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 5/2017מס'  פומבימכרז 

 
לביצוע מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט להציע הצעות הזמנה  –מסמך א' 

  בלוד ולאון לוי
 
( מעוניינת לקבל "מינההמזו/או " "חברהה)להלן: " החברה הכלכלית ללוד בע"מ 1.1

)להלן:  בלוד פסיפס לוד על שם שלבי וויט ולאון לויהמרכז מבנה   לבנייתהצעות 

", הכול בהתאם לתנאי הפרויקט"להלן:  החברה"(,  עבור מוזיאון פסיפס לוד"

המכרז והחוזה המצורף למכרז זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 "(.החוזה"

 

יימצא בנוסח החוזה ובנספחיו  הפרויקטתנאי ההתקשרות לביצוע  פירוט מלא של 1.2

ובכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז לבין תנאי החוזה בכל הנוגע לתנאי 

 ההתקשרות עם מקבל ההרשאה, גוברים תנאי החוזה . 

  

על המציע לקרוא את מסמכי המכרז, לרבות החוזה וכל התחייבויותיו על פיהם,  1.1

 . במכרז ייחשב כמי שקראם, הבינם והסכים לכל האמור בהם ובעצם הגשת הצעתו

 
 

 :רקע כללי -ן פסיפס לוד פרויקט מוזיאו .2
 

"( העירייההחברה הינה תאגיד עירוני אשר הוקם על ידי עיריית לוד )להלן : " 2.1

והוסמך על ידיה לנהל ולבצע פרויקטים לפיתוח ברחבי העיר לוד, ובכלל זאת את 

 .פסיפס בלודביצוע פרויקט מוזאיון ה

 

, בעקבות חפירה לצורך הרחבת רח' החלוץ בעיר לוד, התגלה אחד 1996בשנת  2.2

הפסיפסים היפים בארץ, אשר קישט רצפת בית אמידים מהתקופה הרומית )סוף 

המאה השלישית לספירה( והביזנטית. הפסיפס פורק וטופל, ובשנים האחרונות מוצג 

 במוזאונים הגדולים והחשובים בעולם.

ית לוד מעוניינות להשיבו למקומו המקורי, ולהקים סביבו מרכז יועיר החברה

פסיפס והמתוכנן יוצגו הפסיפס המדובר מבנה במבקרים חדש שיבנה למטרה זו. 

וד נוסף שנחשף לצידו, וכן ממצאים ארכיאולוגים מרשימים אחרים שנחשפו בל

 וסביבותיה.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

בכל התנאים שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז,  רשאי להשתתף במכרז זה מי

 המפורטים להלן:

המציע הינו עוסק מורשה או חברה אשר התאגדה או נרשמה על פי דיני מדינת  1.1
 ישראל. 
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בנאיות על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה רשום בפנקס הקבלנים המציע  1.2
לצרף להצעתו  על המציע ,בהתאם .ומעלה 4-גסיווג  100בענף , 1969-התשכ"ט

 אישור מתאים על רישומו כאמור התקף למועד ההגשה.

 ניסיון מקצועי  1.1

 2לא פחות מ בעבודה בכקבלן ראשי על המציע להיות בעל ניסיון מוכח  3.3.1
 לפרויקט נושא הזמנה זו.   פרויקטים דומים

  שנים האחרונותבחמש השהסתיים לעניין סעיף זה:  "פרויקט דומה" 3.3.2
, עבור גוף ציבורי כדוגמת בניית מבנה ציבורילל וכו (2013-2017)השנים 

רשות ממשלתית ו/או רשות מקומית ו/או חברה עירונית כהגדרה בפקודת 
ר יש בו פרטי ביצוע יחודיים ואש  מ"ר 1,300-בגודל של למעלה מ העיריות,

ו/או אלמנטי בטון דרוך המיוצרים במיוחד לפרויקט, מערכות אינסטלציה, 
ומולטימדיה. בפרויקטים הנמצאים באזורי מגורים  חשמל, מיזוג אוויר

ביצוע פרויקט שבו נדרשת זהירות יתרה בגלל אילוצים או  מאוכלסים, 
 מיוחדים.

תנאי סף זה, המלצות מפורטות המציע יידרש לצרף, לצורך עמידה ב 3.3.3
  3.3.1מהגופים עבורם ביצע פרויקטים העומדים בתנאים הקבועים בסעיף 

לעיל ולא פחות משני פרויקטים, תעודת השלמה מאת המזמינים של 
 הפרויקטים, עם התייחסות ספציפית לנושא עמידת המציע בלוחות הזמנים
של הפרויקט, איכות הביצוע, עמידה בתקציב הפרויקט, שיתוף פעולה עם 

ות כללית למידת סהגוף המזמין, יכולת ארגונית של המציע וכן התייח
מעבר לשני פרויקטים כאמור,  . ההצלחה של הפרויקט. מציע אשר ביצע

 יהיה רשאי )אך לא חייב( להגיש פירוט והמלצות גם לגבי פרויקטים אלו.

כל מציע יהיה רשאי להגיש על פי שיקול דעתו מסמכים נוספים המעידים על  3.3.4
 .ודייםבביצוע  מבנים מורכבים וייח ניסיונו ואיכות עבודתו

לעיל, ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם  3.3.3 – 3.3.1לעניין פסקות  (1
 בהתקיים האמור להלן:

המשתתף הינו תאגיד, אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או  (א)
 הינו בעל ניסיון. -מהבעלות בו  30%-בעל מניות המחזיק ב

המשתתף הינו יחיד, אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל  (ב)
 הינו בעל ניסיון. -מהבעלות בתאגיד  30% -חזיק במניות המ

כל שינוי בנוסח הערבות  להלן. כי המכרזמכמפורט במסמציע המציא ערבות מכרז ה 1.4
 .גרום לפסילת ההצעהעלול ל

ההשתתפות בסיור הקבלנים חובה, מציע שלא  .המציע השתתף בסיור קבלנים 1.5
 .ישתתף הצעתו תיפסל

, מפקיד 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו קאישורים בתוקף לפי חוהמציע בעל  1.3
מורשה או רואה חשבון, כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ 

 כחוק.

