בגוון  2000" צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל  

 בחירת האדריכל, הכל לפי הוראות היצרן מפורט להלן: לפי

 הכנת השטח ע"י הסרת לכלוך ושומן וסתימת חורים. .1

 בטרפנטין  30%צביעת שכבה ראשונה בבונדרול מדולל  .2

 מים 10% -צביעת שכבה שניה ושלישית "משי משי, מדולל ב .3

 סיד סינטטי  .6

 לצביעת התקרות ביצוע הצביעה יהיה כדלהלן:מסוג פוליסיד" תוצרת "טמבור", או שווה ערך, ישמש  

דילול מים ייבוש  שעתיים, צביעת שכבה   30%ניקוי מאבק ולכלוך, צביעת שכבה ראשונה עם  .1

 בגוון לבן. במקרה הצורך רשאי המפקח לדרוש שכבה נוספת. 15%שניה עם דילול מים 

 צבע מגן אקרילי נגד עובש )אם תהיה דרישה( .7

 ותקרות בשירותים ואמבטיות ישמש לצביעת קירות -"טמבור", או שווה ערך מסוג "אקרינול" תוצרת  

 בצוע הצביעה כדלהלן:,

שעתיים עד ארבע  5%ניקוי מאבק ולכלוך, סתימת חורים וצביעת שלוש שכבות צבע עם דילול  .1

 מים  לצורך ייבוש  וקבלת גוון לבן. 15%שעות בין שכבה לשכבה

 צביעת משקופים מפח מגולוון .8

 שטחהכנת ה 

 במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .1

 GH 20% + GL 1.0בגודל  –מ"מ.  0.5) פלדה גרגירי התזת תערובת GRIT ANGULARבהרכב  ) 80% .2

 צביעה 

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי פוליאסטר, או פוליאסטר טהור  .1

 מיקרון לפחות. 80ת המזמין בעובי בגוון לפי דריש

ושכבה שניה   Aהצביעה תבוצע בשתי שכבות שכבה ראשונה בגימור חלק לפי בגוון  .2

  ralלבחירת האדריכל, מותאם לקטלוג    Bמיקרון בגוון  80בטקסטורה בעובי מינימלי של 

 קלייה 

האבקה דקות לפחות  מותנה בסוג  15מעלות צלסיוס למשך  200בתנור בטמפרטורה של  .1

 ועובי החומר.

 דקות לפחות. 10למשך  -1850הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 כללי .1

לביצוע עבודות האלומיניום בפרוייקט זה מורכב מהתקנים הישראליים  והזרים  עדהמפרט הטכני המיו 

הנוגעים לעניין, והמוזכרים להלן, אשר ביחד עם רשימות האלומיניום, פרטי האלומיניום הנלווים 

 ותוכניות המבנה מהווים שלמות אחת להלן "המסמכים".

רט זה מכילים מידע כללי הבא ללמד על רשימות האלומיניום, וכן פרטי האלומיניום המצורפים למפ 

 הכוונה הארכיטקטונית ועל שיטות הביצוע המומלצות. אין הם מהווים פרטי ביצוע.

מידות המופיעות בכתב הכמויות ובמפרט הן מידות כלליות של הפתחים בבניין ואינן מהוות מידות  

 לביצוע של עבודות האלומיניום.

א ועיין היטב בכל המסמכים דלעיל, הבינם היטב, קיבל את הקבלן מאשר בחתימתו על ההצעה כי קר 

 כל המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.

הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר וסיפק לאתר, לטיב התקנתם בבניין ולהתאמתם  

פרט זה. אישורי לדרישות התקנים הישראליים והזרים הנוגעים לעניין גם אם אינם מוזכרים במ

 האדריכל, מנהל הפרוייקט או היועץ הניתנים לפני ובמהלך העבודה אינם מפחיתים מאחריותו זו.

להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים הישימים למפרט זה. תקנים נוספים, המוזכרים בגוף אחד או  

לה תשובה בגוף יותר מהתקנים דלהלן ישימים גם הם למפרט. מקום בו תתעורר סוגיה אשר אין 

 המפרט או באחד התקנים הישימים כאמור לעיל, ניתן להיעזר בתקן ישראלי או זר אחרים.

  עומסים אופייניים בבניינים: עומסים קבועים ועומסי שירות. – 412ת"י 

  עומסים אופייניים בבניינים: עומס רוח. – 414ת"י 

  צמר מינרלי לבידוד תרמי. – 751ת"י 

  חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה.השימוש ב – 921ת"י 

  לוחות זכוכית שטוחה, על כל חלקיו. – 938ת"י 

  "אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באויר של אלמנטי חזית  – 1034ת

 וחזיתות בניינים.

  חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.1חלק  – 1068ת"י  : 

  חלונות: חלונות אלומיניום.2חלק  – 1068ת"י : 

  (: זיגוג בבניינים.2000) 1חלק  – 1099ת"י 

  חומרי איטום לבניינים. – 1536ת"י 

  אטמים גמישים לחלונות ולדלתות.1חלק  – 1542ת"י : 

  פרופילים: פרופילי אלומיניום: גימור ה2חלק  – 4402ת"י 

לחלונות ת"י     על עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות התקן הישראלי  

        (.E)רמה  1068

  להלן 3דרישות לעמידות בעומס סטטי ובחדירת אויר ומים מפורטות בנפרד בסעיף  

חמורה יותר ה בכל מקרה של אי התאמה, סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית  

המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת. במקרה של חילוקי דעות איזו מהדרישות היא החמורה 

 יותר, תקבע דעתו של היועץ.

הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לעניין מהמוצר  

 אשר נקבע במפרט זה, והוא אושר ע"י היועץ.
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  העבודה:תכולת  .2

 ולא תשולם בעדו כל תוספת.  כל המפורט להלן נכלל במחירי היחידה 

ייצור, אספקה לאתר, הנפה לקומות והתקנת המוצרים הכלולים ברשימת האלומיניום, בהתאם למפרט  

 זה ולשרטוטים הלוטים אליו ועל פי תוכניות העבודה המאושרות.

מיניום. במקרה של אי התאמה על הקבלן אחריות למדידת המבנה ולבדיקת התאמתו לפרטי האלו 

 .בכתב ולקבל את אישורו להמשך העבודה הפרויקט בכתב לדווח למנהל 

 הגנה על עבודות האלומיניום והזכוכית במהלך העבודה. 

והדלתות, החלונות, קירות המסך, ויתר הפריטים המופיעים בכתב  הוויטרינותעם סיום העבודה, ניקוי  

 .הפרויקטן לשביעות רצונו המלאה של מנהל הכמויות ומסירתם למזמי

 התאמת המוצרים השונים לדרישות התקנים גם אם אינן מוזכרות במפורש במפרט זה. 

 כמפורט בסעיף הזכוכית בהמשך מפרט זה.ואביזרים אספקה לאתר של זכוכית רזרבית  

 ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות. 

, החלונות, הוויטרינותכי המוצר כולו: הדלתות,  על הקבלן להביא החשבון בעת הגשת הצעתו 

 ושאר המוצרים המופיעים בכתב הכמויות, נמדדים כשהם מושלמים על פי המפרט.  התריסים

וחומרי  EPDMכל הנזכר במפרט, כולל אך לא מוגבל לחומרים וציפויים, זכוכית, אטמים, יריעות  

אטימה, פרזול ואביזרים, פחי אלומיניום לחיפוי, לסגירות ולהפרדות, גמר חלונות, וקירות המסך, עם 

הלבשות או באמצעים אחרים, מצד חוץ ומצד פנים, ועוד, נכללים במחיר היחידה של האלמנט ולא 

במחיר היחידה תשולם עבורם כל תוספת. כל דרישה טכנית או איכותית המופיעות במפרט זה כלולות 

 ולא תשולם עבורן כל תוספת.

 הקבלן יתחיל בייצור רק אחרי: .3

 מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר. 

 על אביזרי הפרזול, הזיגוג וחומרי האיטום. והמפקח קבלת אישור האדריכל 

 הערות לכתב הכמויות .4

קבלנים וכן להגדיל ולהקטין את המזמין רשאי לפצל את כלל עבודות האלומיניום בבניין בין מספר  

הכמויות של כל אחד מהפריטים בכתב הכמויות או אף לבטל לחלוטין את הזמנת חלק מהפריטים 

 מבלי שתהיה לכך השפעה על מחירי היחידה של מי מהפריטים.

בטרם אתה ממלא את טור המחירים בכתב הכמויות קרא היטב את המפרט, עיין בשרטוטים  

לאופי  המדייקותימות האלומיניום של האדריכל. תמצא בהם את התשובות המצורפים אליו וברש

 המוצרים, סוגי הגימור, סוגי הזכוכית, האביזרים ועוד.

 אופני מדידה ותשלום לעבודות מסגרות אלומיניום 

 כללי .5

מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה ונספחיו לרבות  

 ובתקנים, כל עוד לא נאמר  אחרת במפורש.במפרטים 

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות   

במפרט, בחוזה ובתוכניות, ביחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד. 

עובדה שתאור הסעיפים בכתב הכמויות על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעבודות ל

הוא תמציתי ביותר ועליו להתחשב בתאורים המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה, ולכלול אותם 

 במחירי היחידות.

בנוסף לאמור לעיל ולנאמר בחוזה ובנספחיו, יכלול מחיר היחידה לכל מוצר אלומיניום את כל    מחיר יחידה .6

ות התפקודיות של אותו מוצר בין שהוזכרו במפורש בחוזה, העלויות הדרושות להשגת המטר

בין אם הן משתמעות ממנו ובין אם הן נובעות מתוכניות החברה או הקבלן ומהדגמים שסוכמו 

וחיזוק האלמנטים במחירי יחידות המורכבות בפתחים יכללו כל העלויות הדרושות לאיטום   כל עוד לא נקבע בכתב הכמויות סעיף מדידה נפרד לאותן עלויות.  -

 מחירי היחידה יכללו גם את האמור להלן:  בפתחים.
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 וגנבה שברחת פ .2

קבלת זכויות שימוש, ידע ופטנטים, תשלום תמלוגים וכל יתר ההוצאות הנובעות מאופיו המיוחד  .1

 של חוזה זה לתכנון וביצוע.

 .בטוחים ותקינים גומים ואמצעי גישהיפ .2

והשפעת חומרי הבניה במבנה, למשך כל תקופת הגנת כל העבודות בפני פגיעות מכניות  .3

 הבניה והעבודות בבניין עד מסירת העבודה.

 ניקוי כל העבודה לפני מסירה. .4

 ביצוע העבודה לסרוגין, או בהפסקות זמן בהתאם לתנאי הביצוע ודרישות המפקח. .5

 עיבוד מיוחד של הפרטים בהתאמה למבנה ולסטיות הביצוע. .6

 והמבנה לרבות התאמת יחידות טיפוסיות. התאמת היחידות למידות הפתחים .7

 הכנת אבות טיפוס כנדרש ע"י המפקח. .8

 מכלול הבדיקות הנדרשות. .9

מחיר היחידה למוצרי האלומיניום כולל גם את השמשות לסוגיהן ועבודת הזיגוג, האילגון, הליטוש,  

את הפרזול  הצביעה וכל האטמים הדרושים. המחיר כולל הרכבות, התקנות והלבשות מכל הסוגים וכן

הדרוש לתפקוד היחידה והפרזול המופיע ברשימת מסגרות האלומיניום, לרבות הפרזול והאביזרים 

 הרזרביים לצרכי אחזקה.

 שיטת מדידה .7

מוצרי אלומיניום ימדדו לפי יחידה, כאשר המוצר מושלם ומורכב במקומו. המוצרים ימוינו בהתאם  

 ת אלומיניום(.לכינוי הטיפוס המתאים בתוכניות )רשימת מסגרו

מחיר היחידה לא ישתנה כתוצאה מהבדלים בין המידות התיאורטיות בתוכניות לבין מידות התכנון  

 + מהמידה./- 10%והביצוע הסופיות, וזאת עד לסטייה של 

 מלבנים ומלבנים סמויים .8

המלבנים מכל הסוגים נכללים במחירי היחידה המתאימים. כמו כן, כוללים המחירים את המלבנים  

 הסמויים לסוגיהם, קביעתם בפתחים, הסתימות והאיטומים.

המחיר אינו כולל מילוי דייס צמנטי מתפלס בחללי המלבנים הסמויים שיבוצע ע"י אחרים, בתאום עם  

  קבלן האלומיניום

 תריסים רפפות רשתות וסורגים .9

שימת תריסים, רפפות, רשתות או סורגים הקבועים בתוך הפריט כמפורט בכתב הכמויות ובר 

 האלומיניום, יכללו במחיר היחידות.

 ציפויים ספים והלבשות .10

מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי או לחיפוי פנים או חוץ המבנה הסמוך לפריטי  

האלומיניום. מחירי הפריטים כוללים את הספים מאלומיניום והלבשות פנימיות וחיצוניות בכל גודל 

 וצורה שידרשו.

 פלדה מסגרות .11

עבודות מסגרות פלדה המשולבות בעבודות האלומיניום כמו קונסטרוקציה לחיזוק הפריט אינן נמדדות  

   .בנפרד והן כלולות במחירי הפריט
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 התאמת המסגרות לתוכניות .12

 כל עבודות מסגרות האלומיניום יבוצעו בדיוק לפי התוכניות במפרטים והדוגמאות שאושרו. 

שהמבנה שלהם שונה מהמתוכנן, יהיה עליו להגיש תחילה תוכנית מפורטת של יציע הקבלן לספק מוצרים  

 השינוי המוצע ולקבל אישור המפקח וזאת לפני ביצוע דוגמאות ואישור התכניות והמפרטים.

 התאמה למידות הפתחים .13

הקבלן יבדוק את כל מידות הפתחים בבניין לפני יצור המסגרות ועליו האחריות הבלעדית להתאמת  

 ים לפתחים שבוצעו ע"י אחרים.המוצר

על הקבלן להודיע למפקח על אי התאמה שגילה בין מידות הפתחים לבין מידות הפריטים המסומנים  

בתכניות או ברשימת המסגרות או בכתב הכמויות, ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי המידות 

דות הקשורות ביצור הקובעות. הודעת הקבלן תתקבל רק אם פנה למפקח לפני שהחל בכל העבו

תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק פרטי המסגרות  –הפריטים. לא הודיע הקבלן על אי ההתאמות 

 הבלתי מתאימים לפתחים במבנה, החלפתם בפריטים מתאימים והרכבתם במקומם.

נויים מודגש במפורש, כי למזמין אין כל אחריות שהיא לגבי זהות במידות של פריטים זהים. יתכנו שי 

במידות עקב אי דיוקים בביצוע עבודות השלד, ועל כן יש לסמן ולבצע כל פריט בנפרד בדיוק לפי 

 גודלו של הפתח באתר.

 דרישות התפקוד והתפעול 

 כללי .14

 . 1068יהיו כמפורט בת"י  והדלתות כל הדרישות לחלונות 

 חדירת אויר .15

 ם דרכם תהיה חדירת אויר מרוכזת.הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת אויר. לא יהיו אזורי 

מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלקים הקבועים ועל  0.6חדירת האויר המותרת בלחץ הבדיקה לא תעלה על  

 מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלונות נפתחים. 1.0

 חדירת מים .16

הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ למבנה אל תוכו, וכן אל אותם אזורים של מערכות  

  sd -בהתאם ל האלומיניום והזכוכית העלולים להינזק מכך

לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברם הפנימי של החלונות, ולא תהיה הצטברות של מים באזורים  

 ., לאחר ההתקנה הקבלן יבצע בדיקות המטרה ע"י מעבדה מוסמכת לא מנוקזים

 עמידה בעומס סטטי .17

לספוג את העומסים הסטטיים הצפויים מבלי שתיפגם יכולת  פריטי האלומיניום יתוכננו כך שיוכלו 

התפקוד שלהם. בעת תכנונם אין להביא בחשבון את התרומה לחוזקם הסטטי הנגרמת ע"י הזכוכית 

 ומילואות אחרות, סרגלי זיגוג, כיסויים דקורטיביים וכו'.

ל קירות המסך, הן הדרישה לעמידה בעומס סטטי של רכיב כלשהו של חיפוי הפחים, הויטרינות וש 

 , תהיה כדלהלן:1ללחץ חיובי והן ללחץ שלילי, בלחץ בדיקה המוגדר בטבלה 

מאורך המפתח של הרכיב,  1/300שיעור הכפף, כאשר מזוגג בזכוכית בידודית, לא יעלה על  .1

 מ"מ. 15בין שתי נקודות עיגון למבנה. בכל מקרה לא יעלה הכפף על 

 1/200 ית או פח אלומיניום, לא יעלה שיעור הכפף על כאשר מזוגגת ברכיב זכוכית מונולית .2

 מ"מ. 20רכה של שמשה אחת. בכל מקרה לא יעלה הכפף על ומאורך הרכיב הנמדד לא

לגבי חלונות  1068הדרישה לעמידה בעומס סטטי של החלונות ושל הדלתות תהיה כמפורט בת"י  

 .1כאשר הלחץ הוא כמוגדר בטבלה 

סטטי: לאחר הבדיקה העיוות המשתייר של האלמנט הנבדק לא יהיה גדול קריטריון הבדיקה לעומס  

 מ"מ. 1 -יותר מ

 חומרים וציפויים 
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 כללי .18

, 2 -ו 1חלקים  1068האביזרים בחלונות, בדלתות ובקיר המסך יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  

מקומות שצוין המתייחסים לחלונות אלומיניום. לא יורשה שימוש בפלדה רגילה שאינה פלב"מ אלא ב

 בהם במפורש אחרת במפרט זה.

 אלומיניום .19

 הפרופילים יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים. T66 F22-6060פרופילי האלומיניום יהיו מהנתך  

 .5005או  3106או  3105פחי אלומיניום יהיו מאחד מהנתכים הבאים:  

מ"מ לפחות.  2בקיר המסך יהיו בעובי פחי אלומיניום המשמשים לחיפוי על קיר הבניין ובין החלוקות  

דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף המותרת לפחים כמוגדר בדרישות 

 התפקוד של מפרט זה.

 רמת גימור  .20

 אלומיניום 

וקליע  או בצביע באבקה m 20אנודייז גימור פרופילי ופחי האלומיניום בפרויקט יבוצע ב .1

 הפרופילים וגוון פחי האלומיניום יהיה מתכתי על פי בחירת האדריכל.גוון בתנור, 

 פרופילים 

הצבע  . שיטת הצביעה ועובי שכבת  m 20יצופו באילגון טבעי משי פרופילי אלומיניום  .1

לבצע בעל  2חלק  4402צבע יעמוד בדרישות ת"י יבוצעו עפ"י הוראות יצרן הצבע .ה

שנה. הצביעה תבוצע על ידי  20 -עודת אחריות ל( ויישא ת1.4.2עמידות משופרת ) סוג 

  מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר על ידי היועץ. 

  4300, יהיו מסדרת החלונות, הויטרינות והדלתותהפרופילים שישמשו לביצוע  .2

 " או שווה ערך מאושר. קלילמתוצרת חברת "

 פלדה 

. יש ויש להציג תעודת איכות  על פלדה שאינה חשופה להיות מגלוונת בטבילה .1

 על מנת למנוע שיתוך להבטיח הפרדה בין כל חלקי הפלדה לבין חלקי האלומיניום

. בנוסף, יש להבטיח יכולת להתפשטות שווה של בהתאם להנחיות יועץ האלומיניום

 חלקי האלומיניום וחלקי הפלדה.

 אמצעי חיבור .21

חרים יהיו עשויים פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור א 

אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 

 . לייעודםתא חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים  ייווצר

 אמצעי עיגון .22

פלדת אלחלד או חומרים בלתי מחלידים  אמצעי העיגון של  המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או 

 אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא הבניין.

 אביזרים ופרזול .23

תי בלתי מחליד אחר כמפורט, שאינו מזיק כהאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום או מחומר מת 

 . ו ע"י המפקחלאלומיניום ואינו ניזוק על ידו. האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושר
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 אביזרים וצירים לדלתות .24

או אחרים יבוצעו  הידראולייםכל האביזרים כגון מנעולים חבויים, צירים ובריחים, צירים מחזירים  

 מחומרים בלתי מחלידים ויהיו מצופים בחלקיהם הגלויים בסוג ציפוי הפרופילים.

 ט ללשון.הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מפני הפרופילים פר 

 אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפיציים, בולמים וכו'( יחוברו בעזרת לוחית גיבוי מודבקת. 

מנעולים וידיות בהלה בדלתות המיועדות לפינוי הבניין בחירום יתאימו לתקנים ולדרישות הרשויות  

 הממונות, כגון: מכבי אש, משטרה, הג"א וכו'.

 ור המזמין, המפקח והיועץ.הקבלן יספק דוגמא מכל האביזרים לאיש 

 סרגלי זיגוג .25

 בתוכניות.  המצויניםהסרגלים לקביעת השמשה במגרע הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  

 מדויקתהסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף, חיבור ישר בצורה  

 ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.

 אטמים וחומרי אטימה .26

אטמים  – 1542או סיליקון. האטמים יעמדו בדרישות ת"י  EPDMהאטמים בפרוייקט כולו יהיו עשויים  

 גמישים לחלונות ולדלתות.

 שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר. 

 על הקבלן להמציא ליועץ לאישורו, את המפרטים הטכניים של חומרי האיטום בהם הוא משתמש. 

הלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים. אין להשתמש בחומר איטום כלשהו קודם ל 

 שדוגמת החומר והמפרט הטכני שלו הובאו לאישור היועץ:

תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בנייה או בין חלקי אלומיניום לבין מלבן סמוי:  .1

 או שו"ע. אין להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי. ARBOSIL 1096סיליקון ניטרלי מסוג 

 איטום בין חלקי אלומיניום לבין אבן, סיליקון ניטרלי אשר איננו נספג ומכתים את האבן. .2

איטום חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום, כגון חיבור של פינות מסגרות אלומיניום  .3

 מעלות: חומר איטום אנאירובי. 45 -החתוכות ב

יצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום לבין הבדיד )שפרוץ(: איטום חר .4

 חומר איטום לסדקים צרים.

לבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום: פוליסולפיד או סיליקון  EPDMאיטום בין אטמי  .5

 או שו"ע. THIOKOLכדוגמת  EPDMהמתאים לאטמי 

 או שו"ע. THIOKOLכדוגמת  EPDM -יין: סיליקון המתאים ללבין הבנ EPDMאיטום בין יריעות  .6

 יש להשתמש בגב עשוי פוליאתילן מוקצף מצולב לתפרי איטום, במקומות המתאימים לכך. .7

יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר על ידי יצרן  .8

, יש להעדיף חומרי איטום אשר אינם החומר. אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן. ככלל

 מצריכים שימוש בפריימר.

האיטום מערכות האלומיניום אל הבניין בכל מקום בו הדבר  EPDMיש להשתמש ביריעות  .9

. לא יורשה THIOKOLמתאפשר. בין היריעה למבנה יש ליישם חומר איטום הולם כדוגמת 

 ות או ביטומניות.שימוש בדבק למטרה זו. לא יורשה שימוש ביריעות בוטילי

 מאושר.  sd-עבודת איטום ו/או אטימה יבצעו בהתאם ל .10

 איטום חומרי קבע במסגרות .27

החומרים לאיטום בין חלקי מסגרות המחוברים חיבורי קבע באמצעים מכניים, כגון החיבור המכני בין  

   המפקח.המזוזה לסף יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו על ידי יועץ האיטום של הפרויקט ועל ידי 
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 חיבורי פינות .28

 ברגים בכל פינה 2חיבור הפינות במלבנים ובאגפים יעשה באמצעים מכניים, כגון: ברגים )לפחות  

 (, בכבישה, בהדבקה או בצירופיהם, כל עוד לא נקבע האמצעי הנדרש.הברגים מחומר אל חלד 

עוד לא נקבע אחרת חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה מאלומיניום כל  

 )פרט לסרגלי הזיגוג(, אלא אם אושר אחרת על ידי המפקח. 45ובחיתוך 

בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך מישור ההשקה שלה. קו החיבור יהיה  

ישר ללא בליטות וללא שבבים, כך שהפינה תראה כיחידה אחת מושלמת. שיטת החיבור תבטיח כי 

 האחרים.  דוק ישמרו באורח קבע ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או אמצעי החיבורהאיטום וההי

אם חיבורי הפינה יעשו בהדבקה, יהיה הדבק מסוג אפוקסי והחיבור יעשה בצורה שלא ישארו עקבות  

 .מאושר sdלפי מפרט  דבק חשופים

 מאושר  sd -ו– התקניםחומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקת הדבקה לאלומיניום לפי דרישות  

  בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון בנוסף לחומרי האיטום 

מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו בעלי זרוע החודרת לפרופיל בהידוק,  

 מ"מ לפחות מכל צד. 60אורך הזרוע 

 מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים .29

בין אלומיניום לבין חלקי פלדה, או מתכות אחרות במסגרות או בבניין פרט לפלדת  לא יווצר מגע ישיר 

אלחלד. כל שטח מגע בין מתכות שונות יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה 

 אחרת שתאושר מראש על ידי המפקח.

היו מגלוונים, או מצופי עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במקומות בהם יותר השימוש בפלדה, י 

 אבץ, הציפוי יעשה לאחר השלמת ייצורם.

 חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכד' יהיו מרוחים בצבע ביטומני. 

 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים .30

יש להתקין אטמים גמישים לאיטום הפרצים בקווי ההשקה ונקודות ההשקה שבין חלקים ניידים של  

 ים יהיו עשויים חומרים שאינם פוגעים באלומיניום ועמידים בפני השפעות מזג האויר. המסגרות. האטמ

 לאיטום ישמשו החומרים המצויינים להלן ובאישור יועץ האיטום של הפרויקט והמפקח. 

חומר המברשת וחיבורה יבטיחו עמידות בתפעול. הם יעמדו בבדיקה של  -מברשות שעירות  .1

 פעולות.     5,000

 ישים צורתיים )ראה סעיף זיגוג(.אטמים גמ .2

האיטום יעשה ע"י "לחיצה" בין החלקים ניידים ובין החלקים הקבועים או בינם לבין עצמם. מספר  

נקודות ה"לחיצה" בין החלקים השונים יקבע ע"י המפקח לאחר קבלת המלצות הקבלן ותוצאות 

 "לחיצה" אחת. בדיקות העמידות של הדגמים. אם לא נקבע אחרת, תהיה לפחות נקודת
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 זיגוג ורשתות 

 הזכוכית .31

. במבנה יעשה 938ות"י  1099אשר תתאים לדרישות ת"י  FLOATהזכוכית בה יעשה שימוש הינה זכוכית  

בהעדר הוראה אחרת,  (.כתב הכמויותשימוש במספר סוגי זכוכית עפ לי סוגי הפתחים ומיקומם )ראה 

  מתאימות לדרישות התקנים. שקופה ו 6+27+6  דודיתביתהיינה השמשות של זכוכית שטוחה, מסוג 

                      מ"מ.    6 -עובי הזכוכית המינימלי יקבע לפי דרישות התקן הישראלי, אך לא יפחת מ 

העובי המינימלי של הזכוכית יקבע עפ"י השטח הרצוף של הזכוכית במסגרת, ולפי טיב זכוכית 

כל ,  תנאי זה ייבדק בניסוי העמסה. 1/300ימלי בשיעור המסגרות. עובי הזכוכית יעמוד בכפף מקס

 , כמפורט בהמשך.או בטיחותיות ת(ות )מחוסמומוקש יהיוקט זה ת בפרויוהזכוכי

)מפענח( כלוא בין שכבות  ENCODERבחלק מהחלונות יותקן תריס צלון מופעל ע"י מנוע חשמלי  

 הזכוכית הבידודית.       

ההזנה החשמלית של מנועי התריסים תעשה באמצעות  V 24מנוע התריס יופעל במתח של  

תקע/שקע ייעודי וסמוי בתוך ארגז התריס, הספק יצרף תעודת אחראיות לתפקוד התקין של מכלול 

 שנים או יותר. 5השמשה והתריס למשך 

על הקבלן לקבל את אישור יועץ החשמל )למתח נמוך( על נתוני המנוע ועל התאמתו לבקר         

 לתפעול התריס, ועל התאמתו לפרוטוקול התקשורת של "הבית החכם" במידה ויש. הייעודי 

מערכת הבקרה והפיקוד החשמלית לתפעול התריס הוונציאני תבוצע ע"י קבלן משנה לעבודות המתח  

 .בהשגחה ובאחראיות תפקודית מלאה של הקבלןהנמוך, 

 מיקום הזכוכית וקביעתה .32

פעמים  1.5בין המסגרת לבין סרגל הזיגוג תהיה בעומק של  חפיית שולי הזכוכית בתוך המסגרת או 

מ"מ. בין שפת הזכוכית ומסגרתה ישמר מרווח, בכוון האורך  8 -עובייה של הזכוכית, אך לא פחות מ 

 והרוחב בכדי לאפשר התפשטות והתכווצות עקב שינויים טרמיים.

 שמשת החלון תורכב כך שניתן יהיה להחליפה מתוך פנים הבניין. 

במישור המסגרת בה הם מזוגגים בעזרת כפיסים מפלסטיק או גומי  –וחות הזכוכית יקובעו במקומם ל 

מ"מ. מיקומם של הכפיסים  70 -. אורך הכפיסים לא יפחת מSHORE A 70-90קשיח בעלי קשיות של 

. דגש יושם על כך שהכפיסים לא יפריעו את מהלך הניקוז 1099ואופן הצבתם יהיה כמתואר בת"י 

 קין של מערכת הזיגוג.הת

 הזכוכית תהיה מרופדת משני צידיה ולא יהיה מגע בין האלומיניום לבין הזכוכית. 

 איטום הזיגוג .33

איטום הזיגוג יעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם, קיום ממושך בשינויי טמפרטורה וקרינת  

 ית לבין חלקי האלומיניום.שמש וגמישות סבירה ההולמת את התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכ

חומרי האיטום לא יזהמו עבודות בניין סמוכות או את המסגרות, בגין הפרשת שמן או חומרים  

 קורוזיביים.

יהיו החומרים יבשים, או מן הסוגים המעלים  -אם דרך השימוש בחומרים אלה מניחה אותם חשופים  

 קרום ושאינם קולטים זיהום ואבק.

איטום ודרך ישומם יהיו תואמים את הוראות היצרן, הנחיות יועץ האיטום על תכונותיהם של חומרי ה 

הפרויקט ואת הנדרש במפרט זה ובתקנים. בכל מקרה, יודיע הקבלן בכתב באלו תקנים ובאלו תכונות 

מתוך התקנים עומדים חומרי האיטום שהוא מציע להשתמש בהם. הודעתו טעונה אישור המפקח, לפני 

 היישום.

איטום הזיגוג יבוצע באמצעות אטמים גמישים צורתיים, שאינם דביקים, עשויים   מר אחרת,אם לא נא 

 EPDM. (NEOPRENE OR EPDM With a hardness of 65+/-5 Duro)ניאופרן או 

 האטמים יותקנו על הזכוכית, או בתוך המסגרות לפני הזיגוג. 

 UV. בנוסף לכך, יעמדו האטמים בבדיקת קרינה 1068האטמים יעמדו בבדיקות בליה כנדרש בת"י  

 .10% -שעות חשיפה. תכונות הקשיות, חוזק הקריעה וההתארכות לא ישתנו ביותר מ  500במשך 

האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם בתוך המסגרות, בין הזכוכית לבין הזכוכית לבין  

 י הזיגוג או להבי הפרופיל.סרגל

 טוםאי .34
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קבלן אחראי לאטימות המישקים שבין פריטי באלומיניום השונים לביו עצמם ובינם לבין רכיבים ה 

אחרים במבנה. למען הסר ספק, קבלן האלומיניום אחראי לאיטום שבין החלון לבין קיר הבטון בו 

 הוא מותקן כולל האיטום שבין המלבן בסמוי לבין קיר הבטון.

אין להשתמש בסיליקון אצטי במקרים בהם הוא בא במגע עם פלדה או עם חומרי בנין כגון אבן או  

 .טיח או כשהוא נמצא בקרבה לזכוכית שכבות 

רוחב משקי האיטום שבין יחידות האלומיניום לבין המלבן הסמוי ובין המלבן הסמוי לבין המבנה לא  

ן מוקצף מצולב אשר יוחדר למקומו באופן שיבטיח מ"מ. למישק יהיה גב עשוי פוליאתיל 5 -יקטן מ

 מ"מ. 5 -שעומק המישק לא יקטן מ

לפני יישום עיסת האיטום יש לנקות היטב את אזור המישק משאריות אבק, שמן וזיהומים אחרים. יש  

 ליישם פריימר מתאים על פי הוראות יצרן עיסת האיטום.

חיד של עיסת האיטום. לאחר המילוי יש להדק את בעת יישום מישק האיטום יש לדאוג למילוי רציף וא 

העיסה על מנת שתמלא באופן מושלם את חלל המישק. יש לנקות במועד עודפי עיסת איטום כך 

 שימנע זיהום של המבנה או חלקי האלומיניום.