המציע נעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה  1.7
ת פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיו

וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, 
היעדר הרשעה גם לגבי בעלי  -; היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד 1981-התשמ"א

 השליטה בו ומנהליו הבכירים.
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 המציע הינו בעל כל הרישיונות הנדרשים לפי כל דין. 1.3

עשרים )במילים: ₪  24,000,000 חותהמציע הינו בעל מחזור כספים שנתי של לפ 1.3
בכל אחת משתי שנות הכספים אשר  , לפני מע"מ שקלים חדשים( וארבעה מיליון

 (.2016ו  2015קדמו למועד הגשת ההצעה למכרז )

 1987-המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1.10
הבטחת תנאים הוגנים(, או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין ו

חלפה שנה  -; אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 1991-התשנ"א
 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

על המשתתף להגיש הצעה לביצוע כלל העבודות במסגרת מכרז זה על כל  1.11
מרכיביהם. החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שתענה רק על חלק מהסעיפים 

 הלן.המפורטים ל
 

את מסמכי המכרז: כל  ישות משפטית אחת בלבד, אשר רכשההמשתתף הינו  1.12
מסמכי המכרז לרבות ערבות בנקאית יהיו רשומות על שמו של המשתתף. בכל מקרה 

 לא תותר  השתתפות של שותפות בין חברות וישויות שונות.
 

 עיקרי ההתקשרות .4

 ;להלן ופרויקט, כהגדרתלצורך ביצוע ה הזוכה ר עם הקבלןלהתקש   בכוונת החברה 4.1
  .בלוד המרכז הארכיאולוגי פסיפס לוד על שם שלבי וייט ולאון לוי

להציג שני פסיפסים נדירים אשר  נועדהפרויקט כולל ביצוע של מבנה ציבורי אשר  4.2
 מציגהל אולם ראשי ומרכז הפסיפס יכלנמצאו בעיר לוד במקום המדויק בו נמצאו. 

אולם רב תכליתי, אזור מקורה  ,, אזורי תצוגהאת הפסיפס הצפוני, מבואת כניסה
-כ כולל הגן הפנימיהמבנה גודל יג את הפסיפס הדרומי, אזור שירות וגן פנימי. צהמ

בנוסף, תהיה רשאית החברה להזמין  מ"ר. 130-מ"ר הכולל חצר פנימית של כ 1,400
גדרתו הפסיפס", כה מרכזמן הקבלן הזוכה ביצוע עבודות לפיתוח הגן הצמוד למבנה 

 .בכתב הכמויות

 :דגשים לעבודות הנדרשות

  צמוד מינימאלי פיתוח מבנה, ובניית האת ביצוע בניית מבנה "מרכז הפסיפס" כולל
הפסיפס גן מכרז זה כולל גם את פיתוח שצ"פ  בנוסף למבנה וחיבורי תשתיות.

 הצמוד.

 בודות לזמן העמהאתר הוצא  פסיפס צפוני אשר :שני פסיפסים במקור נמצאו במקום
"י משמרי ע. הפסיפס יכוסה ויוגן מצוי באתר העבודהשני וה לקראת סיומןויוחזר 
בזמן  אך יש להקפיד שלא יפגע ,טרם כניסת הקבלן לעבודה העתיקותרשות 

העבודות. אופן הביצוע יותאם לכך על מנת להבטיח לאורך כל מהלך הביצוע 
ולא תנתן לו כל תמורה  הצעתובהמציע יביא זאת בחשבון שהפסיפסים לא יפגעו. 

 הצעתו.נקוב בנוספת מעבר ל

  היו אחראים לשלב החזרת הפסיפס יצוות משמרי פסיפסים מטעם רשות העתיקות
. יש צורך שיקבעלפי הלו"ז  הצפוני למקומו בהתאם להתקדמות הביצוע של המבנה

 ..בתאום עם צוות זה 

 נבחרה שיטה של ת הפסיפסים הם חללים עם מפתח רחב ושני החללים המקרים א
 לתמוך את הגג."קמץ"  , טרומיות, בחתךדרוכות קורות בטון

 במילוי ולא בחפירה  יתבצעוהמבנה והפיתוח , העתיקות הנמצאות במקום לאור
ושיטת הביסוס הינה כלונסאות ומעליהן רצפות 

 תלויות.
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  יעוד המקום הוא מרכז מבקרים ועל כן ישתלבו במבנה מערכות מולטימדיה
הזוכה יידרש באינטגרציה ותאום עם מערכות אלו והפועלים מטעמה. כל  .מתקדמות
ההכנות יוכנו במסגרת מכרז זה, ואילו ההשחלות בפועל יבוצעו בתום התשתית ו

הצעתו ולא תנתן לו כל בהפרויקט ע"י ספקים נוספים. המציע יביא זאת בחשבון 
עם קבלני מערכות  הקבלן מחוייב לשתף פעולה החוזית.תמורה נוספת מעבר להצעתו 

המולטימדיה אשר ייתכן כי יעבדו במקביל וברור לו כי לא יקבל כל רווח קבלן ראשי 
  או כל תמורה אחרת עקב פעיילותם במקום .

 ראשי באתר ללא תוספת  בזמן עבודת קבלן הפיתוח באתר המציע ישמש גם קבלן
 תשלום או עמלה.

 העבודות ביצוע לאורך כל זמן ור לשמכות לבתי מגורים, ויש ימיקום האתר הוא בסמ
 לתושבים לביתם.בטוחה כי תישאר גישה 

 

בהסכם הזוכה מתחייב לבצע את הפרויקט בהתאם לדרישות ולמאפיינים המפורטים  .5

 המצורף למסמכי המכרז ובכלל זה;

יהיה על הקבלן לבצע כל פעולה ו/או עבודה הדרושה לצורך ו/או במסגרת הפרויקט,  5.1
יקט והשלמתו, במועד הקבוע לשם כך בלוח הזמנים כפי בניית הפרובקשר עם 

, לשביעות רצונה המלאה של המזמינה ובהתאם להוראותיה ייקבע על ידי המזמינהש
"(, עבודות הפרויקט" או "הפרויקט: "ולהוראות ההסכם )כהגדרתו להלן( )להלן

ום, לרבות ומבלי לגרוע, פינוי האתר, פיתוח האתר, הקמת הפרויקט, בנייתו, תיא
חיבור והספקת תשתיות )ודרכים( ארעיות כפי הנחוץ לביצוע הפרויקט על כל שלביו 
השונים, תיאום חיבור והספקת תשתיות ודרכי קבע הדרושות לאכלוס ולגמר 

 מזמינההפרויקט, והכול תוך שיתוף פעולה בין הקבלן לבין קבלנים נוספים מטעם ה
הפרויקט על כל מרכיביו, חלקיו, ו/או כל גוף ו/או רשות מוסמכת אחרת; השלמת 

יחידותיו, תשתיותיו ומערכותיו, במצב בו ראוי הפרויקט לשימוש בהתאם לייעודו, 
ותעודת גמר וכל יתר  4בין היתר לאחר ניקיון האתר וסביבתו, קבלת טופס 

האישורים ו/או ההיתרים הדרושים לגמר הפרויקט, והכל בהתאם לדרישות 
תוכניות, לתוכניות המפורטות, למפרט הטכני המיוחד, המזמינה, להיתר הבנייה, ל

למפרט הכללי, לתנאים הכלליים מיוחדים )מוקדמות(, להוראות הסכם הפיתוח 
ר ההוראות המפורטות במסמכי ההזמנה והסכם התשתית )כהגדרתם להלן( ולכל ית

 ו/או כפי שינתנו על ידי כל רשות מוסמכת ו/או על פי דין.