מערכת האיטום בין יחידות האלומיניום לבין המבנה, באזורי השקה ביניהם, תהיה מבוססת על יריעות  

EPDM  אשר יחוברו מצד אחד אל פרופילי האלומיניום ומצד שני אל המבנה. מיקום היריעה על פרופילי

האלומיניום יבטיח מישור אטימה רציף בין יחידת האלומיניום לבין הבניין. בין היריעה לבין המבנה יש 

ין והן או שו"ע, בעל הידבקות טובה הן לרכיבי הבני THIOKOLליישם חומר איטום הולם כדוגמת 

 לרכיבי קיר המסך. חומר האיטום יהיה עיסתי ולא נוזלי. אין להשתמש בדבק למטרה זו.

 מלבנים סמויים .35

 :בהתקנת מלבנים סמויים באתר יחולו עליהם הכללים הבאים 

מ"מ  2 -מהמלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון מראש, מסוג א', בעובי שלא יפחת  

 ובהתאם לפרטים הרצ"ב.

המלבן הסמוי ירותק אל הבניין בעזרת ברגים, פינים מרותכים, או עוגנים, אך לא באמצעות מסמרי  

ס"מ. מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא  50ירייה. המרחק בין כל שתי נקודות עיגון לא יעלה על 

 ס"מ. 20יעלה על 

ת. קוטרו הנומינלי של מ"מ לפחו 35הברגים המחזקים את המלבן הסמוי יחדרו אל הבטון בעומק של  

 ועשויים מפלדת אלחלד. (10מ"מ )בורג מס'  4.8 -הבורג לא יפחת מ

ס"מ משולי הטון. במידה שהמלבן  3 -אין לקדוח בבטון חורים לעיגון המלבן הסמוי במרחק קטן מ 

הסמוי מרוחק מקיר המבנה יש לדאוג לפיסת מילוי מתאימה בין המלבין לבין הקיר. פיסה זו תהיה 

ה חומר יציב אשר אינו נרקב או מתערער עם הזמן. חור המעבר לבורג דרך פיסה זו יהיה הדוק עשוי

 על קנה הבורג כך שתימנע תנועה הדדית ביניהם.

 3בעובי כאשר משתמשים בעוגנים שטוחים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו עשויים פס פלדה שטוח  

 ותכו אל המלבן הסמוי משני צידיו לסירוגין.מ"מ. העוגנים יר 40 -וברוחב שלא יקטן מ חותלפמ"מ 

מ"מ  8כאשר משתמשים בפינים לעיגון המלבן הסמוי, הן יהיו עשויים ברזל בנין מפותל בקוטר  

מ"מ לפחות. קצה הפין ירותך אל המלבן  80לפחות. יש להחדיר את הפינים אל הבטון לעומק של 

מלבן כלפי פנים הפתח. החור בבטון הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון, כך שלא יבלוט ממישור ה

 לפחות משולי הבטון. מס" 5המשמש להחדרת הפין יהיה במרחק 

 ים ויציב במקומו.ותעם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס, מקביל למישור הקיר, ללא עיו 

 באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן הסמוי בצבע 

 מגן מתאים עשיר באבץ.

 לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חלקים של המלבן הסמוי. 

 רשתות .36

    יש להתקין רשת נגד חרקים קבוע מבחוץ.בכל החלונות  
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 ביצוע 

 ייצור .37

יש לבדוק המידות   אין להתחיל ביצור בטרם בדיקה ואישור התוכניות והדוגמאות ע"י המפקח, 

והגבהים בשטח על מנת להבטיח התאמתם המלאה לתוכניות המאושרות. לאחר מכן, יש להתאים 

 מידות היצור למדידות הנ"ל.

יש להגיש לאישור המפקח את שמם של כל ספקי החומרים )כולל פרזול(. על כל הפרזולים הנראים  

 .בכתב  לעין להיות מאושרים ע"י המפקח

היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים, מכונות ומבלטים המתאימים ליעודם. טיב בעת ייצור  

 הציוד ואופן תחזוקתו יבטיחו עיבוד נכון, ברמת איכות גבוהה, על פי כללי המקצוע.

הייצור יתנהל על פי שרטוטים המפרטים את סוגי העיבוד הנדרשים, סוגי האביזרים, חריצי הניקוז, סוג  

 הברגים וכו'.

 קבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם לתוכניות הניקוז המאושרות. ה 

חריצים בפרופילים ינוקבו במבלט מתאים או יכורסמו. החריצים יהיו חלקים ונקיים, ויכוסו בפקקים  

 מתאימים על פי המקרה.

ייקנות בורים, הפינות והתפרים. בנוסף, יש להתאים את כל הרכיבים בדייש לעבד ולהתאים את כל הח 

כדי ליצור המשכיות מושלמת של הקווים והעיצוב. עם זאת, יש להבטיח כי כל החבורים עמידים 

בתנאי מזג האויר. יש להדגיש, כי את מיקום החיבורים הגלויים יש להביא לאישור האדריכל, 

 באמצעות המפקח.

 ו.יש לדאוג לכך שכל הברגים, האומים והניטים יוסתרו. תפסים גלויים לא יאושר 

יש לייצר את חלקי הפינה, המילוי, הכיסויים והסגירות המתאימים לפרופילים, כמפורט בשרטוטים. יש  

להרכיב את הפינות בצורה ישרה ולהשתמש במחברים חבויים. יש לספק משטחי חיבור אחוריים לכל 

 החיבורים.

 התקנה .38

ם למישור הבניין, כמוצג בתוכניות אנכיים ומקבילי מפולסים  יחידות האלומיניום יותקנו בקווים ישירים, 

 העבודה המאושרות.

 מדידות במבנה לפני תחילת הביצוע ויתריע בפני מנהל הפרוייקט על סטיות חריגות. בצעהקבלן י 

מנהל העבודה האחראי לעבודות ההתקנה יחזיק ברשותו את שרטוטי ההתקנה המפרטים את מיקום  

יגון, סוגי הברגים והמיתדים וכל פרט אחר בעל החלון בפתח, אופן העיגון והאטימה, מרחקי הע

 חשיבות להתקנה נכונה.

מ"מ משולי הבטון.  30 -חורים בבטון המיועדים להחדרת מיתדים )דיבלים( יקדחו במרחק שאינו קטן מ 

במידה שרכיב האלומיניום או המלבן הסמוי המותקן אל הבניין אינו נושק אל הקיר יש להחדיר בינו 

דת העיגון, פיסת מרווח מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר. פיסת ובין לקיר, בנקו

המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו נרקב ומתערער עם הזמן כדוגמת אלומיניום או פלדה. 

 חור המעבר לבורג יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע תזוזות ביניהם.

בים של מערכות אלומיניום הנתונים לרעידות או לזעזועים מיתדי העוגנים המחברים אל הבניין רכי 

 הנובעים מכוחות הרוח, יהיו מסוג מתאים העומד ברעידות.

על גבי המלבן הסמוי תבוצע עם מרחקיות מתאימות אשר יאשרו את ויסות מיקומו של  דלתהתקנת ה 

 500ן לא יעלה על החלון הפתח. המרחק בין שני ברגים המחברים את החלון אל הפתח בו הוא מותק

 מ"מ.  150מ"מ. מרחק הבורג הקיצוני מהפינה, בכל צלע של החלון, לא יעלה על 

 השמשות יזוגגו כך שכיוון סימני ההקשייה יהיה אחיד לכל הבניין.  

את כיסויי המגן של פחי החיפוי ושל פרופילי האלומיניום יש להסיר רק עם המסירה הסופית של  

 העבודה לידי המזמין.
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 מיזוג אויר-15פרק 

 מפרט כללי לעבודות מיזוג אויר: .1

במבנה קבלנים אחרים של המזמין. על בעת ביצוע עבודות מיזוג אויר , האיורור והקירור , יעבדו  

הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם קבלנים אלה ללא כל תמורה כספית. הקבלן יבצע עבודותיו לפי 

לוח זמנים אשר יתואם עם המזמין ועם יתר הקבלנים וקבלני המשנה, כך שהמתקנים יושלמו במועד 

 ע"פ ההסכם ולוח הזמנים.

ודות והמצוי במפרט או בתוכניות מחייב את הקבלן ויהיה כולל כל תיאור המתייחס לציוד ולביצוע העב 

 גם את עבודות העזר וההשלמות הנדרשות להפעלה תקינה של המתקנים.

 מפרט זה מתבסס על המפרט הכללי בהוצאות משרד הבטחון, פרקים: 

 מוקדמות -00 .1

 בטון יצוק באתר -02 .2

 עבודות בניה -04 .3

 עבודות איטום -05 .4

 מתקני תברואה -07 .5

 מתקני חשמל -08 .6

 מיזוג אויר -15 .7

 מסגרות חרש והמפרט המיוחד להלן. -19 .8

 תנאי הגשת ההצעה: .2

הקבלן יכלול בהצעתו את כל מחירי הציוד, חומרים,עבודה, הובלה, סבלות, כלים, מכונות ופיגומים,  

ן סולמות , כלי הרמה, הוצאות אש"ל והוצאות המכס, שחרור ובטוח, הכנת תוכניות עבודה, רווחי קבל

 והוצאות אחרות הנדרשות לביצוע מלא ותקין של העבודה.

מחירי היחידה הניתנים בכתב הכמויות המצורף למפרט זה, יהוו את בסיס החישוב לכל השינויים או  

 התוספות, פירוט ואופן החישוב ראה כתב כמויות והמחירים.

 הן לגבי הציוד המיובא מחו"ל והן לגבי העבודות והציוד המיוצר בארץ. בשקליםהצעת הקבלן תהיה  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המתקנים והעבודות לבטל או לדחות חלק מהעבודות  

והמתקנים ע"פ מחירי היחידה הנתונים בכתב הכמויות. עם הגשת הצעתו מסכים ומאשר הקבלן 

 יעה לשינוי מחיר או תוספת מחיר.שבמקרה כזה לא תבוא מצדו תב

הצעות ללא הקבלן ימלא כתב הכמויות ויחזיר המפרט ואת כל התוכניות כשהם חתומים על ידו.  

 המפרט והתוכניות החתומות לא ילקחו בחשבון.

 הקבלן ידאג לכל הזמנות הציוד וימסור למהנדס על כל העיכובים העלולים להגרם במועד ההרכבה. 

בל מתחייב הקבלן לחתום על הסכם המבוסס על המפרט והתכניות והצעתו אם הצעת הקבלן תתק 

 הכספית.

 תחליפים: .3

תחליפים יאושרו במקרה שליד ציון הפירוט יופיעו המילים "או שווה ערך" וזאת בתנאי שהפרוט אכן  

 שווה ערך ויש הצדקה מלאה להתקנת התחליף.

הצעת המחיר את כל האביזרים, הצנרת בכל מקרה שהציוד המוצע ע"י הקבלן יהווה תחליף תכלול  

 ומערך הציוד הנדרש כך שההצעה תהיה מושלמת מבחינה טכנית וברורה לחלוטין מבחינה כספית.
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 איכות ותנאי ביצוע: .4

כל הציוד והחומרים שיסופקו במתקן זה, יתאימו לנדרש במפרט ובתוכניות ויהיו חדשים ובעלי איכות  

 מעולה.

 ולבקר את הציוד, החומרים ורמת הביצוע בשלבי העבודה השונים. הקבלן יאפשר למהנדס לבדוק 

הקבלן יתקן או יחליף חלקי הציוד אשר ימצאו בלתי מתאימים לרמה מקצועית מקובלת בהתאם  

 לתקנים .

ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור בייצור, הספקת והרכבת הציוד על כל חלקיו, תהיה  

 ת הצדדים.בידי המהנדס והחלטתו תחייב א

במידה וברצון הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן משנה, יהיה עליו לקבל על כך הסכמה  

לא תפגם אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד אשר  -באם תנתן -מוקדמת, למרות הסכמה זו

 יסופק על ידי קבלן המשנה.

העבודה תבוצע על ידי צוות  הקבלן יבצע עבודתו בהתאם ללוח הזמנים ובתאום עם יתר הגורמים. 

 פועלים מיומן ומקצועי כשהפיקוח עליהם באמצעות מנהל עבודה מוסמך.

 תקנים חוקים ובטיחות: .5

כל חלקי הציוד , חומרים ואביזרים יהיו בהתאם לדרישות המקצועיות כמוגדר בתקן הישראלי. בהעדר  

 "ב.תקן זה או אחר יתאימו לתקן ארגון מהנדסי הקירור והאוורור בארה

הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעם על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא ברשותו של  

 הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך ביצוע העבודות.

 הקבלן יבטח על חשבונו לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: 

ת, כמלוא את הציוד , החומרים המתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום לצורך ההתקנו .1

 ערכו , נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת הביצוע.

מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו או  .2

 לרכושו של כל אדם.

 תכניות ופרטי יצור לאישור .6

שרטוטי הרכבה, ציוד לאחר חתימת החוזה עם הקבלן ימסרו למהנדס תוכניות הציוד המיוצר הכוללים  

הפיקוד ותוכניות החשמל. התכניות ימסרו לשם אישור הציוד והפרטים לפני היצור ולבדיקת התאמתם 

 לדרישות המפרט.

 התוכניות המלוות מפרט זה הן תכניות למכרז בלבד ולא לביצוע. 

 אישור התוכניות לא ישחרר את הקבלן מאחריותו למתקן בהתאם למוגדר. 

 ת יבוצעו ע"י הקבלן וכלולות בסעיפי החוזה.כל ההכנות הנדרשו 
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 מתקני מיזוג אויר 

 תכניות וסימונים: .7

תכניות החשמל והפיקוד יושמו בתוך הלוחות בתוך ארגז מתאים. המבצע יספק תכניות מעודכנות  

 כדלקמן:

 תכנית עקרונית למערכת הפיקוד. .1

 תכנית חד קווית של מערכת הכוח. .2

 ד .תכנית חד קווית של מערכת הפיקו .3

תכנית חיווט של הלוחות אשר תראה בבירור כל חוט וחוט, תחילתו וסופו וכן סימון  .4

 ברור של כל המגעים המתאימים לסימון בתכנית העקרונית.

 תכנית מבנה מכני של הלוחות. .5

בתכנית הפיקוד יינתנו ליד כל ריליי כמות המגעים נורמלי של פתוחים וכמות המגעים נורמלי של  

 התכניות יוגשו לאישור המהנדס והמנהל לפי הזמנתם. סגורים שבו. כל

 מערכת פיקוד ואינסטלציה חשמלית: .8

 של המפרט הכללי לעבודות בניה  וכן בתוספות: 15.08כמתואר בפרק  

המבצע יספק וירכיב חיווט חשמלי מושלם לפעולה תקינה של המערכת)ות(  .1

 המתואר)ות( במפרט זה.

 וחשמל בבניין הינו באחריות הבצע והמתכננים.תיאום בין מערכות מיזוג האוויר  .2

 חלות על פרק זה. 08כל הדרישות הכלליות בפרק  .3

 האינסטלציה: .9

תהיה בתעלות כבלים מיוחדות, נסתרות ברצפה או בחלל תיקרה כפולה. הכל בהתאם למקרה  

 ולסידור שאר מערכות החשמל בבניין. סיום בעזרת טבעות לחיצה. התעלות לא תימדדנה בנפרד.

צנרת החשמל ז"א הצנרת שתמצא בקירות , ביציקות בטון עבור מערכת מדו"א תבוצע ע"י קבלן  

 החשמל.

 מנתקי בטחון: .10

ינתנו ליד כל מנוע או גוף חימום שאינם בקשר עין עם לוח חשמל, מנתקי בטחון גלויים לאטמוספרה  

 יהיו מטיפוס אטום למים.

 החוטים: .11

 1.5-העובר דרכם. חתך כלחוט פיקוד יהיה לא פחות מ יהיו פלסטיים וחתכם בהתאם לזרם החשמלי 

ממ"ר. חוטי הפיקוד יועברו בצינור מיוחד אחר, במידת האפשר , ויתפצלו ממנו ע"י צינורות מתאימים 

מקופסאות מעבר. החוטים לפיקוד יקבלו מקסימום צבעים אפשרי. אין לעבור מצבע לצבע באותו 

 חוט.

. קצוות החוטים יסומנו בתווית זיהוי בלתי מתבלה, בהתאם צבע החוטים יסומן בתכניות החיווט 

 לתכניות החיווט. המבצע ייתן דוגמת תווית זו לאישור המהנדס/מפקח לפני הביצוע.

 הגנה מפני חלודה. .12

 כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים יהיו מחומר מחליד או יצופו במניעת חלודה. 
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 פיקוד: .13

 מוליך אפס. קווי מערכת הפיקוד לא יהיו על 

 קווי הארקה. .14

כל התעלות של מערכת מיזוג האוויר וכל הציוד המתכתי יחוברו לקוי הארקה תקניים. מחיר קווי  

 הארקה אלה ייכלל במחיר האינסטלציה החשמלית של המתקנים.

 ביקורת חברת החשמל: .15

חלק  תועבר על ידי המבצע לגבי כל האינסטלציה החשמלית המבצע יתקן, יחליף או יוסיף כל 

 שיידרש על ידי המבקר של חברת החשמל.

 שעות מראש על מועד הביקורת תימסר למהנדס / מפקח. 24הודעה מוקדמת של  

 מערכת פיקוד ובקרה: .16

המערכות לפיקוד ובקרה של המערכות כוללות את כל מכשירי הוויסות וההפעלה הדרושים להפעלה  

 באזורים השונים כמפורט במפרט.תקינה של המערכות על מנת לשמור על תנאי הטמפרטורה 

על המבצע לספק ולהרכיב את מכשירי הוויסות וההפעלה עם כל האביזרים הדרושים לפעולה תקינה  

 של המערכת, בין אם מפורט ובין אם לא בתיאור הטכני שלהן ובאופן סכימטי בתכניות.
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 עבודות גבס -22פרק 

 גימור אקוסטי 
 חדרים רטובים .1

חצי שקוע   Microlook אריחי מתכת מגולוונת מדגם -  Integra מערכת תקרת תותב מדגם 

 . מ"מ, כולל מנשאים ראשיים ומשניים מסוג פיין ליין 600x600 במידות

 TAIM ותקן ייצור האמריקאיםייצור מערכת התקרה יהיה בהתאם לתקנים האירופאיים ו/ או  

(Technical Association of Industrial Metal Ceiling Manufacturers)  מערכת התקרה תעמוד בדרישות

 בתקן האירופאי B-S1-  D0 ותתכונן כך שתתאים לכל הפחות לרמה EN13501-1 תקן

גר' אבץ  275מ"מ ( ממתכת מגולוונת ) 0.5עובי חומר הגלם יהיה בהתאם לתקנים המוזכרים לעיל ) 

מיקרון לפחות  60המתכת תהיה צבועה באבקה ובשיטה אלקטרוסטטית עובי הצבע יהיה  לפחות (

 .20%ובעל רמת ברק של 

 בהתאם להוראות היצרן.  SOUNDTEX מ"מ מסוג 0.2בגב האריח יוצמד בד אקוסטי בעובי  

קן מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של היצרן ותות  האריחים יהיו ללא חירור . המערכת תכלול 

 .5103ודרישות ת"י  1703 2008  בהתאם להוראות היצרן

התקרה תסופק כמערכת מושלמת, על ידי היצרן /יבואן ) יהודה יצוא יבוא בע"מ( עם כל האביזרים  

הנלווים לאריחי התקרה של היצרן ותכלול אחריות והוראות אחזקה, המנשאים והמקבעים העליונים 

 פקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי מהנדס )קונסטרוקטור(.המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסו

 גוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לאישור המזמין. 

 ס"מ זו מזו. 70תליות התקרה לא יעלו על מרחק של  

 העיגון של פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים. 

 .5103ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין השאר ת"י  

 עזר במפרטי היצרן.ייש לה 

 שוי מטעם הקבלן והביצוע יאושר על ידי מעבדה מוסמכת.יהתליה תלווה ע"י מהנדס ר 

)התאמה( באתר לצורך עמידה בכל  921בסיום העבודה יש לספק תעודת בדיקת מעבדה לת"י  

  האמור.

 תקרת גבס .2

 בהתאם למפרט הבינמשרדי עם גבס ירוק בלבד ו תקרת הגבס תבוצע 
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 נופי פיתוח – 40 פרק

 הוראות לביצוע ריצוף באבנים משתלבות 

 ארגון העבודה .1

מ"ר ליום    150 -הוא  כ אנשים. ההספק של קבוצת עבודה מנוסה 3-4קבוצת עבודה רגילה מונה  

 מ"ר  ליום(. 400-600)באמצעות "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק של 

 יושר. התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המ 

תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי.  אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון השטח שכבר רוצף, אספקת החול 

 יש לספק אבנים להישג ידו של הרצף באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה.

 טיב האבן .2

 .8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'      

 פיזור החול ויישורו .3

ק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים  חול דיונות נקי לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהוד 

 יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק. ס"מ. החול 4-5ויבש בעובי של 

 היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(.  

 את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים:  

כסנטימטר אחד  בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים בקביעת הגבהים יש לקחת .1

 לתוך שכבת החול.

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת אבנים. רצוי לישר מדי  

שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר -פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 בעת העבודה.

 הנחת הריצוף .4

"אבני קצה" ו/או  –וע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות ביצ 

 "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. 

 יש להתחיל לרצף מהפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. 

לצורך מילוי בחול אשר מונע בירת פינות האבנים מ"מ,  2-5בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  

 כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. בעת ההידוק או תחת עומסים

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. 

 השלמת שולי המשטח .5

ים שלמות. יש צורך ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנ-יש לשאוף במידת האפשר )על 

להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו אבני 

 הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח. השפה,

שהיא מכשיר קל ופשוט להפעלה.  חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, 

 תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה. יד שהאבן החתוכהיש להקפ

בין האבנים השלמות לבין אבני  השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר 

 ס"מ.  3השפה אינו עולה על 

 . 1:4יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול ביחס של  לצורך 

 קבל במפעל פיגמנט מתאים.אם המשטח הוא צבעוני, ניתן ל 

את המשטח ומבטיחה את יציבותו.  התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת 

זו מזו   עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן במשטח שאינו תחום בשוליים

 ולתפוררות המשטח.

 הידוק הריצוף .6

 שוני של השטח המרוצף. בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק רא 
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 מ"ר. 0.5-0.3יבוצע  באמצעות פלטה ויברציונית בעלת שטח של ההידוק  

ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מעברים לפחות, עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול. בעת   

 ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין אינם חסומים.  ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יותר

 האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי ס"מ אחד ומיישר את פני השטח. אתההידוק משקע  

 אחיד ויציב. החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן ויוצר משטח 

מטאטא, תוך הקפדה על מילוי כל  לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת 

יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה מעברים  החול המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור

 נוספים.

 יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול.  

 עודפי החול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים לאחר גמר העבודה. טאטוא 

 ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד. –הידוק אקרסטון  

 סטיות בביצוע .7

 מ"מ. 10מהגובה המתוכנן לא תעלה על  הסטייה המקסימלית 

 7מ' לא תעלה על   5.0אלומיניום של  המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופילהסטייה במישוריות ) 

 מ"מ(.

 מ"מ. 2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  

 הוראות כלליות  .8

 פה.מ"מ מעל גובה אבן הש 5-10 -יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 

 בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש. 

 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.-אין לעלות עם כלי 

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית של האבנים  1ההידוק ייעשה עד למרחק של  

 בקצה כתוצאה מבריחת החול.

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים וניסורים,  

 ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים      שלמות )"אבני קצה   "חצאים"(.

 שלבי ביצוע הריצוף .9

 פילוס והידוק המצע. 

 פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.  

 ע"י חיתוכים.התקנת הריצוף, כולל השלמות   

 הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.  

 פיזור שיכבת חול עליונה.  

 הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.  

 השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.  

 פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים.   

 כללי .10

 כל העבודות יהיו לפי המפרט הכללי )האוגדן הכחול(. 

מהווים מסמך משלים למסמכי המכרז/חוזה האחרים: כתב הכמויות "המפרטים הטכניים המיוחדים"  

 והתוכניות.

סעיף "פרוקים כלליים" שמופיע בכתב הכמויות יכלול כל דבר שיידרש בביצוע העבודה ועל הקבלן  

 להיות ער לכל אפשרות ולהעלותה לפי הבנתו בסיור קבלנים.

  עבודות עפר 

 חפירה  .11
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המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה גם אם לא  

 צוין זאת במפורש. 

 תאום עבודות חפירה  .12

הקבלן לא יגש לביצוע עבודות החפירה טרם בירר מציאותם בשטח של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב  

לעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים וכו', בהתאם לנתונים שקיבל מהמפקח, ויהיה אחראי ב

 הנ"ל ואחרים.

רק לאחר גילוי המתקנים התת קרקעיים בחפירה זהירה בידיים וזיהויים על ידי גורמים המוסמכים,  

 יורשה הקבלן להתחיל בחפירות.

 החפירה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.  

 חפירה כללית בשטח  .13

החפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות ו/או כדרוש  

 להחלפת הקרקע ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח ו/או לפי הוראות יועץ הקרקע. 

 חפירת ליסודות  .14

ביצוע לפני ולה החפירה ליסודות תבוצע אחרי החפירה הכללית בשטח החל מן המפלס התחתון  

 או המצעים.  -המילוי 

 יישור תחתית החפירה תבוצע בעבודת ידיים.  

 חפירה  .15

המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה גם אם לא  

 צוין זאת במפורש. 

 תאום עבודות חפירה  .16

ווי חשמל, טלפון, מים, ביוב הקבלן לא יגש לביצוע עבודות החפירה טרם בירר מציאותם בשטח של ק 

וכו', בהתאם לנתונים שקיבל מהמפקח, ויהיה אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים 

 הנ"ל ואחרים.

רק לאחר גילוי המתקנים התת קרקעיים בחפירה זהירה בידיים וזיהויים על ידי גורמים המוסמכים,  

 יורשה הקבלן להתחיל בחפירות.

 ק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.רהחפירה תבוצע  

 חפירה כללית בשטח  .17

החפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות ו/או כדרוש  

 להחלפת הקרקע ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח ו/או לפי הוראות יועץ הקרקע. 

 חפירת ליסודות  .18

החפירה הכללית בשטח החל מן המפלס התחתון שלה ולפני ביצוע  החפירה ליסודות תבוצע אחרי 

 או המצעים.  -המילוי 

 יישור תחתית החפירה תבוצע בעבודת ידיים. 
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 :הנחיות ומפרט יועץ נגישות 

 



106 
 

 
  



107 
 

 גינון והשקיה - 41פרק 

 כללי .1

 כל העבודות יהיו לפי המפרט הכללי )האוגדן הכחול(. 

מהווים מסמך משלים למסמכי המכרז/חוזה האחרים: כתב הכמויות "המפרטים הטכניים המיוחדים"  

 והתוכניות.

 ביצוע הגינון וההשקיה בפועל יהיה לפי כתב הכמויות. 

באישור המפקח לעצים שנה ולשאר הצמחייה  -מסירה סופית-אחריות הקבלן מיום סיום העבודה 

 שלושה חודשים כולל החזקה.

 ת ולהעלותה לפי הבנתו בסיור קבלנים.על הקבלן להיות ער לכל אפשרות לתוספו 

סעיף "פרוקים כלליים" שמופיע בכתב הכמויות יכלול כל דבר שיידרש בביצוע העבודה ועל הקבלן  

 להיות ער לכל אפשרות ולהעלותה לפי הבנתו בסיור קבלנים.

 צמחיה קיימת בשטח גם אם לא מצוינת תעקר רק באישור המפקח. 

ת רשימת ההזמנה למפקח, דוגמאות, ובירור ואישור של המפקח הספקת השתילים תעשה לאחר מסיר 

שהזמנת השתילים מתאימה לפי ההזמנה. כל השתילים ייבדקו גם בשטח ויקבלו אישור לפני השתילה 

 שהם מתאימים.

הכנת השטח החקלאית ובייחוד במדשאות תהיה ע"י מתחחת באדמה לחה ולא באדמה יבשה או  

 כל צורה אחרתרטובה ולא עם שיני בובקט או 

שעות לאחר  48-פיזור הקומפוסט יהיה אחיד ויוצנע לקרקע ע"י תיחוח מיד לאחר פיזורו ולא יאוחר מ 

 פיזורו. אי הצנעת הקומפוסט בזמן תחייב את הקבלן לספק קומפוסט חדש.

מחיר היח' של ראש מערכת ההשקיה כולל התחברות למערכת המים הקיימת כולל כל התאומים אם  

 הראשויות.

 עיבוד הקרקע והיישור הגנני ימדדו בניפרד 

  עצי תמר בוגרים מהאדמה לא ישתלו בחודשים דצמבר, ינואר, פברואר. 

 הכנה חקלאית: .2

הכנת השטח החקלאית ובייחוד במדשאות תהיה ע"י מתחחת באדמה לחה ולא באדמה יבשה או  

 .או כל צורה אחרת טבקורטובה ולא עם שיני ב

שעות לאחר  48-אחיד ויוצנע לקרקע ע"י תיחוח מיד לאחר פיזורו ולא יאוחר מפיזור הקומפוסט יהיה  

 פיזורו. אי הצנעת הקומפוסט בזמן תחייב את הקבלן לספק קומפוסט חדש.

 עיבוד הקרקע והיישור הגנני ימדדו בנפרד 

 נטיעות .3

 צמחיה קיימת בשטח גם אם לא מצוינת תעקר רק באישור המפקח. 

מסירת רשימת ההזמנה למפקח, דוגמאות, ובירור ואישור של המפקח  הספקת השתילים תעשה לאחר 

שהזמנת השתילים מתאימה לפי ההזמנה. כל השתילים ייבדקו גם בשטח ויקבלו אישור לפני השתילה 

 שהם מתאימים.

אחריות הקבלן מיום סיום העבודה באישור המפקח לעצים שנה ולשאר הצמחייה שלושה חודשים  

 .כולל החזקה

 בוגרים מהאדמה לא ישתלו בחודשים דצמבר, ינואר, פברואר. עצי תמר 

סמוכות  2מחיר העץ כולל אספקה, חפירה, תערובת אדמה גננית לפי מפרט, פינוי פסולת, נטיעה,  

 חודשים. 12ואחריות 

מחיר העץ כולל במחיר אספקה, חפירה והחלפת אדמה, תערובת אדמה גננית לפי מפרט, פינוי  

 חודשים. 12וכות ואחריות סמ 2פסולת, נטיעה, 

,  15%מילימוס, גיר מקסימאלי  2.5, מוליכות חשמלית מקסימאלית  HP 6.5-8מפרט אדמת הגן יהיה:  

SAR  40%, חרסית + סילט מקסימום 15%, הרכב מכני: סילט מקסימום  7.9מקסימאלי. 

לא באדמת גן מאושרת ס"מ, וימו 30*30*30בור הנטיעה לשיחים וצמחי כיסוי יהיה בגודל מינימום של  

גר' אשלגן כלורי לכל בור  1 -גר' סופר פוספט ו 20ליטר, 2מעורבבת בקומפוסט מאושר בכמות של 

 נטיעה.

  41הכול כפוף למפרט הבין משרדי פרק  
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ס"מ  10מפרט הקרקע גננית )רק אם מופיע במכרז(למדשאה יהיה חול דיונות מאושר בשכבה בעומק  

ק"ג' אשלגן כלורי מעורבב  100 -ק"ג' סופר פוספט ו 150מעורבב בחול, קוב לדונם בקומפוסט  30עם 

 בחול.

 מפרטים טכניים מיוחדים לשתילת עצים, דקלים וציקסים: .4

ס"מ, וימולא בחול דיונות  200*200*200בור הנטיעה לעצי תמר בוגרים  יהיה בגודל מינימום של  

 6-גר' מולטיקוט בשחרור מבוקר ל 300גר' אשלגן כלורי ו  200גר' סופר פוספט,  250מאושרת, 

 לכל בור נטיעה. -חודשים

מ', כשהחלק העליון של בית  4נטיעת תמרים בוגרים תעשה בגובה גזע מעל פני הקרקע של  

 ס"מ מתחת גובה פני הקרקע.  10השורשים  

מולא ס"מ, וי 80*80*80בור הנטיעה לעצים פיקוס, שפלרה, ציקס ועצי פרי יהיה בגודל מינימום של  

 100 -גר' סופר פוספט ו 150ליטר,  20באדמת גן מאושרת מעורבבת בקומפוסט מאושר בכמות של 

 גר' אשלגן כלורי לכל בור נטיעה.

ס"מ, וימולא בחול דיונות  100*100*100בור הנטיעה לעצי סייגרוס רומנזוף יהיה בגודל מינימום של  

גר' מולטיקוט בשחרור  200גר' אשלגן כלורי ו  100גר' סופר פוספט,  150ליטר קומפוסט,  50מאושר, 

 לכל בור נטיעה. החול, קומפוסט, זרחן ואשלגן מעורבבים לפני מילוי הבור.-חודשים 6-מבוקר ל

 לעזור לדקלים בקליטה ראשונית יש לתת לכל בור סביב הגזע חופן זרעי חיטה או שעורה.  

ס"מ, וימולא באדמת גן  200*200*200בור הנטיעה לעצים זית בוגרים יהיה בגודל מינימום של  

גר' אשלגן  200 -גר' סופר פוספט ו 250ליטר,  80מאושרת מעורבבת בקומפוסט מאושר בכמות של 

 כלורי לכל בור נטיעה.