חודשים   13לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הוא  -ויקטלבצוע הפר לוח זמנים 5.2
 קלנדאריים.

אינה מחויבת למתן צו   החברה. מובהר כי צו התחלת עבודה ינתן עם חתימת החוזה 5.1
ות במועד זה ו/או במועד סמוך לו ולא יהיה במועד מתן צו התחלת התחלת עבוד

 ו/או כדי לזכותבלן שיבחר עבודה כדי להשפיע על גובה התמורה לה יהיה זכאי הק
 את הקבלן האמור בפיצוי כלשהו.

 ביטול הפרויקט או עיכוב מועדי ביצוע הפרויקט: 5.4

שאין בפרסום הזמנה זו   חברההלו על ידי  נמסרכי המציע מצהיר ומאשר בזאת, 
לביצוע הפרויקט  חברההו/או השתתפותו בהליך בכדי להוות התחייבות כלשהי של 

ו התחייבות ללוח זמנים מסוים לתחילת מן מסוים ו/א)כולו או חלקו(, ככלל ו/או בז
שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה   חברההו/או לסיום ביצוע הפרויקט. 

מחויבת לשלם כל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי למציעים ו/או לקבלן )מלבד כקבוע 
זמני במפורש בהסכם(, להורות, בכל עת, על ביטול הפרויקט, כולו או חלקו, באופן 

או קבוע ו/או על הפסקת העבודות )לתקופה קצובה או לצמיתות( ו/או על שינוי כל 
לוח זמנים שיקבע לביצועו, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שתהיה חייבת לנמק את 

 החלטתה זו, ובין היתר, מהטעמים המפורטים בסעיף זה להלן.
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ו/או תביעה ו/או ל כל טענה בהגשת הצעתו, מוותר המציע, באופן בלתי חוזר, ע 
השגה מכל מין וסוג שהיא, שתהיה לו בקשר עם הפרויקט )למעט זכות אשר 
הוענקה לו במפורש בהסכם(, לרבות ומבלי לגרוע, ביטול הפרויקט, כולו או חלקו, 
דחיית מועד ביצוע הפרויקט )כולו או חלקו(, הפסקת הפרויקט )לתקופה קצובה או 

רוכות בביצוע הפרויקט, שינוי לוח הזמנים העבודות הכלצמיתות(, שינוי היקף 
לביצועו וכיו"ב, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, כמפורט בסעיף זה 

 להלן.       

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו להזמנה לאחר שבדק את המידע האמור וכל 
רה בדיקה אחרת שראה לנכון לערוך, ובין היתר, מצא כי הצעתו בהליך משקפת תמו

מלאה והוגנת לביצוען המלא של כל התחייבויותיו על פי מסמכי הזמנה, במועדן, 
 וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 מובהר בזאת, בין היתר, כי: 5.5
 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי . חברהה  
 

 צעות שהוגשו, לפסול או את ההתהיה רשאית לפי שיקול דעתה, לבדוק  חברהה

לדחות הצעות, להזמין מציע טרם בחירת ההצעה הזוכה, כדי לדרוש ממנו 

או פרטים אחרים הדרושים לה לצורך /או הבהרות ביחס להצעתו, ו/פרטים ו

לברר אצל גורמים אחרים עימם התקשר  חברהקבלת החלטה. כן רשאית ה

או /נשוא מכרז זה וט או הפרויקמסוג העסק או פרויקט המציע להפעלת עסק 

ברשויות ציבוריות בהן היה מעורב בהפעלת עסקים כלשהם, פרטים מכל סוג 

שהוא לרבות בדבר טיב השירות של המציע ו/או בדבר ניסיונו ו/או כושרו לביצוע 

 חברההתחייבויותיו כנדרש על פי מכרז וחוזה זה, במיומנות ובאיכות גבוהים. ה

אימה ביותר, או לבחור כמה הצעות את ההצעה המת תהא רשאית לבחור

  מתאימות ו/או שלא לבחור כל הצעה שהיא.

 

 תהיה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לשם בחינת איכות  חברהה

המציע והערכתו, לרבות פניה לממליצים ועריכת סיור באתרים  שבהם ביצע 

ציע ולכוח עריכת ראיונות למ המציע פרויקטים  דומים לפרויקט מושא מכרז זה,

ככל שועדת המכרזים  חברה וידו, הכול על פי שיקול דעת  ה-האדם המוצע על

  .תמצא לנכון

 

 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה  חברהה

שהיא ו/או לערוך מכרז חדש בין בנוסח זהה ובין בנוסח שונה, וזאת על פי שיקול 

שתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה הבלעדי והבלתי מסויג, ולמ דעתה

 מכל מין וסוג שהוא, כנגד הרשות מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כך. 
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     מובהר ומוסכם כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר

וסביבתו הן לעובדים והן לצד ג' כלשהו כמוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין, והוא 

זה את העירייה, את החברה הכלכלית וכן את  בענין פוטר בזאת מאחריות

הניהול והפיקוח באתר. הקבלן יקפיד על שילוט, גידור ו/או כל אמצעי בטיחות 

הנדרשים להבטחת שלום הציבור. בכל מקרה של תביעה בגין נושא זה ישפה 

הניהול ופיקוח בפרויקט בגין משרדי  ואת החברההקבלן מיד עם דרישה ראשונה 

 ה שתיגרם להם בעניין זה.כל הוצא

  תחת המזמינה ו/או העיריה.  מובהר לקבלן שבפרויקט עובדים קבלנים נוספים

מנהל העבודה של הקבלן בחוזה זה יהיה האחראי לבטיחות כולל אחריות 

לה במחירי היח' של . עלות זו כלוהחברה לבטיחות לכל הקבלנים שיועסקו ע"י

הגשת הצעת המחיר. מבלי לגרוע  הקבלן ועל הקבלן לקחת זו בחשבון בעת

 מהאמור לעיל, על הקבלן לפעול על פי מפרט הבטיחות המצורף לחוזה.

  מובהר כי במהלך שהות הקבלן באתר הוא מוגדר כקבלן ראשי לכל הקבלנים

 . החברההאחרים העובדים עבור 

  

 : תו במכרז מצהיר ומסכים המציע כיבהשתתפו  .3

כספיות או אחרות, בקשר למכרז  ותביעות,לא יהיו לו בשום מקרה כל טענות  3.1

והשתתפותו בו או בגין ההחלטה בו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי או השבה מהרשות, 

 לרבות בגין הוצאותיו להכנת ההצעה למכרז זה. 