, פינוי פסולת, מחיר העץ כולל : אספקה, חפירה והחלפת אדמה, תערובת אדמה גננית לפי מפרט 

 חודשים. 12סמוכות ואחריות  2נטיעה, 

ס"מ, וימולא באדמת גן מאושרת מעורבבת  80*80*80בור הנטיעה לעצים יהיה בגודל מינימום של  

גר' אשלגן כלורי לכל בור  100 -גר' סופר פוספט ו 150ליטר,  20בקומפוסט מאושר בכמות של 

 נטיעה.

 השקיה .5

 מ"מ 25מספק לקו מטפטף אלה עם קו מחלק בקוטר מינימום של לא יהיה מעבר יישיר בין קו  

כיסוי תעלות מערכת ההשקיה רק באישור המפקח ולאחר בדיקת המערכת בלחץ המים המקומי  

 שעות. 12למשך 

 לפני הראש 10-אחרי הראש ו 6דרג צינורות ההשקיה יהיה  

 מצב התשתיות בשטח.לפני חפירה הקבלן יסמן את תוואי ו או מיקום החפירה ויבדוק את  

מחיר היח' של ראש מערכת ההשקיה כולל התחברות למערכת המים הקיימת כולל כל התאומים אם  

 הרשויות.

 עיבוד הקרקע והיישור הגנני ימדדו בנפרד 

שבכל  כל ציוד ההשקיה יהיה חדש, "פלסאון" שחור. שימוש בשווה ערך באישור המפקח בלבד. 

 רהמקרא יהיה מאותה חברה ומאותה סד

   .עיבוד הקרקע והיישור הגנני ימדדו בנפרד 
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 עבודות גידור – 44פרק 

 כללי .1

 ת .דימשר  של הועדה הבין  גידורלעבודות  44לפי מפרט טכני כללי  פרק   כל העבודות תבוצענה 
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 בור הטבילה והאוצרות הנחיות ביצוע – 70פרק 

 כללי .1

ה הכלים ומאגר מי הגשם ועל מקו ההנחיות ליציקת בור הטבילה והאוצרות יחולו במלואם גם 

 :הרזרביים

על הקבלן להקדיש תשומת לב מיוחדת להנחיות אילו, מאחר וזהו עיקר ותכלית המבנה,  .1

ובאחריות הקבלן להגיע לרמה הגבוהה ביותר על לשביעות רצונו המלאה של המפקח 

 ההלכתי.

תכניות ומפרט הקבלן חייב לבצע כל הנחיה שיקבל מהמפקח ההלכתי כחלק בלתי נפרד מה .2

 זה, במקרה של שאלה וספק תהיה החלטת המפקח ההלכתי קובעת ומחייבת.

 זהות המפקח ההלכתי תקבע ע"י היזם . 

איטום הגג הסופי. וכן אין להתקין בבור הטבילה או /אין להתקדם ביציקת ו/או איטום הבורות ו 

מנ אחר, ללא אישור המפקח ובאוצרות ו/או בצינורות המובילות את מי הגשם, קרמיקות ו/או כל אל

ההלכתי. כל הוצאה שתיגרם בגין חריגה ו/או אי ציות לסעיף זה או לחלקו, תחייב את הקבלן בתיקון 

 .המעוות ככל שיידרש ע"פ דעת המפקח ההלכתי

המפקח ההלכתי יהיה נוכח ביציקות ובאיטום המקווה, ובהתקנת אלמנטים וקרמיקות, בעת ביצוע  

ניית התעלות, בעת ביצוע הטסטים לאיטום, ובכל דבר הקשור ישירות לבור הקידוחים לאוצרות, בב

 הטבילה ולאוצרות. כמו כן, אין לבצע את הנ"ל ללא אישור מפורש מהמפקח ההלכתי.

למפקח ההלכתי תהיה האפשרות להיות נוכח בכל עת ובכל שלב שיראה לנכון ללא ערעור מצד  

 הקבלן / המבצע וכל גורם אחר.

להקצות פועל לצורך המפקח ההלכתי לביצוע הטסטים כולל מילוי וריקון המים וייבושם  הקבלן יחויב 

 וכן למדידות ככל שיידרש.

ריקון למשאבה טבולה  וכן בדיקות כשרות בגג ובאוצרות. לצורךסולם תואם  על הקבלן להעמיד 

 הבורות ככל שיידרש.

 מעטפת  הבורות  .2

אוצרות תבוצע מעטפת לבורות הטבילה והאוצרות לפני תחילת העבודות בנית בורות הטבילה וה 

ס"מ יותר מהיקף  40-הכוללת רצפה וקירות סביב היקף הבורות, כאשר הרצפה תהיה רחבה בכ

 הקירות.

ו מהנדס הקונסטרוקציה יש יחלאחר יציקת רצפת המעטפת ע"ג הביסוס הקונסטרוקטיבי בהתאם להנ 

באמצעות פלקסיגום לאיטום מרתפים של חברת ביטום או ש"ע  בהתזה בלבדלבצע איטום לרצפה 

 ע"פ הוראות היצרן.

 לאחר האיטום יש לצקת את הקירות ההיקפיות, עד למפלס רצפת המבנה. 

 40-ס"מ בצד החיצוני של הקירות וע"ג ה 10X10בתפר שבין הרצפה ההיקפית ולקירות, יבוצע רולקה  

 ס"מ של הרצפה.

התזה בלבד באמצעות פלקסיגום לאיטום מרתפים של חברת ביטום או ב -יש לבצע איטום שלילי  

בצד החיצוני של הקירות ההיקפיות מהתחילת הרצפה ועד מטר מעל  –ש"ע, ע"פ הוראות היצרן. 

 מפלס הפיתוח, יש לוודא את רציפות האיטום.

ימי, בכדי על הקירות ההיקפיות מהצד הפנ 107כמו כן, יש לבצע שכבת פריימר או שכבת סיקה טופ  

 למנוע את ספיגת הנוזלים של בטון הבורות עצמם ע"י הקירות ההיקפיות.

בניית הבורות יעשו באופן שלא יעברו דרכם שום מומנטים אנכיים ו/או אופקיים משלד המבנה ו/או  

חלקו, ולכן הבורות עצמם יהיו מנותקים משלד המבנה למעט מספר קוצים בודדים שיחברו בין הבורות 

 הבורות.למעטפת 

   חובה להגן על האיטום עם בד גיאוטכני. 
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  תפסנות, ברזלנות ויציקות .3

 חס אליה בכובד ראש.יתפסנות הבורות הינה מורכבת מאוד, ויש להתי 

יציקת כל הבורות מבוצעים ביום אחד וכיחידה אחת, כולל רצפת הבורות והקירות. אין לבצע הפסקת  

קה קצרה לאחר יציקת חגורת פקק כפי שיבואר יציקה כלל עד להשלמת שלד הבור, למעט הפס

 בהמשך.

חוטי ,  –קלמרות  –תפסנות הבורות יבוצעו באופן שלא יהיה מעבר של חוט שזור, שומרי מרחק  

ס"מ מעל מפלס  15חשמל, אינסטלציה, וכל דבר דרך רצפת הבורות והקירות עד לגובה של לפחות 

 + מפ.ב.(. 1.65+ ובאוצר זריעה 1.45המים הסופי )בבור הטבילה ובאוצר השקה 

חובה להרחיק את ברזל הזיון מהתפסנות כדי שלא יישאר ברזל חשוף וכדי לקבל יציקה חלקה לגמרי,  

נות סלהגביה את התפחובה שמתלבשים על ברזל הזיון. וכן מותאמים באמצעות ספייסרים ס"מ  4-ב

אין להשתמש בחתיכות עץ ס"מ.   2מברזל הזיון של הרצפה באמצעות חתיכות שיש בעובי 

 לקביעת גובה התפסנות בשופו"א.

לא יגע חובה לכרוך את חוטי הברזל שקושרים את ברזל הזיון, סביב עצמם באופן שלא יבלוט ו 

 בתפסנות.

 תבניות התפסנות יהיו מלוחות עץ חדשים שלמים חלקים ונקיים. 

חובה להצמיד את לוחות העץ אחד אל השני באופן שלא תהיה זליגה של הבטון במרווחים. כמו כן,  

ס"מ בכדי  40כל  להיתמך בכל מה שניתןובתמיכות רבות ככל האפשר  את התפסנות  חובה לחזק

 התרוממות של התפסנות הפנימית  בכל מצב.למנוע תזוזות ו/או 

לאפשר הליכה נוחה בכדי  ,מסביב ומעל תפסנות הבורות יםחובה לבנות מעל התפסנות מעבר 

ס"מ מעל  60-להקל על עבודות היציקה, כמו כן , מומלץ להמשיך את התפסנות עוד כובטוחה וכדי 

 ן המעברים.מפלס הבורות בכדי לתת תמיכה לידים בזמן היציקות, תוך תכנו

ברזלנות בורות הטבילה יהיו בתיאום מלא עם המפקח ההלכתי והקונסטרוקטור . עם שימת דגש לכך  

 שכל חיבורי הקירות והרצפה יהיו רתומים בעזרת פרפרים וכדו'.

על אף ששלד בור הטבילה מנותק לגמרי משלד המבנה, חובה לחברם לבטון שכבר יצוק ומחובר  

 כדו' בפיקוח המפקח ההלכתי.ו 14לקרקע ע"י מוט ברזל 

 הבטון .4

על בסיס  WR25הבטון הנדרש ליציקת בורות הטבילה והאוצרות הינו בטון משופר אטימות לבריכות  

מ"מ. דרגת הסומך בשלב  25עם עומק חדירת מים מקסימלית  B-30   (CEMEXבטונל של רדימיקס )

למת קירות הבורות והרצפה יהיה . ובשלב השני של הש F2ראשון של יציקת הטבעת ההיקפית יהיה  

F4 . 

 מ"מ  19גודל האגרגט לא יעלה על  

מומלץ להוסיף ליציקת תוסף קריסטלי כדוגמת פנטרון או זייפקס או ש"ע ע"פ הוראות היצרן. כמו כן,  

 דילול הבטון באתר ייעשה ע"י פלסטי סופר סייזר בתיאום מלא עם טכנולוג חברת הבטון.

 אופן היציקה .5

 לצקת את הבורות בשופו"א ללא פיקוח של המפקח ההלכתי וללא אישורו המפורש.כאמור, אין  

ס"מ למניעת סגרגציה וכיסי  40ולהכניסו כל  –מרטטי מחט –במהלך היציקות יעשה שימוש בויברטור  

אוויר. בשימת לב מיוחדת על החיבורים בין קיר לקיר ובין קיר לרצפה. כמו"כ העבודה תעשה בזהירות 

 י למנוע היפרדות של תבניות העץ שיגרמו לזליגת הבטון.מרבית, בכד

: באחריות הקבלן לדאוג לכך שיהיו באתר  מכשיר ויברטור רזרבי במשך כל זמן היציקה וכן חובה 

 כבל מאריך רזרבי לכל מקרה של תקלה.

 יש להימנע מיציקת הבורות בימים עם מזג אוויר קיצוני 

שאר יאמצעות שתי משאיות נפרדות כאשר המשאבה תעל הקבלן לדאוג לרציפות הספקת הבטון ב 

 לסכם ע"כ מראש עם בעל המשאבה. חובהתר עד לסיום היציקה. אב

 במהלך היציקות ישתמשו במשאבת מייקו בלבד, כדי להקל על השליטה בזרימת הבטון. 

ד ע -לא כולל המדרגות  –יציקת בורות הטבילה והאוצרות תהיה ביציקה אחת כולל הרצפה והקירות  

ס"מ מעל מפלס המים, בכדי שלא יהיו תפרים, העלולים לפסול את המקווה ע"י נזילה, ולו הקטנה  20

ביותר. כל יציקה בצורה אחרת תחייב את הקבלן להרוס את הבור ולצקת הכל מחדש ע"פ ההנחיות, 

 והכל על חשבונו

ככל הניתן את ספיגת לפני תחילת היציקות, יש להתיז מים על כל התפסנות והקירות, בכדי למנוע  

 הנוזלים של הבטון.
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 יציקת הבורות תבוצע כאמור בבת אחת , אך בשתי שלבים, וכדלהלן: 

בתחילה יש לצקת פקק בטון בחיבור הקירות לרצפה בכל היקף הבורות, כך ששאר הבטון לא  .3

יגלוש מהקירות לרצפה. היציקה תבוצע דרך העמודים של קירות המקווה ודרך קירות הבורות 

ס"מ מעל מפלס רצפת הבורות. חובה לוודא שהטבעת  30-לכל האורך עד שהבטון עולה בכ

 –הקירות, ללא חללים. בשלב זה יש להמתין כמחצית השעה מלאה ומקיפה את כל אורך 

עד לתחילת התקשות הבטון, כך שכל מה שיצקו עליו לא יגלוש  –בהתאם למזג האוויר 

 לרצפה אך יתחבר לבטון היצוק כמקשה אחת, ללא תפרים.

 אח"כ יוצקים את השלמת הרצפה והקירות עד למעלה. .4

צעות מסטרינה, וכן לבצע בשלב זה את גומת הריקון חובה ליישר את הבטון בקירות וברצפה באמ 

 ע"פ התכנית.

 נדרש להשאיר קוצים מקירות הבורות שישמשו אח"כ ליציקת גגות האוצרות. 

 יציקת המדרגות תהיה רק לאחר בדיקות אטימות כפי שיפורט בהמשך. 

 72שעות לאחר היציקות, נדרש לפרק את  התפסנות ולמלא את הבורות  במים עד למעלה למשך  24 

כולל סימון   - על חשבון הקבלן ככל שיידרשיהיה רשאי להאריך תקופה זו ההלכתי המפקח  -שעות 

 מפלסים המים ע"י המפקח ההלכתי לבדיקת רמת האטימות. 

ימים כל שעה או עד מילוי הבור  7לבצע אשפרה במשך  במידה ולא התבצע מילוי של הבורות, חובה 

 במים כאמור.

במידה ונתגלו כיסיו אוויר וסגרגציה יש לפתוח אותם עד לוודאות מוחלטת שאין חללים נוספים  

 מאחור, ולטפל בחללים כפי שיפורט בהמשך.

ציקת רק במידה שהכל תקין והבור אטום לגמרי ללא סגרגציה, ניתן להמשיך לשלב הבא של י 

 המדרגות.

 את המדרגות יש לצקת מבטון זהה לבטון של קירות הבורות, תוך שימוש בויברטור. 

את המדרגות יש לצקת כגוש בטון מלא ללא חללים, וכן אין למלא את המדרגות בפסולת , בלוקים  

די וכדו', המילוי יהיה אך ורק מבטון מלא  כאמור. למותר לציין שאין לקדוח בקירות כלל ואף לא כ

 לחבר את היציקה של המדרגות אל הקירות.

 איטום הבורות .6

ס"מ. כמו כן יש לפתוח  1בעומק  –במידה ויש  –לפני שמתחילים באיטום יש לחתוך את ברזלי הזיון  

כל סדק, חור, כיסים וסגרגציה שבבטון בכדי לוודא שמאחוריהם אין בועת אוויר גדולה יותר. כמו כן 

קלקר וכדו' ולנקות ולייבש את כל הבורות כולל רצפה וקירות בצורה חובה להוציא כל שארית עץ, 

 .יסודית 

עם  –לא יותר  –מ"מ  1על הקבלן להעמיד פועל שישייף את כל קירות הבור בעדינות יתירה בעובי  

 דיסק לאבן בכדי להוריד את מיצי הצמנט שהתקשו ואינם חזקים מספיק.

לסתום אותם לפני שלבי האיטום באמצעות תערובת בחללים יש לטפל בהם בצורה יסודית מאוד ו 

 . 1:1בתוספת "סיקה לטקס סופר" המדולל במים ביחס של  1:1מלט וחול ביחס 

ס"מ    5X5בקווי החיבורים קיר/ קיר  קיר/רצפה קיר/ תקרה יש לבצע רולקות כדלהן: באוצרות רולקות  

 ס"מ. 2X2בבור הטבילה רולקות  

חול ים דק בתוספת סיכה לטקס  2מלט /  1ע"י טיח גלנץ ביחס של האיטום בשלב הראשון יבוצע  

 מכמות הנוזלים וע"פ הוראות היצרן. יש ליישר את הקירות מסטיות קיימות ע"י הטיח. 50%שישמש 

 2:1והשכבה השנייה תהיה ביחס של  1:1שכבות השכבה הראשונה תהיה ביחס של  2במקרה שצריך  

. 

ניתן לעבור לשלב השני של  –ימים  4לפחות  –הטיח למיניהם  לאחר הייבוש המלא של כל שכבות 

אלסטיק בשתי שכבות אורך ורוחב. כאשר אחד  107האיטום שמתבצע ע"י מריחת סיקה טופ  

השכבות כולה תהיה בקווי אורך ואילו השנייה כולה תהיה בקווי רוחב כדי לוודא שמכסים את כל 

 הבור מכל הכיוונים בלי לדלג על שום חלק בבור.