  

אם יינקטו הליכים משפטיים בקשר להתקשרות במכרז זה וכתוצאה מכך תעוכב  3.2

תחייבים המשתתפים שלא לתבוע את ו תבוטל, מההתקשרות עם מי מהמצעים ו/א

בגין כך, אף אם יבטל בית משפט מוסמך התקשרות כלשהי של הרשות עם מי  חברהה

  .לב .מהמצעים

  

המציע יהא אחראי לבדיקת תנאי המכרז, לרבות פרטי ההתקשרות וכל מידע  3.1

רלוונטי הקשור אליה, ובכלל זה על המציע לערוך את כלל הבדיקות האפשריות וכן 

ק את אתר העבודה ומצבו לרבות תנאי הגישה אליו וכן כל פרט נוסף הדרוש לבדו

  לצורך קיום השתתפותו במכרז והתחייבויותיו על פיו. 

 

בהגשת הצעתו מצהיר המציע שכל פרטי המכרז, החוזה ונספחיו, ותנאיהם ידועים  3.4

/או טעות מובנים לו והוא מסכים להם, ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי וו

 ו/או אי התאמה. 

 

ונמסרים למציע  החברהכל המסמכים המצורפים למכרז זה הם רכושה הבלעדי של  3.5

לצורך הגשת הצעתו למבחן הצעות זה בלבד. אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש 

ת לא באוגדן אשר בו רשאי המציע לעיין. הרשות לא תקבל אחר במסמכים אלו לרבו

 ישירות במשרדי הרשות. הצעה שמסמכיה לא נרכשו 
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 על ידיחתומים הגשת טפסי ההצעה, על נספחיה לרבות החוזה על נספחיו, כשהם  3.3

הסכמה מצד  יםהווומ, מהווים תנאי סף לבחינת ההצעה כנדרשמורשה החתימה 

המציע לכל התנאי ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות 

 שיקול דעתה.  , לפי חברההתקשרות בחוזה עם ה
 

כל טענה בדבר אי התאמה, ו/או שגיאה ו/או אי הבנה או אי הסכמה לתנאי המכרז  3.7

לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם 

מבניהם. ובעצם הגשת הצעתו, מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה, 

 מקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה. ב חברהעל נספחיה ולהתקשרותו עם ה

 

 mshimur@gmail.com במייל ל בלבד  ", בקובץ "וורדהמציע רשאי לפנות בכתב 3.3

 בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, אי התאמות או חוסר   עד לתאריך

בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, או יתעורר ספק כלשהו בכל הנוגע לסעיף 

ו הכלול במסמכי המכרז  בחלוף המועד הנ"ל לא תתקבלנה או פרט או עניין כלשה

 . חברההשאלות נוספות, אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 

   

רשאית, בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס במסמכי  חברהה 3.3

המכרז לרבות בחוזה ונספחיו, שינויים ותיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח 

המכרז, מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים למקבלי מסמכי 

הבלעדי, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות במסמכי המכרז, זאת לפי שיקול דעתו 

 המציעים . 

 

הבלעדי,  הלדחות את מועד הגשת ההצעות, לפי שיקול דעת תרשאיתהיה  חברהה 3.10

ו/או בדוא"ל ו/בדואר, ודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, בפקס תובמקרה כזה 

 על פי פרטי ההתקשרות שנמסרו בעת רכישת מסמכי הכרז.

 
בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום מובהר בזאת כי השימוש  3.11

 דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.

 
י נפרד מתנאי המכרז, ההבהרות, השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלת 3.12

מסמכי המכרז באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או מקבלי לידיעתם של  ויובאו 

באמצעות משלוח דואר אלקטרוני. ההבהרות, השינויים והתיקונים, יצורפו על ידי 

 המציעים להצעתם, כשהם חתומים על ידם . 

 
ידי -למובהר בזה כי הפרשנות המחייבת והסופית לגבי עניינים שהועלו ע 3.11

ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  חברהידי ה-משתתפים כאמור לעיל תיקבע על

מכי ההבהרות מחייבים לעניין מכרז זה, וכי על המציעים לצרפם, כי אך ורק מס

 ידיהם, להצעתם. -כשהם חתומים על
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שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם  חברהה 3.14

 רז. מסמכי המכתנאי ל

 

תהא רשאית לבחון את יכולתו הפיננסית ואת כושרו של המציע, ואת  חברהה 3.15

ואת המשאבים העומדים ברשותו לצורך בחינת עמידתו בתנאי המכרז  כוח האדם,

 והחוזה. 

המציעים מתחייבים בזאת לשמור בסוד כל מידע שיימסר ו/או שייודע להם לשם  3.13

ולא לפרסם המידע הנ"ל, להעבירו או ביצוע ההתחייבויות בהתאם למכרז וחוזה אלו 

קופת ההתקשרות החוזית בין להביאו לידיעת אחר, בכל צורה שהיא, הן במשך כל ת

 הצדדים והן לאחר סיומה. 

למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות  3.17

 בלבד, ואולם ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת. 

 
 יעים:סיור מצ.   7

מקום  .11:00 בשעה 12.12.17ביום  בלוד העבודותתערוך סיור מציעים באתר ביצוע  חברהה .א

  בעיר לוד המפגש הינו ברחוב החלוץ פינת רחוב סטרומה

 . מכרזומהווה תנאי סף להגשת הצעות ל ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובהמובהר, כי  .ב

 המכרזסיור המציעים בכתב לכל משתתפי  לאחר סיור המציעים, תפיץ המזמינה פרוטוקול של .ג

. על המציע המכרז"(. הפרוטוקול יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי הפרוטוקול)להלן: "

 לצרף להצעתו את הפרוטוקול, כשהוא חתום על ידו ובחותמת המציע.

אלא אם יצוין במפורש בכתב  החברהכל מידע שיימסר בעל פה במסגרת הסיור לא יחייב את  .ד

 רוטוקול סיור הקבלנים.בפ

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:.    3

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 ה- נספחים א' ים חתומים של המציעתצהיר .א

כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה  המכרזכל מסמכי  .ב

)ככל שנשלחו או  המוסמכים מטעמו, בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה

הנדרשים  הפרטים בהם כל פורסמו ע"י המזמינה( חתומים כנ"ל, לאחר שהושלמו

 לרבות כתב הכמויות. להשלמה.

העתק תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים וכן אישור  -אם המשתתף תאגיד  .ג

 עו"ד או רו"ח ומסמכים בדבר רישום התאגיד כדין )תעודת ההתאגדות, תזכיר ותקנון(,

 זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד.

 העתק תעודת הזהות שלו. -אם המשתתף אדם פרטי  .ד

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור. .ה
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 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. .ו

העתק תעודה תקפה במועד הגשת ההצעה מאת שלטונות המע"מ לפי חוק העסקאות  .ז

 .1967-בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"וגופים צי

 העתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. .ח

רישיון  "קבלן רשום" בתוקף נכון ליום הגשת ההצעה, מתאים לגובה הצעת המחיר  .ט

 במכרז.

רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו של המשתתף כנדרש בתנאי הסף לעיל, הכוללת  .י

שעבורו בוצעה העבודה, שם הממליץ אצל הגורם, תפקידו ומספר הטלפון שלו,  את הגורם

 מכרז. ' לחוזה נשואאבהתאם לנוסח המצורף כ נספח י

חשבונות  סופיים והסכמים המעידים על ניסיונו של הקבלן )רצוי לצרף חשבונות  .יא

 והסכמים המתייחסים לעבודות שצוינו ברשימת ההתקשרויות(.

אישור עו"ד/רו"ח למורשי החתימה של המשתתף עפ"י  -ם פרטי אם המשתתף אינו אד .יב

לאימות חתימת המשתתף בשולי  בנוסףמסמכי הייסוד של התאגיד. אישור זה נדרש 

 הצעת המשתתף במקום המיועד לכך.מסמך 

 להלן. 9ערבות מכרז כמפורט בסעיף  .יג

 ' לחוזה המכרז.יבתצהיר העדר הרשעה, כנדרש בנוסח המצורף כנספח  .יד

, בהתאם לנוסח המצורף כנספח יג' המלצה לצורך הוכחת ניסיונו של המציע מכתבי .טו

 למכרז.

אישור מאת רו"ח למחזור הכספים של המשתתף בכל אחת משתי שנות הכספים אשר  .טז

 (.2016ו  2015קדמו למועד הגשת ההצעה למכרז )השנים 

-אדם, תשנ"והצהרות בדבר קיום חוקי עבודה ולפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח  .יז

 בהתאם לנוסחים המצורף למכרז. 1996

 פירוט הצוות המקצועי של המציע. .יח

ד' לחוזה נשוא המכרז, כשהוא  1נספח קיום ביטוחים בהתאם לנוסח המצורף כנספח  .יט

ומהווה התחייבות של המציע וחברת הביטוח להציג  חתום  על ידי המבטחת של המציע

 .ה והצעתו תזכהאישור קיום ביטוחים לפי אותו הנוסח, הי

 נוסח הצעת המשתתף בשני עותקי מקור חתומה על ידו. .כ

 שאר מסמכי המכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י המשתתף. .כא
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 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .כב

 ומסמכי הבהרות החתומים בכל דף ודף ע"י המשתתף. סיור מציעים/קבלניםפרוטוקול  .כג

, כי בעלי השליטה או המנהלים בחברה 'דינספח כהמשתתף יצהיר בתצהיר בנוסח הרצ"ב  .כד

לא מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא מכרז זה וכן יצהיר 

המשתתף כי הוא יקפיד אחר הוראות חוק לעידוד טוהר המידות בשרות הציבור, 

והר ותקנותיו, לרבות מתן גילוי נאות, ככל שיידרש לשם שמירה על ט 1992-התשנ"ב

 המידות.

-הצהרות בדבר קיום חוקי עבודה ולפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו .כה

 בהתאם לנוסחים המצורף למכרז. 1996

 

 :ובחירת ההצעה הזוכה אופן הגשת ההצעות.  3
 

 

החברה שברחוב ת המכרזים במשרדי והצעות המציע יוגשו בשתי מעטפות חתומות, לתיב .א
.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה 12:00בשעה  11.1.17 , לא יאוחר מיום לוד     1בת שבע 

 לא תתקבלנה. 
 

a. לרבות  פי תנאי הסף והמכרז-כל המסמכים הדרושים על: במעטפה הראשונה
, ולמעט הצעת , חתומים כדין על ידי המציעלעיל 7המסמכים המפורטים בסעיף 

שם: "מסמכי מכרז על גבי המעטפה ייר המחיר, אשר תוגש במעטפה נפרדת.
 בלא ציון שם המציע או כל פרט אחר.", תנאי סף - מספר 

b. חתימה ה פי תנאי המכרז, חתומה ע"י מורשי-במעטפה השנייה: הצעת מחיר על
 - מוסמכים כדין מטעם המציע. על גבי המעטפה יירשם: "מסמכי מכרז מספר 

ב כמויות כת אך ורק מעטפה זו תכלול המציע.  בלא ציון שם", הצעת מחיר 
 מודפס עם הצעת המחיר והעתק מהצעת המחיר  בקובץ מדיה דיגיטלית מסוג

הצעה החברה תהיה רשאי לפסול מובהר בזאת כי  ע"ג "דיסק און קי" מכרזומט
 .שתכלול את תנאי הסף )מעטפה ראשונה( יחד עם הצעת המחיר

 
או רישום  ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיוגשו עם מסמכים .ב

 חסר.
 
במעמד הגשת ההצעות, המעטפה הראשונה תוכנס לתיבת "תנאי הסף" ואילו המעטפה  .ג

 השנייה תוכנס לתיבת "הצעות המחיר".
 

נאי הסף. מעטפות תתיבת "תנאי הסף" ואת ועדת המכרזים תפתח בשלב הראשון את  .ד

צעת המחיר. הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף ייפסלו ולפיכך לא יועברו לשלב בחינת ה

ן ומת לאחר בחינת עמידת המשתתפים בתנאי הסף על ידי הגורמים המקצועיים בחברה

ולאחר קבלת החלטת  ניקוד לאיכות ההצעה בהתאם לפרמטרים שיפורטו במסמך זה,

תיפתח תיבת "הצעות ועדת המכרזים בדבר עמידת מי מבין המשתתפים בתנאי הסף, 

אשר הוגשו על ידי המשתתפים אשר עמדו ייפתחו מעטפות הצעות המחיר המחיר" ו

, בתנאי הסף. יובהר כי ייתכן ופתיחת מעטפות הצעות המחיר תיעשה במועד מאוחר יותר

. החברה תשקלל את ההצעות בהתאם לפרמטרים כפי שייקבע על ידי ועדת המכרזים

 ולאופן הניקוד המפורטים במסמך זה
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כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול  מבלי לגרוע מן האמור לעיל ובנוסף אליו, יצויין .ה