שעות לייבוש מלא. יש למרוח  6-12הראשונה ולאחר המתנה של  לאחר שהסתיים האיטום בשכבה 

 ע"פ הוראות היצרן.אלסטיק על הקירות ודפנות הבור  107שכבה נוספת של סיכה טופ 

לאחר שהסתיים האיטום השני בסיכה כאמור, יש לבצע בדיקה חוזרת של אטימות הבור ע"י מילוי מים  

דומה לציפורניים בתחילת הבדיקה ולבדוק את שעות יש לסמן את גובה המים בלקה א 24למשך 

שעות ולמסור את הנתונים למפקח ההלכתי. בכל שלב אין להמשיך לשלב  24מפלס המים לאחר 

 הבא ללא אישור בכתב של המפקח ההלכתי.

בבדיקת אטימות הבורות, כל בור ייבדק ביום אחר כאשר שאר הבורות מרוקנים ומיובשים לחלוטין.  

 שעות, ובכפוף להחלטת המפקח ההלכתי. 24-72 -ור תערוך לא פחות מכאשר בדיקת כל ב
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באופן שירדו  107לאחר אישור הרב המפקח ההלכתי מומלץ למרוח שכבה נוספת של סיקה טופ סיל  

טיפות על כל הקיר כך שהדבק של הקרמיקה ייתפס אליו יותר חזק ואז ניתן להתחיל את מלאכת 

 הריצוף והחיפוי.

 בורותריצוף וחיפוי ה  .7

חובה לקבל את אישור המפקח ההלכתי על סוג ודוגמת אריחי הריצוף והחיפוי של בור הטבילה,  

 ולקבל את הנחיותיו ולבצעם.

למניעת החלקה. ולא  2279ריצוף בור הטבילה יהיה מותאם לבריכות, בעל התנגדות החלקה ע" ת"י  

 . R11פחות מאנטי סליפ 

יישארו חללי אוויר בגב האריחים כלל. ולכן חובה  בהדבקת הקרמיקה חובה להקפיד מאוד שלא 

לבצע את  ההדבקה באיטיות רבה ובשימת לב מרובה ולכך אין לרצף יותר משני שורות אריחים ליום 

כאשר השורה הראשונה תבוצע בתחילת היום והשנייה בסוף היום. או לחילופין להעמיד מפקח על 

 הרצף שיוודא שאין חללים בגב האריחים.

מ"מ וימלולאו ברובה אפוקסי ע"פ הוראות היצרן. חובה להקפיד  5-8ת בין האריחים יהיו בעובי הפוגו 

 על מילוי עד עמוק ככל שניתן, ולא רק בשכבה החיצונית.

בריצוף ובחיפוי בור הטבילה לא ייעשה שימוש בסרגלים וסרגלי פינה למיניהם. בפענות יבוצע גימור  

ל בכל הפינות, בכדי למנוע פינות חדות וכדו' שעלולות לגרום בצורת "גרונג". חובה לבצע שיוף ק

 לפציעה.

 לכיוון גומת הריקון. 0.5%בריצוף רצפת הבור יש להקפיד על שיפוע של  

" של חברת סיקה או ש"ע ע"פ הוראות HB120הדבקת האריחים תתבצע באמצעות דבק  "סיקה סרם  

 היצרן.

חובה לחפות את בור הטבילה עם שינוי גוון או פס לסימון מפלס המים בתיאום עם הרב המפקח  

במטרה לוודא מראש שגובה הסימון יהיה  .לפני שמתחילים את חיפוי הקירותההלכתי והמתכנן 

ס"מ מעל לנקב ההשקה אך אין לקבוע זאת בשופו"א ללא הרב  2מעל פ. הריצוף ולפחות  1.20-1.25

 לכתי.המפקח הה

 .ס"מ לגוון כהה וניגודי לגוון האריחים 3המדרגות ירוצפו כך שבכל סף מדרגה ישתנה הצבע בעובי  

במדרגות שסמוכות למפלס המים יש לבצע שיפוע קל כלפי מטה, כך שלא יישארו שם מים בריקון  

 בור הטבילה.

 צינורות למי גשמים .8

תקנו ללא אישורו של המפקח ההלכתי על כל הצינורות הבאים במגע עם מי הגשמים בכל שלב, לא יו 

 סוג הצינור ואופן ההרכבה.

 יותקנו רק צינורות שלמים כיחידה אחת מתחילה ועד הסוף ללא חיבורים, ריתוכים, זוויות וכדו' 

 יש לחתוך את החריץ המיועד לגומי בתחילת כל צינור. 

ר בצינור המקבל בזווית במידה ונדרש לבצע שינוי כיוון, אין להשתמש בזוויות, אלא לקוחד חו 

המתאימה ולדחוף לתוכו את הצינור שמביא את מי הגשם, כך שההעברה תהיה בשפיכה חופשי 

 מצינור לצינור.

 בעת שימוש בפרט איטום לקולטן, יש לשייף את דוגמת העיגולים, בתיאום עם המפקח ההלכתי. 

נור יאגר, ויבוצע באמצעות צ+ מקרקעית המ60נקב הריקון של מאגר מי הגשם הרזרביים יהי בגובה  

. פקיקת הצינור תעשה באמצעות פקק גומי גושני,  0.50בקוטר " י ללא חריציםקשיח חלק לגמר

 מאושר ע"י המפקח ההלכתי.

 תעלות המשכה .9

את תעלות ההמשכה יש לצקת במקום בלבד, כך שיהיו מחוברים בזמן היציקה לקוצים שיבלטו  

 מוכנות בשופו"א.מתקרת האוצרות. אין לחבר תעלות 

גמר התעלות יהיה מטיח סופג מצמנט וחול מחצבה בלבד בשלוש שכבות, כאשר השכבה הראשונה  

 1:12והשכבה השלישית תהיה ביחס של  1:8. השכבה השנייה תהיה ביחס של 1:5תהיה ביחס של 

מ"מ,  63ל בתעלות יהיו מחיצות הכוונה וסיבובים ע"פ התכנית. וכן נקבים בקרקעית התעלות בקוטר ש 

שיובילו את המים לאוצרות השקה וזריעה. יש להתקין בנקבים צניורת באורך של גובה תקרת 

 האוצרות.

 יש לצקת תעלה נוספת מעל אוצר הזריעה למילוי מי ברז והחדרתם לתוך אוצר הזריעה. 

 נקב התעלה. חובה לכוון את זרם המים כנגד הכיוון הרצוי, כדי לגרום למים לשנות כיוון ולחזור לכיוון 
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 4מ"מ בעובי  63בקוטר  –מרים  –בנקב התעלה שמע אותר הזריעה, יש להתקין צינור מסוג מרידור  

ס"מ ממפלס  20-מ"מ. הצינור ירד לעומק הבור עד לגובה שיחליט המפקח ההלכתי, אך לא פחות מ

 המים באוצר, שייקבע ע"י המפקח ההלכתי.

 קידוחים .10

. כמו"כ וההשקה, בפיקוח צמוד וע"פ הנחיות המפקח ההלכתייש לבצע את קידוחי נקבי הזריעה  

 המיקום ייקבע אך ורק ע"י המפקח ההלכתי.

הקידוחים יבוצעו, אך ורק לאחר סיום הריצוף והחיפוי של בור הטבילה, כדי להגיע לרמת דיוק  

 מקסימלית.

 מ"מ . 63 –נור ביצוע הקידוחים יהיה באמצעות מקדחת יהלום עם כוס בקוטר יותר גדול מקוטר הצי 

 חובה להקפיד על קדח מפולס ללא שיפועים כלל. 

 מ"מ 4מ"מ בעובי  63בקוטר  –מרים  –הצינורות לנקבים יהיו מסוג מרידור  

יש לאטום סביב הצינור באמצעות מסטיק לאיטום, מותאם לבריכות של חברת סיקה או ש"ע כמו"כ  

   יש להקפיד למילוי כל החלל, ללא שיישארו חללים.
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 התקנות .11

כל ההתקנות של מערכות החימום, שאיבה ומאחזי היד, שמותקנית בתוך בור הטבילה, יותקנו באופן  

שלא יבוצע שום קדח ברצפת ובקירות בורות הטבילה והאוצרות, הן בשלד והן בחיפויים ובאטומים. 

 ס"מ מעל מפלס המים. 20ובמידת הצורך יבוצע אוזן עיגון לקיר אך ורק 

 יבוצע ברז אויר עם אפשרות פתיחה בסביבת הבור. בצינור השאיבה 

מעקה הבטיחות ומאחזי היד יותאמו לתקנות הנגישות ע"פ הנחיות יועץ הנגישות, כולל שער לכניסת  

 טובלת באמצעות מנוף.

עד לחיבורם  316כל המערכות הגלויים בבור כדוגמת הרדיאטור, צינור השאיבה וכדו', יהיו מפלב"ם  

 בחיבורים. עד לגמר מושלם. לקיר, כולל רוזטה

 316פלב"מ  .12

ע"פ פרט ויכללו   ( עם אפשרות לשילוב ריצוף 316מכסה האוצרות הפנימיים יהיו מנירוסטה )פלב"ם  

 .מנעול איכותי אל חלדו  316בריח מפלב"ם וצירים 

ובאישור המפקח ע"פ פרט עם סל רשת נירוסטה  ( 316מנירוסטה )פלב"ם  מקווה כלים יהיהמכסה  

 .מנעול איכותי אל חלדו  316בריח מפלב"ם ול צירים וויכלההלכתי 

ל וויכלובאישור המפקח ההלכתי ( ע"פ פרט 316מנירוסטה )פלב"ם  מאגר מי הגשם בגג יהיהמכסה  

 .מנעול איכותי אל חלדו  316בריח מפלב"ם וצירים 

ויעוגנו לקירות בור הטבילה אך  (316"ם אחזי היד והגדרות סביב בור הטבילה יהיו מנירוסטה )פלבמ 

 ס"מ מעל מפלס המים. 20ורק 

( כדי לאפשר מעבר 316( עם בריח וצירים מנירוסטה )פלב"ם  316יש לבצע שער מנירוסטה )פלב"ם  

 נכות באמצעות מנוף לנכות.

יק כל המערכות, והצינורות הגלויים שבתוך ומעל בור הטבילה כולל רדיאטור , צינור שאיבה, נרת 

ס"מ מעל מפלס המים ובפיקוח  20( ויעוגנו לקיר אך ורק 316לרגש וכו' יהיו מנירוסטה )פלב"ם 

 הלכתי.

 נגרות  .13

מ"מ איכותי כולל דלתות נפתחות ומגירות כשעליו משטח אפוקסי  12יותקן ארון אמבטיה מעץ סנדביץ  

 .דקורטיבי, בגוון ודוגמה לבחירת האדריכל ובאישור המזמין

 )כולל מדפים(.ובצדדים בפנים , בחוץ פורמייקהבהארון יצופה  

 הצירים והידיות יהיו מסוג איכותי בעיצוב לבחירת האדריכל ובאישור המזמין 

מ"מ איכותי בגמר פורמייקה בגוון לבחירת האדריכל ובאישור  12יותקן דלפק לבלנית מעץ סנדביץ  

 מנהלים איכותי. המזמין הכולל מערכת קריאת בלנית שקעים  וקו טלפון. וכן כיסא

מ"מ איכותי עם גמר פורמייקה מכל הצדדים בגוון  12יותקן דלפק איפור כולל מגירות  מעץ סנדביץ  

 לבחירת האדריכל ובאישור המזמין.

 יסופקו כורסאות ישיבה והמתנה איכותיים ודקורטיביים לבחירת האדריכל באישור המזמין 

 כללי .14

ון הצמג"ים הדרושים, והתקנתו תהיה בפיקוח המפקח הצמ"ג המוליך מי גשם למאגר לא יהיה בחשב 

 ההלכתי.

 למען הסר ספק  .15

לא יותקן   או יורכב שום דבר, על הגג וכן בכל מסלול מי הגשם עד לבור הטבילה, ללא אישור בכתב  

מהמפקח ההלכתי. במידה והותקן מתקן או כל דבר אחר על הגג ללא אישור המפקח ההלכתי, על 

 את זה על אחריותו ועל חשבונו. הקבלן לפרק ולהוריד
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 רשימת תוכניות – 4נספח ג' 

 אדריכלות - 1

 קונסטרוקציה - 2
  

מס'  שם הקובץ
 גיליון

 מתאריך מהדורה קנ''מ שם תכנית

 04.02.2018 5 1:50 תכנית קומת קרקע 1  1

 04.02.2018 5 1:50 ריצוף ופרטים 2  2

 04.02.2018 5 1:50 תקרה 3  3

 04.02.2018 5 1:50 סניטרי 4  4

 04.02.2018 5 1:50 תכנית חלל טכני 5  5

 04.02.2018 5 1:50 תכנית גגות 6  6

 04.02.2018 5 1:50 חזיתות 7  7

 04.02.2018 5 1:50 חתכים 8  8

 04.02.2018 5 1:25 נספח בורות טבילה 9  9

10       

מס'  שם הקובץ
 גיליון

 מתאריך מהדורה קנ''מ שם תכנית

    -0.190הנדסה מפלס  1  1

    -0.15הנדסה מפלס  2  2

    +3.80הנדסה מפלס  3  3

    שנוגרס. –הנדסה  4  4
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 חשמל ותאורה - 3
 

 

 אינסטלציה , מיזוג אוויר , מערכות חימום - 4

  

מס'  שם הקובץ
 גיליון

 מתאריך מהדורה קנ''מ שם תכנית

 28.01.2018 01 1:50 תכנית כח ומאור   1

 28.01.2018 01 1:50 תכנית הארקות   2

 12.11.2017  1:50 חשמללוח    3

4       

מס'  שם הקובץ

 גיליון

 מתאריך מהדורה קנ''מ שם תכנית

תכנית מיום  1

 וביוב
 05.02.2018  1:50 תכנית אינסטלציה 

2 
 24.01.2018   גיליון פרטים  

חימום תת  3

 רצפתי  
 24.01.2018  1:50 תכנית אינסטלציה 

4 
 12.02.2018  1:50 סכמת רשת המים וההסקה  

5 
 24.01.2018  1:20 חדר מערכות  

6 
 05.02.2018  1:50 תכנית מיזוג אוויר ואוורור  

7 
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 פיתוח נופי - 5
  

מס'  שם הקובץ
 גיליון

 מתאריך מהדורה קנ''מ שם תכנית

 02/2018  1:75 כללית מפורטת 1  1

 02/2018  1:75 גבהיםשלד  2  2

 02/2018  1:75 מידות וזיהוי 3  3

 02/2018  1:75 נטיעות מפורטת 4  4

 02/2018  1:75 השקיה  5  5

 02/2018  1:50 פריסת  6  6

 12/2017   פרטים 7  7

8       
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 - ד' מסמך

 דוחות יועצים 
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 דו"ח יועץ קרקע - 1נספח ד'
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22/05/2016 

 
 10418תיק: 

 
 
 

 יבנה - יסודי הצדףבי"ס  - 022מגרש 
 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס

 מינאריידו"ח פרל
 
 
 
 

 עמוד       תיאור  
 
 1-10      דו"ח ביסוס  .1
 
 11-12     סיוןיתיאור קידוחי נ  .2
 
 13-14   תוצאות בדיקות החדרה תקנית    .3
 

 15    תרשים מיקום קידוחים  .4
 
 
 
 
 

 תפוצה:
 
  עיריית יבנה –שם המזמין   .1
 
 צבי סלעמהנדס  –קונסטרוקטור   .2
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 38005-16סימוכין:
 10418תיק: 

 
 

 יבנה -יסודי הצדף בי"ס  - 022מגרש 
 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס

 מינאריידו"ח פרל
 
 
 ים כלליים נתונ .1
 

 איתור  א. 
 

 .ביבנה ח' הצדףנמצא ברהאתר   
  

 
 טופוגרפיה  ב. 

 
 טרם התקבלו נתונים  +.20 -באתר נמצאים ברום של כפני הקרקע   
 אך ככל הנראה יידרשו עבודות  אודות מפלסי הרצפות המתוכננים  
 .(בהתאם למפלסי הכבישים בהיקף)מ'  1-מילוי וחפירה של כ  
  

 
 תכנית בדיקות הקרקע  ג. 

 
סיון ע"י יקידוחי נ עשרהבוצעו באתר  2016 מאיבחודש  (1)  

בוצעו בדיקות החדרה תקנית בקידוחים . משה ברהקבלן 
לקביעה אינדיקטיבית של צפיפות וחוזק השכבות. מתוך 

 הקידוחים נלקחו מדגמים מופרים לצורך מיון הסתכלותי. 
 

סיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע יקידוחי הנ (2)
נו שינויים בין חתך הקרקע בפועל לבין הכללי. אי לכך יתכ

המתואר להלן. בכל מקרה של אי התאמה יש לדווח למהנדס 
 הביסוס ויתכנו שינויים בהמלצות הביסוס.

 
סיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של יתיאור קידוחי הנ (3)

היסודות בלבד. אין תיאור זה מיועד לספק לקבלן המבצע 
 ות עבודה לצורך הביצוע.נתונים לתכנון התאמת כלים ושיט

 
קידוחי הכלונסאות הראשונים יעשה בנוכחות מהנדס  (4)  

שעות( וישלימו המידע  48הקרקע )יש לידע בהתראה על 
 הדרוש.
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  התאור המבנ ד. 
 

תלת קומתי בחלק המערבי של המגרש ופיתוח ביתר -ן מבנה דומתוכנ  
ם הצפויים ביסודות שיטת הבניה תהיה קונבציונלית. העומסי חלקו.

 .צבי סלעבנה נעשה ע"י מהנדס טון. תכנון המ 50-200 יהיו בתחום
 
 

 מהות שירות יעוץ לביסוס ה.
 

יעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של יה (1)
היסודות ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה 

 היסודות יחדרו.
 
  עדו:שירותינו ההנדסיים לא נו )2)
 

לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע  א.
 היסודות.

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר  ב.

ומערכת ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני 
 ניקוז ואינסטלציה.

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י  ג.

 יועץ איטום.
 

יסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה ההנחיות לתכנון לב (3)
שתואר לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים 

מ' במפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת  0.5של מעל 
מחייבים התייחסות  –של קומות עליונות  משמעותית

 מחודשת של יועץ הקרקע.
 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית שלה אתר  (4)

יתכנו שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי ש
המבין  ביצוע היסודות מחייב פיקוח הנדסי צמודלכך, 

ההמלצות והדרישות המקצועיות והמזין עדכון לנתוני 
 הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל.

 
שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר  (5)

יעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת וזאת לצורך קב
המפקח הצמוד. יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 שעות לפחות )יש לרשום על תוכנית הביסוס(. 48
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קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח  (6)  
הצמוד באתר הם  תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני 

ועית בפרויקט. על המפקח הצמוד הקרקע( ולאחריותנו המקצ
לוודא התאמת חתך הקרקע בפועל למתואר בדו"ח ולאשר 

 .יציקת כל יסוד בנפרד
 

 ובתנאי שנים מיום הפקתו 3דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  (7) 
 .ששולמה התמורה בגינו  

 
 
 
 
 חתך הקרקע  .2

 
ך ניתן לזהות השכבות א אינו אחידסיון יחתך הקרקע שבקידוחי הנ

 יקריות הבאות: הע
 

המילוי  מ'. 2-3לעומק של  בד"כ במספר קידוחיםנמצא  – מילוי א. 
  עובי המילוי מגיע לכדי  1יש חשש בקידוח  .בניין כולל פסולת לעיתים 

  מ'. 5  
 
 

  למילוי  שכבה זו נמצאה מתחת  – חרסית בינונית עד חול חרסיתי ב.
 דקים 30-50%ללת מ' ועד לסוף הקידוחים. השכבה כו 1-3מעומק  

  וכתוצאה הינה נתונה לשינוי נפח וכתוצאה תזוזות במקרה של שינוי   
ביניים של חול עם דקים ואף חול  תבחלק מהאתר עדשו רטיבות. 
 (.3-ו 1)ראה קידוחים  יכורכר 

 
 
מ' ועד  16-18נמצא בקידוחים מעומק משתנה של   – כורכרי חול .ג

 לסוף הקידוחים.  
 
 

כן התקלות במים "שעונים" בתוך שכבתה מילוי )מעל תת – מים ד.
 מ'. 24 -לרחוב(. מי תהום צפויים בעומק של כ 

 
 
 
  מסקנות והמלצות .3
 
 ביסוס המבנה יעשה באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  א.  

  סופיים/   מ' מפני קרקע 41עומק הכלונסאות יהיה ללא הרחבות.   
 ניהם( וזאת להבטחת ריתום כנגד תפיחה.תחתית קורות )הנמוך מב  
 הערה זו תרשם בתוכנית(.)  
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 ואף  לוק מפגעים, ו/או קדיחה דרך בטוןיתכן הצורך בחפירה לסי ב. 
 )יש לקבל הצעת מחיר נפרדת  CFA -הצורך בקידוחים בשיטת ה  
 לנ"ל(.  

 
 

 בתנאי הקרקע שבאתר רצוי תכנון מבנים ללא תפר. במידה ובכל  ג. 
 זאת מתוכנן תפר יש להביא בחשבון אפשרות של תזוזות   
 ס"מ באיזור התפר המתפתחת גם  1-3דיפרנציאליות אנכיות של   
 ס"מ ולתכנון פתרון אדריכלי נאות  2-4לתזוזות אופקיות של   
 פונקציונלית. –להסתרת הנ"ל ולמנוע פגיעה אסטטית   

 
 

    צעת התקן לביסוסוזאת בהתאם להיש להבהיר ליזם ולדיירים ) ד. 
( שבתנאי הקרקע שבאתר לא ניתן למנוע כליל הופעת סדקים החדש  
 בעלי משמעות אסטטית ) ללא סכנה ליציבות( וזאת על אף כל   
 האמצעים המפורטים בדו"ח והמיועדים ככל שניתן תופעה זו.  

 
 

היות ובשטח קיים מילוי בעובי משמעותי מומלץ כי רכיבי פיתוח  .ה 
 שים לתזוזות יבוצעו בכלונסאות. במשטחי פיתוח גדולים הרגי 

 מומלץ לשקול אחת מהחלופות הבאות : ובמיסעות   
 

 בחלק מהאתר מ'  3-עלול להגיע לכ -חפירה לסילוק כל המילוי  -  
 ם להנחיות אוביצוע מילוי חוזר בהת תוך עלויות גבוהות.   
  הבאות.   

 
  מביאה בחשבון אפשרות של נקיטת גישה של סיכון מחושב ה  -  
 תזוזות ושקיעות עתידיות ותיקונים בהתאם.   

 
 

תוך  ( יהיה המילוי הקייםשיבוצע באתר )לאחר סילוק  מילויכל  .ו 
המילוי יעשה מחול חרסיתי עד חול  . ס"מ 25בעובי  ותבשכבהידוק 

מאחר  לבצע מילוי מחול נקירצוי לא דקים(.  8-20%עם דקים )
 ל קידוח כלונסאות בשיטה "רגילה".והנ"ל יקשה ע

  
 
 
 
 ביסוס בכלונסאות קצרים .4
 

רשם יהערה זו ת). ' מתחתית קורותמ 14 ומק הכלונסאות יהיהע א. 
 כנית הביסוס(. בת בהבלטה
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 להלן פירוט העומק והעומס המותר: ב. 
 

 עומס אופקי עומס אנכי עומק קוטר  
 מותר )טון( מותר )טון( )במ'( ס"מ()  

 
 2.5  40עד  14 50  
  60 14 41-55  4.0 
  60 16 56-70  4.0 
  70 16 71-90  6.0 
  70 18 91-105  6.0 
  80 18 106-125 8.0 
  90 18 126-145 10.0 
  100 18 146-170 12.0 
  
  
 מ' בחול כורכרי ניתן יהיה  1באזורים בהם תבוצע חדירה של לפחות  .ג 
 מ'. 1-2ת של לאשר קיצור לאורך הכלונסאו  
   הנ"ל בכפוף לאישור יועץ הקרקע בביקורו באתר ובכפוף לפיקוח   
 הנדסי צמוד.  

 
 

  ביצוע הכלונסאות יעשה בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח באתר יוודא  .ד 
  קיום הוראות המפרט בכלל ועומק הכלונסאות בפרט )כולל וידוא   
 כל יסוד וידווח חדירה לחול כורכרי במידה ויהיה( יאשר יציקת  
 למהנדס הביסוס.   

 
 

    יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות טרם ביצוע עמודים  .ה 
 וקורות.  

 
 

מ' עם או בלי שינוים בקוטר וזאת בהתאם  1-2יתכנו שינויים של  .ו 
 להנחית מהנדס הביסוס בשטח  )יש לרשום בתוכנית(.

ההפרש לאורך הכלונס  מ' יש להוסיף 4באזורי מילוי בעובי מעל   
 הנדרש.

 
 

 המומנט בכלונסאות )הנובע מכח אופקי( יחושב בהנחה שהכלונס  .ז 
 מ' )ביחס ישיר לקוטר(. 3-4מתנהג כזיז חופשי הרתום בעומק   

 
 

   במקרה של עומסים גבוהים מהנ"ל יש לבצע זוגות כלונסאות עם  .ח 
ועבור מצב זה יש ס"מ  60ראש משותף. המרווח בין הכלונסאות יהיה   
 עבור שלשות. 20% -התסבולת עבור זוגות ו 12% -להפחית ב  
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 .50% -במקרה של רעידות אדמה ניתן להגביל העומס ב .ט 
 
 
 
  מפרט לביצוע כלונסאות "רגילים" .5
 

  טרם ביצוע עמודים  יש לבצע בדיקות סוניות בכל הקידוחים א. 
  . וקורות  

 
 

   מרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה המפקח באתר יוודא ש ב. 
  מקוטר הכלונס. סטיה גדולה מהנ"ל  5%-מהמרכז המתוכנן יותר מ  
 תחייב תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס.   

 
 

  )דרגת סומך זו הכרחית  6ובעל שקיעת קונוס של " 30-הבטון יהיה ב ג. 
 לעטיפה נאותה של הזיון בכלונס(.   

 
 

  התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הבטון כדי  עם ד. 
 ווצרות בצל עליון. ילמנוע ה  

 
 

 מ'.  10יציקת הבטון תעשה באמצעות משפך קשיח באורך  .ה 
 יציקת הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה.   

 
 

   מ' באורך הכלונסאות עם או בלי שינויים  1-2יתכנו שינויים של  .ו 
 בקוטר.  

 
 

 ביצוע היסודות יעשה בפיקוח הנדסי צמוד כמפורט לעיל'. ז. 
 
 

כלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הקידוח. קוטר כלוב הזיון יהיה  ח. 
. אורך הזיון יהיה כאורך הקידוח ס"מ מקוטר הקידוח 20-קטן ב
מ'. הזיון יהיה מברזל מצולע ויחושב עפ"י הכוחות האופקיים  1פחות 

פרומיל שטח החתך )ביחס הפוך לקוטר(  5-6-והמומנטים ולא פחות מ
 של:-הגבוה מביניהם -(Zאו מדרישות התקן לכח מתיחה )

 
  p0.7 - d100  =Z 
  d  )'קוטר הכלונס )מ = 
  p  הקבוע )טון(= העומס 
   

 



  בס"ד

 Eng. ZELIO DIAMANDI    נג' זליו דיאמנדיאי
 SOIL & FOUNDATION ENGINEERיעוץ לביסוס מבנים וקרקע                 

  Eng. Gabriel Magnezi  אינג' גבריאל מגנזי
 

 OFFICE@ZELIO.CO.IL     kineret st.#15 bnei-brak 51201   51201בני ברק , 15 כנרתרח' 

 tel -03 5756517טל'    fax    03-5757694פקס 
 14מתוך  8עמוד 

 
 

 הכלובים יהיו מרותכים במפעל כולל טבעת הקשחה. ט. 
 
 

  יש לזמן את מהנדס הביסוס לתחילת העבודה ויש להביא בחשבון  .י 
 התאמות עומק וקוטר נוספות לפי הממצאים בעת הביצוע.   

 
 

למעבר שכבות  מ' 2-3באורך  יתכן הצורך בשימוש בצינור מגן עליון .אי 
 .נותחול עליו

 
 

 הכלונסאות יבוצעו בפיקוח צמוד של בעל מקצוע מוסמך.  .בי 
 

  
במקרה של חשש ליציבות או התקלות בגושי פסולת ייתכן הצורך  יג. 

 .CFA -במעבר לקידוח בשיטת ה
 
 
 
 
 תכנון רצפות )רצפה, הפרדת קורות וכו'(  .6
 

הבטחת יציבות מוחלטת לרצפות בתנאי הקרקע שבאתר )חרסית(  א. 
יש חייב תכנון רצפה "תלויה", דהיינו ללא מגע עם הקרקע.  מ

ממגע עם הקרקע באמצעות קרטון  והקורותלהפריד תחתית הרצפות 
 ס"מ )עם הגנת לוחות פוליגל בצדדים(. 25כוורת בגובה 

במקרה של ביצוע בתקופת חורף יש צורך בהנחת שכבת ארגזי   
 . לארגזי הקרטון מתחתפוליוויד 

 
 

 ם בולטים מהמבנה, כגון מדרגות יתוכננו כ"זיז" היוצא אלמנטי .ב 
 מהמבנה או כ"קורה על שני סמכים". התכנון יעשה באופן שתזוזות   
 ס"מ לא תעביר כוחות למבנים. 5הקרקע בשיעור   

 
 

 ס"מ. 2-4חיבורי צנרת יהיו גמישים ומאפשרים תזוזות של  .ג 
 
 

   וז של החלל שמתחת ע"י מהנדס מנוסה( מערכת ניקיש לתכנן ) .ד 
 לרצפות המבנה כדי למנוע הצטברות מים באזור המבנה.  
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 ואיזורי פיתוח מגרשי הספורטמסקנות והמלצות  .7
 

בהתחשב בחתך הקרקע שבאתר )מילוי לא מבוקר( המקשה על  א.
הבטחת יציבות מוחלטת מומלץ לנקוט גישה של סיכון מחושב 

בחשבון אפשרות שידרשו פעולות  )שתאושר על ידי המזמין( המביא
 אחזקה ותיקונים בעתיד. 

 
 
מ' מפני קרקע  1 -תחילה יש לבצע חפירה בעובי שלא תפחת מ ב.

מ' מגבולות  2מימדי החלפת הקרקע יחרגו לפחות . קיימים
 גבולותמ' לפחות מ 1. מימדי המצעים יחרגו מתוכננת חניההגרש/מ

 הפיתוח המתוכנן.
 

 
ישוף /סילוק מילוי קיים תהודק לצפיפות של פני הקרקע לאחר ח .ג

 ממודיפייד. 95%
 
 

 STABILANKAלאחר הידוק השתית יש לפרוש יריעת חיזוק מסוג  .ד
. יריעת חיזוק לא תמנע היווצרות שקיעות אך תאפשר קבלת 250/50

שכבות. יש לפרוש יריעות  2-היריעות יונחו בהתנהגות יותר אחידה. 
רי חניה ונסיעת כלי רכב ורחבות באזופיתוח השריון באזור 

 "רגישות". בשבילי הולכי רגל ניתן לוותר על הנ"ל.
 

 
וכן  המצעים, לתחתית לאחר החפירהבין פני הקרקע  נדרש מילויכל  ה.

או מחומר מובא )חול החלפת הקרקע )במידה ונדרשת( תיעשה 
או חומר "נברר" על פי המפרט  (20%חרסיתי עם תכולת דקים של עד 

ס"מ, תוך הידוק לצפיפות  25בשכבות בעובי עד  משרדי מהודקהבינ
 ממודיפייד, ע"י מכבש ויברציוני כבד. 96%של 

 
 

, עקב חתך הקרקע שבאתר, ריצוף נדרשוכבישים  באזורי חנייה .ו 
באבנים משתלבות )לעומת אספלט( מאחר והאחזקה והתיקונים 

( המינימלי יהיו עובי המצעים )סוג א')במידת הצורך( פשוטים וזולים. 
 98%ס"מ לצפיפות  25ס"מ. המצעים יהודקו בשכבות בעובי  50

 ממודיפייד ע"י מכבש ויברציוני.
 
 

יש לבצע חפירה כללית עד לסילוק כל המילוי  באזור מגרשי ספורט ז. 
מ'( ישקל  2בזמן ביצוע החפירה )לאחר  .מ'( 3של באתר )עומק משוער 

תוך שריון ע"י יריעות מסוג  הפסקת החפירה וביצוע מילוי חוזר
FORTRAC 110   (.שריון)רשת 
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 עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס( פיתוח גינון וניקוז ) .8
 

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה  א. 
שתמנע הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של 

ימים המכוונים אל מחוץ למבנה המים ע"י יצירת שיפועים מתא
והנועדים להבטיח הרחקה מהירה של המים. שיפוע מינימלי נוסף 

עד למנוע סיכון . הנ"ל נו3%ובקרקע גלויה  1.5%באיזור מרוצף הינו 
 (.1525)ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים ת"י  לתקינות היסודות

 
 

צאי ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב ומו ב. 
מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר  3מרזבים )אשר יש להרחיקם 

מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק( וכן המנעות מנטיעת עצים 
 מ' לפחות מהמבנה(.  5בסמוך למבנה )עד למרחק 

 
 

תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב יעשו ע"י מתכננים מנוסים  ג. 
מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז על וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם. 
 הכללי של האתר ביחס לסביבה. 