 .65יכות לו תזכה יפחת מ כל הצעה אשר ניקוד האב הראשון כהגדרתו לעיל, בשל

שהם חתומים בכל עמוד ועמוד, על ידי מורשי כאת כל מסמכי המכרז  חברהלהמציע יגיש  .ו

החתימה מטעמו ולאחר אימות החתימה במקומות הדרושים לכך על ידי עורך דין, בשני 

תקים זהים. לעניין זה, מסמכי המכרז לרבות הנספחים, השינויים והתיקונים ככל עו

 כאמור, ולרבות המסמכים אותם הוא נדרש לצרף להצעתו .  חברההעשו על ידי שנ

 

על המציע לוודא שעותק המקור והעתק ההצעה יהיו זהים. בכל מקרה של סתירה בין  .ז

של ההצעה, יקבע האמור בעותק  המקור להעתק, או של סתירה בין העתקים שונים

 .  החברההמקור, או שהדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה של 

 

 . כמויותלהגיש את הצעתו במלואה כפי שהיא מופיעה בכתב ה המציעעל  .ח

 
שתענה באופן חלקי על כתב  את הזכות לפסול על הסף הצעה הלעצמ תשומר חברהה .ט

 תייגויות כלשהן.או שתלווה בהס כמויותה

 

 ים ולא יכללו מע"מ.הסכומים הנקובים בהצעת המשתתף, יהיו בשקלים חדש .י

 

על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור, ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז  .יא

חתימת מקור. על העותקים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק 

ה התמורה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך אחד, לעומת העותק השני, יתוקן גוב

 צרף להצעתו אישור על קניית מסמכי המכרז.יותר. על המשתתף ל

 
לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תקבע ועדת המכרזים מי מבין ההצעות שהוגשו עומדת  .יב

לזמן את  ת. ועדת המכרזים תהיה רשאיבכל תנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז

את ניקוד תיקבע בפני ועדת המכרזים. הועדה  לראיון אי הסף לשעמדו בתנהמציעים 

 .(י'קוד האיכות המצורפת למסמכי המכרז )נספח האיכות של כל מציע, בהתאם לטבלת ני

 

ועדת המכרזים תקבע ניקוד סופי להצעות, אשר ישקלל את ניקוד האיכות שנקבע עם  .יג

  ניקוד המחיר.

אשר תחרוג מן המכרזים תהא רשאית לפסול כל הצעה מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ועדת 

 יובהר כי האומדן ייחשף במעמד פתיחת ההצעות.  .ומעלה 20%ב האומדן למכרז 

 
 80%יהיה   ה הכספישקל מן הניקוד הכולל. 20%משקלו של רכיב האיכותי בהצעה יהיה  .יד

 .. אופן חישוב הניקוד ושקלולו מפורט בנספח י' למכרז זהוללכמן הניקוד ה
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על המציע להגיש הצעה גם עבור ביצוע עבודות לפיתוח הגן הצמוד למרכז הפסיפס ולמלא  .טו

את הסעיפים הרלוונטיים לכך בכתב הכמויות, אולם יובהר כי סעיפים אלו לא יובאו 

. יובהר כי ו/או ההשוואה בין ההצעות בחשבון בעת קביעת ושיקלול ניקוד ההצעות

הקבלן הזוכה ביצוע עבודות פיתוח כאמור בהתאם  לחברה נתונה האופציה להזמין מן

למחירים בהם ינקוב בסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות אך אין היא מתחייבת לכך 

  ה.והיא תהיה רשאית לבצע עבודות אלו באמצעות קבלנים אחרים ו/או מי מטעמ

 

חרים על המציע לציין בהצעתו מהם חלקי ההצעה בהם אינו מעוניין לאפשר למציעים א .טז

זאת מבלי שיהא בכך כדי להגביל או לחייב לעיין, מטעמי סודיות מסחרית או מקצועית, 

. מציע שלא יציין בהצעתו מהם החלקים שבחסיונם הוא חפץ חברהאת שיקול דעת 

כאמור, ייחשב כמי שמסכים מראש למתן עיון מלא בכל מסמכי הצעתו. יובהר, כי בכל 

רזים ההצעה שיימסרו לעיון נתונה בידי ועדת המכמקרה, ההחלטה הסופית בדבר מסמכי 

 בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.  חברההשל 

 

תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות סעיפי  "אופן הגשת  חברהה .יז

 ההצעות" הנ"ל. 

 

חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם  .יח

נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן  איות לכאורה ובכלל זאת ראיותאחר. ר

 מתואמות תוביל לחילוט ערבות המשתתף. 

 

 
 ערבות מכרז  .10

התחייבויותיו נשוא הצעתו, על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות לשם הבטחת  .א

אלף חמש מאות במלים: ) ₪ 500,000בסך בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה 

 . 'דסח המצ"ב כנספח . הערבות תהא בנו(, כולל מע"מיםחדש יםשקל

 בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת ותהא  ________-הערבות תהא בתוקף עד ליום ה .ב

 למימוש מיידי בכל עת במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן. 

ר מיום אופן מיידי ולא יאוחהערבות חייבת להיות על פי תנאיה ניתנת לגביה ולמימוש ב .ג

 . מורשי החתימה בחברהעסקים אחד ממועד פניה חד צדדית של 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מהמועד האחרון אשר נקבע להגשת הצעת  .ד

 המשתתף.

 שם החייב על גבי הערבות יהא להיות זהה לשם המשתתף. .ה

 ון.סף, ולא תובא לדיהצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על ה .ו

 7מטרת ערבות זו להבטיח חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות בתוך 

 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז.
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 זכייה במכרז: .11

 תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.  חברהה .א

)שבעה( ימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל על הזכייה, ימציא הזוכה את  7בתוך  .ב

רבויות המפורטות בחוזה, אישורי הביטוח וכל המסמכים הנדרשים על פי מכרז זה, הע

 ויחתום על החוזה ונספחיו . 

 תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל , החברה .ג

של הזוכה, או אם נודע  או המשפטי , שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכליחברהלדעת ה

ותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ההחלטה במכרז על עובדה מהלאחר  חברהל

לזוכה,  חברהבעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה ה חברהואשר לא הייתה ידועה ל

בטרם קבלת החלטה לביטול זכייתו, לקבלת הסבריו ביחס לגורם אשר בגינו שוקלת 

 לבטל זכייתו כאמור.  חברהה

טל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא רת לעצמה את הזכות לבשומ חברהה .ד

לבצעו, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

ו/או צד ג' כל תביעה או דרישה או טענה בגין כך מכל  חברהולמשתתפים לא תהא כלפי ה

 סוג שהוא. 