 
 

 צנרת הביוב תורכב עם חיבורים אטימים וגמישים המאפשרים  ד. 
  יש להתחשב בתכנון  ס"מ. 5תזוזות קרקע דיפרנציאליות של עוד   
   מערכת מים בקיום מילוי לא מבוקר יש לשקול "תליית" שורות   
 הביוב על הכלונסאות.  

 
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע  ה. 
 העבודות )במידת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(. 

 
 

מ' בסמוך לכלונסאות. בכל מקרה  2-אין לבצע חפירה לעומק הגדול מ ו. 
 של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 

 
 

 הצפות, סתימות ודליפות  ם אחזקה שוטפת שתמנעבמבנים תקוי ז. 
 בלתי מבוקרות.  

 
 

 מומלץ "לצפות" היקף המבנה ע"י ריצוף/אספלט כדי לצמצם שינויי  ח. 
 רטיבות.  

 בכבוד רב,       
 

 אינג' זליו דיאמנדי       
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 10418תיק:          
 קודח: משה בר         

 
 תיאור קידוחי ניסיון

 יבנה -דף רח' הצ –בי"ס יסודי  – 202מגרש 
 
 

 צבע דקים %  תיאור השכבה עומק במ' קידוח
 
 מילוי חול חרסיתי וצרורות 0.0-5.4 1-ק

 חום   לעיתים עם מעט פסולת   
 חום  8-12   חול עם דקים 5.4-7.2 
 אפרפר   חרסית בינונית עד רזה 7.2-15.4 
 אדמדם  20-30   חול חרסיתי 15.4-18.7 
 לבן     חול כורכרי 18.7-20.5 

 
 חום    מילוי חול עם דקים 0.0-2.8 2-ק

 חום כהה  >50 חרסית בינונית עד רזה 2.8-13.5 
 חום  15-25   חול חרסיתי 13.5-18.6 
 חום  8-12 חול עם דקים וצרורות  18.6-20.5 

 
 חום  25-35  מילוי חול חרסיתי 0.0-1.2 3-ק

 לבן     חול כורכרי 1.2-3.4 
 חום כהה  30-40   חול חרסיתי 3.4-5.1 
 לבן     חול כורכרי 5.1-7.3 
 אפרפר  >50 חרסית בינונית עד רזה 7.3-11.4 
 חום  25-35   חול חרסיתי 11.4-15.3 
 אדמדם  25-35   חול חרסיתי 15.3-16.8 
 לבן     חול כורכרי 16.8-20.5 

 
 
  מילוי חול ופסולת בניין  0.0-2.8   4-ק

 חום כהה  >50 חרסית בינונית עד רזה 2.8-11.4 
 חום  20-30 חול חרסיתי עם צרורות  11.4-18.7 
 חום  8-12 חול עם דקים וצרורות 18.7-20.5 

 
 חום כהה  30-40  מילוי חול חרסיתי 0.0-0.9 5-ק

 חום  8-12 מילוי חול עם דקים וצרורות 0.9-2.9 
 חום כהה  >50   חרסית רזה 2.9-5.5 

 
 דמדםא  25-35   חול חרסיתי 0.0-0.5 6-ק

 לבן     חול נקי 0.5-1.7 
 חום כהה  >50 חרסית בינונית עד רזה 1.7-5.5 
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 צבע דקים %  תיאור השכבה עומק במ' קידוח
 
   מילוי פסולת 0.0-0.6 7-ק

 חום כהה  30-40   חול חרסיתי 0.6-3.0 
 לבן     חול נקי 3.0-3.6 
 חום כהה  >50   חרסית רזה 3.6-5.5 

 
 חום  10-15  וי חול עם דקיםמיל 0.0-1.0 8-ק

 לבן    מילוי כורכר ופסולת 1.0-2.9 
 חום כהה  >50 חרסית רזה עד בינונית  2.9-5.5 

 
 חום   מילוי חול חרסיתי עם אבנים 0.0-3.2 9-ק

 חום כהה  >50 חרסית בינונית עד רזה 3.2-5.5 
 
 חום כהה  >50 חול חרסיתי עד חרסית רזה 0.0-2.7 10-ק

 לבן  >50   ל נקיחו 2.7-3.8 
  חום כהה  >50 חרסית בינונית עד רזה 3.8-5.5 

 
 

   
 



  בס"ד

 Eng. ZELIO DIAMANDI    נג' זליו דיאמנדיאי
 SOIL & FOUNDATION ENGINEERיעוץ לביסוס מבנים וקרקע                 

  Eng. Gabriel Magnezi  אינג' גבריאל מגנזי
 

 OFFICE@ZELIO.CO.IL     kineret st.#15 bnei-brak 51201   51201בני ברק , 15 כנרתרח' 

 tel -03 5756517טל'    fax    03-5757694פקס 
 14מתוך  13עמוד 

 
 
 

 תוצאות בדיקות החדרה תקנית
 

 מס' חבטות עומק במ'  קידוח   
 

 (6,8,11)19  2  1-ק   
     4  16(5,7,9) 
     6  23(7,10,13) 
     8  21(6,9,12) 
     10  30(8,13,17) 
     12  37(9,14,23) 
     14  27(8,12,15) 
     16  42(10,17,25) 
     18  45(10,16,29) 
     20  50(<15,27,43) 

 
 (3,3,5)8  2  2-ק   
     4  15(5,7,8) 
     6  20(6,8,12) 
     8  26(7,11,15) 
     10  25(8,11,14) 
     12  30(9,13,17) 
     14  39(9,15,24) 
     16  50(<14,21,36) 
     18  44(11,19,25) 
     20  50(<17,34,47) 

 
 (6,7,7)14  2  3-ק       
     4  10(3,4,6) 
     6  21(5,8,13) 
     8  16(6,7,9) 
     10  17(6,7,10) 
     12  28(8,13,15) 
     14  28(8,12,16) 
     16  39(9,15,24) 
     18  50(<12,23,37) 
     20  50(<14,27,41) 



  בס"ד

 Eng. ZELIO DIAMANDI    נג' זליו דיאמנדיאי
 SOIL & FOUNDATION ENGINEERיעוץ לביסוס מבנים וקרקע                 

  Eng. Gabriel Magnezi  אינג' גבריאל מגנזי
 

 OFFICE@ZELIO.CO.IL     kineret st.#15 bnei-brak 51201   51201בני ברק , 15 כנרתרח' 

 tel -03 5756517טל'    fax    03-5757694פקס 
 14מתוך  14עמוד 

 
 
 
 

 מס' חבטות עומק במ'  חקידו   
 

 (7,13,15)28  2  4-ק   
     4  19(6,8,11) 
     6  21(6,9,12) 
     8  30(9,13,17) 
     10  27(8,11,16) 

 
     12  28(8,13,15) 
     14  39(11,16,23) 
     16  45(9,17,28) 
     18  50(<12,23,36) 
     20  50(<18,29,50) 

 
 (5,3,3)6  2  5-ק   
     5  10(4,4,6) 

 
 

 (3,3,5)8  2  6-ק   
     5  12(5,5,7) 

 
 

 (4,5,7)2  2  7-ק   
     5  13(5,6,7) 
    
 (3,3,4)7  2  8-ק   
     5  12(5,5,7) 
    
 (2,3,4)7  2  9-ק   
     5  11(4,5,6) 

 
 (7,9,10)19  2  10-ק   
     5  17(6,8,9) 
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 

 

 2018פברואר,  4

 

 

 מוש ומקלחת נגישהלהנגשת בית שיהוראות 

 

 מורשה נגישות מתו"ס 

 לאה ריין שם
 017892209 ת.ז

מס' 
 רישוי

125 

 פ"ת 8אלתר מיהוד  כתובת
 052-6363212 טלפון 
 rineleah@gmail.com דוא"ל

 

 

 ע"פ חו"ד זו נערכה 

  נגישות הסביבה הבנויה: פנים – 3.1, חלק 1918תקן ישראלי ת"י  – "3.1חלק  1918"ת"י 

 דרישות בסיסיות; –הבניין 

  נגישות הסביבה הבנויה: פנים – 3.2, חלק 1918תקן ישראלי ת"י  – "3.2חלק  1918"ת"י 

 דרישות משלימות לשימושים ספציפיים; –הבניין 
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 

 

 בתנאים הבאים :יש לעמוד 

 
 בתי שימוש נגישים :  .1
 

   הריצוף יהיה בעל התנגדות להחלקהr10   לפחות 
 

  בכל מדור שירותים יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות 
 

  בית שימוש נגיש יהיה בכל קומה המיועדת לשימושים שנדרשים בהם בתי שימוש ע"פ הל"ת 
 

  המרחק מפתח הכניסה הראשית של כל אגף לא קיים או מתוכנן בית שימוש נגיש , לא יעלה
 מ'. 60בבניין אל דלת כניסה לבית שימוש נגיש על 

 

  'ס"מ . 200*150של תא שירותים עם אסלה פינתית גודל מינ 
 

  ס"מ בתוך התא . 150דלת תא השירותים תפתח החוצה כדי לאפשר סיבוב בקוטר 

  ס"מ . 80שיישמר רוחב פתח של אם לא מתאפשר פתיחה החוצה , תותר דלת הזזה , ומלבד 
 

  ס"מ  . 40בדלת , לצד הידית  יש להשאיר מרווח פנוי של 

  מנגנון נעילת הדלת יאפשר פתיחת הדלת מבחוץ באמצעי זמין 
 

      . ידית הדלת תהיה מנוגדת חזותית לכנף הדלת 
 

  לפני דלת השירותים            משטח תפקודיש להשאיר  * 
 

 

 בית שימוש נגיש 

 אסלה

 ס"מ 45-50 המרחק מציר האסלה לקיר הקרוב 

 ס"מ 69-75 המרחק מהקיר שמאחורי האסלה ועד לקצהו הקידמי 

 ס"מ 45-50 גובה פני מושב האסלה 

 מאחז יד 
 כללי

 תהיה עגולה או אחרת ובלבד שתהיה נוחה לגריפה 

 ס"מ 3-4בקוטר  -עגולה 
מ עם ס" 3-6 -לא עגולה 

מ"מ  3פינות מעוגלות 
 לפחות 

הערה : יש לוודא כי למאחזים יש תעודת בדיקה ממעבדה 
מאושרת , וכי הם אכן תקניים , עשויים מחומר קשיח ועומדים 

   בעומסים

מאחז יד 
 מתקפל

 ס"מ73-90 קצהו הקדמי של המאחז יגיע לפחות עד קדמת האסלה 

 מ"מ 5 התנועה האופקית המקסימלית של קצהו החופשי

 ניוטון 30 קיפול המאחד יתאפשר בפעולה אחת ובהפעלת כח עד 
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 

 

 ס"מ 22 המאחז המקופל לא יבלוט מהקיר שבגב באסלה מעל 

   המאחז ישאר בצורה אנכית ולא ייפול בצורה חופשית

 העומס שעליו לשאת

ניוטון  590 -במצב אופקי 
 מינ'
ניוטון  981 -צב אנכי במ
 מינ'

 ס"מ מפני הריצפה  75-85 גובה פניו העליונים כשהוא במצב שרות )פתוח(

 מאחז יד קבוע

 ס"מ כל חלק  60 , אורך כל חלק :  Lמורכב מחלק אופכי ואנכי ,  יוצר צורת 

 ס"מ מינ'  4 מסביב למאחז מרווח חופשי לגריפה 

 ניוטון מינ'  295 -אופקי  המאחז יעמוד בכח 
 ניוטון מינ'  981 -אנכי 

 ס"מ  75-85 גובה פניו האופקיים של המאחז

מקום המפגש בין חלקו האנכי והאופקי  לבין המרחק מהקיר 
 ס"מ 90-95 שבגב האסלה יהיה

 כיור 

 ס"מ 30-40 רוחב הכיור

 ס"מ  40-52 אורך הכיור

 ס"מ 80-85 גובה פני עליון של הכיור

 ס"מ 118-122 בתא עם אסלה פינתית מרכז הכיור מהקיר שבגב האסלה 

   ס"מ מקדמת הכיור 25הסיפון יותקן במרחק של 

מתחת לפני הכיור ישמר חלל חופשי לבירכיים ולכפות  רגליים 
 ס"מ מינ' 68 בגובה

 ברז המים יהיה נח לשימוש ,
 יאפשר הפעלה ללא שימוש באצמעות הידיים או הרגל 

 ברז המופעל בלחיצה תידרש לחיצה קלה , 
   הכיור הקרוב לאסלה או במרכז הכיור  בשפתהברז יותקן 

 אביזרים 

 תותקן מעל הכיור -  מראה

 ס"מ מינ'  45 -רוחבה 
ס,מ  90 -גובה תחתון 

 מקס'
 ס"מ מינ' 175 -גובה עליון 

יותקן בצמוד לכיור , בגובה  - משטח/מדף להנחת אביזרים
 ר , בצד המרוחק מהאסלה פני הכיו

 ס"מ מינ'  30 -אורך 
 ס"מ מינ'  15 -רוחב 

 ס"מ מפני הריצפה  80-85 יותקן בסמוך לכיור  - מתקן לסבון נוזלי

 ס"מ 120-130 יותקן בגובה לתחתיתו  - מתקן לייבוש ידיים

 ס"מ 140 יותקן בגובה מקסימלי  - מתלה

הדלת לצורך מאפשר משיכת  - מאחז אופקי על הדלת
 סגירתה

 ס"מ 85-110גובה 
ס"מ מקס'  25ובמרחק של 
 מציר הדלת
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 

 

 מקלחת נגישה

 3חלק  1205ע"פ תקן  -גובה  ראש מקלח קבוע  ברזים 

מנגנון הפעלת 
 הברזים 

 4ברז ערבוב להתקנה נסתרת , בעל ידית מנוף )כולל "
דרך( , המנגנון ימוקם על הקיר הניצב לקיר בו מותקן 

 מושב המקלחת

 מפני הריצפה 90-110גובה 

 ס"מ מפינת הקיר  50-70

מקלח יד נייד 
 עם זרנוק

ס"מ לפחות , מיקומה על הקיר  150אורך הזרנוק 
 יהיה בהישג ידו של אדם היושב על מושב המקלחת

 100-120גובה תלייה מהרצפה  
 ס"מ 

מושב 
 המקלחת

 ס"מ 40X40מינימום  מידות המושב

   קצוותיו מעוגלים

 ק"ג 130מינ'  עומס אנכי של המושב עם עיגון המתאים לעומסים

 ס"מ מגובה הריצפה 45-50  גובה התקנת המושב

 ס"מ 45-50 המרחק בין מרכז המושב לקיר הניצב לו 

מאחז יד 
 מתקפל

 ס"מ מינ' 65 אורכו של המאחז יד המתקפל כשהוא במצב פתוח

 ס"מ מפני הריצפה  66-70 גובה פניו העליונים כשהוא במצב שרות )פתוח(

 ס"מ 36-40 המושב המתקפל ובמרחק מציר האסלה של יותקן לצד 

 מ"מ 5 התנועה האופקית המקסימלית של קצהו החופשי

 ניוטון 30 קיפול המאחד יתאפשר בפעולה אחת ובהפעלת כח עד 

 ס"מ 22 המאחז המקופל לא יבלוט מהקיר שבגב באסלה מעל 

   המאחז ישאר בצורה אנכית ולא ייפול בצורה חופשית

 העומס שעליו לשאת
 ניוטון מינ' 590 -במצב אופקי 
 ניוטון מינ' 981 -במצב אנכי 

 מאחז יד קבוע

   Lמורכב מחלק אופכי ואנכי ,  יוצר צורת 
 ס"מ מינ' 60 -אורך החלק האופקי 
 ס"מ מינ'  80 -אורך החלק האנכי 

 ס"מ מינ'  4 מסביב למאחז מרווח חופשי לגריפה 

 ניוטון מינ'  295 -ופקי א המאחז יעמוד בכח 
 ניוטון מינ'  981 -אנכי 

 ס"מ  66-70 גובה פניו האופקיים של המאחז

מאחז אופקי 
 על הדלת

מאפשר משיכת הדלת לצורך  - מאחז אופקי על הדלת
 סגירתה

 ס"מ 85-110גובה 
ס"מ מקס' מציר  25ובמרחק של 

 הדלת

 אביזרים

, יותקן בקיר הניצב לקיר בו   מדף להנחת מוצרי רחצה
 ס"מ  120יותקן בגובה של עד  מותקן המושב

 ס"מ מקס' 140 יותקנו באזור " היבש" בגובה : -שני מתלים 
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 פ"ת 8כתובת : אלתר מיהוד 

  077-2001422טל : 

 052-6363212נייד : 

 rineleah@gmail.comאימייל : 

 

 

 מורשת נגישות מתו"ס –לאה ריין 

 

 

 

 
 בכבוד רב,

 
 לאה ריין   

 מורשת נגישות מתו"ס

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