 תתפים על אי זכייתם במכרז. תודיע ליתר המש חברהה .ה

 

 ישור תקציבי לפרויקט:א .12

תקשרות עם המציע הזוכה לביצוע הפרויקט בפועל מותנית בקבלת תקציב לתכנון וביצוע הה

 הפרויקט, ולעניין זה מובהר כדלקמן:

a. כנון וביצוע הפרויקט, כולו או כל חלק ממנו, מותנה בקבלת אישור תקציבי.ת 

b. ם, כפי שיאושרו ל את ההסכם בהתאם לתקציבים המאושריתהא רשאית להגבי חברהה

מעת לעת, לרבות באמצעות החלטה על תכנון וביצוע חלק מהפרויקט או תכנונו 

הכל לפי  –וביצועו באופן חלקי או מצומצם או תכנונו וביצועו באופן הדרגתי 

 .חברההחלטתה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 

רות, אי הבנות או כל אי כולל אי בהירות, סתי המכרזשאלות  ובקשות, לגבי מסמכי 

והעתק  mshimur@gmail.comאחרת יועברו בכתב באמצעות מייל לכתובת :  התאמה

על  .12:00בשעה  23.12.17 מיום, וזאת לא יאוחר office@calcalitlod.co.ilלדוא"ל:

יש לוודא  לגביו מתייחסת שאלתו.  המציע להעביר את שאלותיו תוך ציון הסעיף המדויק

  .076-5391400קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון: 

ו יישלח המכרזהתשובות לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה ו/או לבצע תיקון כלשהו למסמכי 

במסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון לכל המשתתפים שמסרו את פרטיהם בעת קבלת 

בדוא"ל חוזר בהתאם לפרטים שימסרו על ידם במסגרת מפגש המציעים,  המכרזמסמכי 

 .12:00בשעה  2.1.18זאת עד ליום  

  בכבוד רב,
                           

  החברה הכלכלית ללוד בע"מ

mailto:mshimur@gmail.com
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 א'נספח 

 
 5/2017מס'  פומביכרז מ

 
  צהירת

 
 
, החברהעבור  לביצוע מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לויבלודאני מעוניין להגיש הצעה  .1

 בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף להזמנה זו. 
  

הצעתי זו מוצעת לאחר שעיינתי ובדקתי את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה, ואת כל תנאי  .2
כניות והמפרט הטכני ולרבות הת ת כל הקשור לביצועםההתקשרות האמורים בחוזה וא

, והבנתי את תוכנם והם ידועים ומובנים לי והנני מסכים ומקבל עלי את לביצוע הפרויקט
ייג והנני כל התנאים וההתחייבויות הכלולות במסמכי ההזמנה לרבות בחוזה, ללא כל ס

הטעיה ו/או טענת פגם, מום או  מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או טעות ו/או
 אי התאמה וכל טענה אחרת ביחס להתקשרותי בהזמנה זו . 

  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי ואני מסכים בין היתר:  .3
  

לראיין את  רשאית לפי שיקול דעתה, חברהה ,חברהכי לפני בחירת הזוכה בידי ה .3.1
מסמכים נוספים לרבות ם, לקבל פרטים, הסברים והמשתתפים, כולם או מקצת

להשלמת מסמכי ההצעה כפי שתמצא לנכון, לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת 
 מיועצים וגורמים שונים לגבי המשתתפים והצעותיהם, כולם או חלקם. 

 נה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.אי חברהכי ה .3.2
 

על פיה ו/או  ביצוע הפרויקטת הזכות לבטל ההזמנה או שומרת לעצמה א חברהכי ה .3.3
שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות בין בנוסח 

ולמשתתפים  זהה ובין בנוסח שונה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג,
מטעמה מי  חברהלא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד ה

 ו/או צד ג' בגין כך. 
  

  ,אני מצהיר, כי לא אעשה כל שימוש במידע ובמסמכים אשר נמסרו לי בקשר להזמנה זו .4
אלא לצורך הגשת הצעתי בה. אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע אשר התגלה לי בקשר 

 לרשות ולהזמנה, ללא הגבלה בזמן. 
  

לא יהיו לי לקוחות המהווים גופים כן הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם אזכה במכרז,  .5
נושאי המשרה וכן כי לא תנוהל על ידי ו/או על ידי מי מבעלי המציע ו/או  חברהמתחרים ל

במציע ו/או עובדי המציע, כל פעילות ו/או קשר, בין באופן ישיר ובין עקיף, וכן לא נעסוק 
. ידוע לי כי חברהם הבתחומי עיסוק, אשר קיים לגביהם חשש של ניגוד עניינים או תחרות ע

 .חברהתחרות ו/או ניגוד עניינים עם הרשות, ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה
כמו כן הנני מתחייב להביא לידיעת עובדי את  תוכן ההתחייבות, ולוודא כי התחייבות זו 

התחייבותי בכל האמור בסעיף זה, תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת  תקוים על ידם.
חודשים לאחר סיומה .יובהר כי "תקופת ההתקשרות" משמע על  6, וכן במשך ההתקשרות

 . הארכותיה, ככל שתוארך
  

אני מצהיר, כי ביססתי את הצעתי הכספית הזו על נתוני וחישוביי ועל פי שיקול דעתי  .6
חודשים ממועד  3ותהיה בתוקף למשך תקופה של  הבלעדי. הצעתי זו הינה בלתי חוזרת

 הגשת ההצעה.
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בר אי הבנה או אי הסכמה לתנאי ההזמנה לא תתקבל לאחר שאגיש ידוע לי, כי כל טענה בד .7
 את הצעתי בהזמנה להציע הצעות. 

 

 בהשתתפותי בהזמנה אני מצהיר ומסכים, כי לא יהיו לי בשום מקרה כל טענות ותביעות , .8
זכאי  כספיות או אחרות בקשר להזמנה, השתתפותי בה או בגין ההחלטה בה, ולא אהיה

 , לרבות בגין הוצאותיי להכנת הצעה זו. מהחברה לכל פיצוי או השבה
 

 

ידוע לי כי באם אזכה במכרז, הנני מתחייב כי לא יהיו לי לקוחות המהווים גופים מתחרים  .9
 עקיף ,, וכן כי אני או מי מבעלי המציע, לא ננהל כל פעילות ו/או קשר, בין ישיר ובין חברהל

חשש של ניגוד עניינים או תחרות עם  עיסוק ,אשר קיים לגביהם וכן לא נעסוק בתחומי
, ייקבעו בהתאם חברהה. כן הנני מצהיר כי ידוע לי כי תחרות ו/או ניגוד עניינים עם החברה

 . חברההלשיקול דעתה הבלעדי של 
  

  
  

 שם המציע: ___________________         
   

 כתובתו:_______________________        
  

 מספר ת.ז./ח.פ:.___________________          טלפון:__________________      
  

 טלפון נייד:__________________     ___________________                 פקס:      
 

  

 ________________________________שם איש הקשר לצורך הזמנה ותפקידו      
  

      
 _____________________    ____________________ 

 תאריך    שם המציע וחתימתו      
      

  

אני הח"מ עו"ד _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ,_____________________ חתמו 

בשם ________________ על מסמך זה, לאחר שהוסברו להם תנאי ההצעה והתוצאות 

את   התאגיד מחייבת חותמת  בצירוף תםחתימ  וכי  הימנה  הנובעות  המשפטיות

 _____________לכל דבר וענין. 

  

 _________                                                  תאריך :
 חתימת עו"ד 
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 נספח ב'

 1373-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, ל
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. 

 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .א

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  .ב
כרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרון להגשת ההצעות במ

 האחרונה.

 

 ]על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[

-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקה"  *
1976; 

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-כר מינימום, התשמ"זעבירה לפי חוק ש –"עבירה"  ***
 עובדים זרים 

 ;1991-)איסור עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

________________ 
 שם וחתימה      

 

 

 אישור

(, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. __________ 

מר/גב' ________________,  ת.ז. _______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד    
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 ג'נספח 

 
 מכרז פומבי מס' 

 
  מסמך עמידה בתנאי הסף

 

 פרטי המציע  .1

          שם המציע: .א

         מס' ח.פ./ ע.מ.: .ב

        :מען המציע )כולל מיקוד( .ג

         שם איש הקשר אצל המציע: .ד

          תפקיד איש הקשר: .ה

          טלפון קווי: .ו

          טלפון נייד: .ז

          פקסימיליה: .ח

          דואר אלקטרוני: .ט

המציע תכנן וביצע במהלך השלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  .י

 )פנים וחוץ( זה מכרז, לכל הפחות שני פרויקטים דומים לעבודות מושא מכרזל

 

         שם הפרויקט:  .1

         מזמין העבודה:

     שסיפק המציע:  תיאור הפרויקט והשירותים

          

          

           

           

    תקופת מתן השירותים:  

        היקף כספי של הפרויקט:  

       שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט:  

        מס' טלפון של איש הקשר:  
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         שם הפרויקט:  .2

         מזמין העבודה:

     שסיפק המציע: תיאור הפרויקט והשירותים 

          

          

           

    תקופת מתן השירותים:  

        היקף כספי של הפרויקט:  

       שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט:  

        מס' טלפון של איש הקשר:  

 

         שם הפרויקט:  .3

         מזמין העבודה:

     תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המציע: 

          

          

           

    תקופת מתן השירותים:  

        היקף כספי של הפרויקט:  

       שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט:  

        מס' טלפון של איש הקשר:  
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 נספח ד'

 
 ערבות מכרז – נוסח ערבות בנקאית
 

  תאריך:                                                                                          
 לכבוד

 החברה הכלכלית ללוד בע"מ
  1בת שבע  רחוב
 לוד
 
 

 א.ג.נ.,
 __________כתב ערבות מספרהנדון: 

 
ש"ח   500,000אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של   .1

דד כפי "(, כשהוא צמוד למסכום הקרן")להלן: בלבד( ₪ מאות אלף חמש )במילים: 

"(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת סכום הערבותשיפורט בהמשך )להלן: "

הזמנה להציע הצעות  -________________ )להלן "החייב"( וזאת בקשר למכרז מספר  

 לבניית מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלוד.

 
ו או חלקו, לרבות לשיעורין, הכל עפ"י דרישותיכם, אנו נשלם לכם את סכום הערבות כול    .2

זאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי 

שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל 

 פעולה שהיא ומבלי להתנות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.

 
אנו מתחייבים לשלם לכם, בכל פעם שנדרש על ידכם, את סכום הערבות או חלקו, על פי     .3

מיום ם אחד יקאופן מיידי ולא יאוחר מיום עסדרישתכם הראשונה בכתב, כל זאת ב

 קבלת דרישתכם בכתב.

 
סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י    .4

סטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו הלשכה המרכזית ל

אשר יפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן: 

"(.  המדד הקובע לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום המדד"

התשלום יעלה המדד החדש  "(. אם ביום"המדד הבסיסי -תאריך הוצאת ערבות זו )להלן 

מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין המדד החדש למדד הבסיסי. למען 

 הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.

 

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________  .5

 רשי החתימה של התאגיד.בכתובת _________________ כשהיא חתומה ע"י מו
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אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם  ,                   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .6

לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה  2לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועדים הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 
 בכבוד רב,

 
________________ 

 
 
 

טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה_______________________ וחותמת 
 הסניף.
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 'נספח ה
 

 5/2017מכרז פומבי מס' 
 

 מידע כללי לגבי המציע-פרטי מציע 
 

 מידע לגבי המציע .1

  שם החברה ומספרה
 
 

  כתובת 
 
 

  מספר טלפון
 
 

 רך הפרויקט:איש הקשר לצו
 שם

 תפקיד
 טלפון
 פקס

 טלפון נייד
 אי מייל

 
 
 

בת או חברות -בעלי עניין, חברות
 קשורות

 
 
 

  הערות )ככל שישנן(
 
 

 

 

______________________ 

 

 

______________________ 

 

 

______________________ 

 חתימה תפקיד שם

______________________ ______________________ ______________________ 

 חתימה תפקיד שם

 

 אישור

 

 

אני הח"מ, _____________, עו"ד, מ.ר. ______ מאשר כי הח"מ הינם מורשי חתימה מטעם 

 המציע, וכי חתמו על מסמך זה בפני, ביום _____________.

  ____________

 )חתימה וחותמת(
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 'נספח ו

    
 5/2017מכרז פומבי מס' 

 מרכז הפסיפס רשימת תוכניות
 : אדריכלותתוכניות 

 תאריך סטטוס  קנ"מ תיאור מס' הגליון

LD-01 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית מפלס הכניסה 

LD-02  תכנית מפלס כניסהA 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-03  תכנית מפלס כניסהB 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-04 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית מפלס פסיפס 

LD-05  תכנית מפלס פסיפסA 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-06  תכנית מפלס פסיפסB 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-07 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית גגות 

LD-08 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית תגמירים מפלס כניסה 

LD-09 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית תגמירים מפלס פסיפס 

LD-10 ה מפלס כניסה תכנית תקרA 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-11  תכנית תקרה מפלס כניסהB 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-12 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית ריצוף מפלס כניסה 

LD-13 10.11.17 לביצוע 1:100 תכנית ריצוף מפלס פסיפס 

LD-14  חתכיםAA EE 1:100 10.11.17 לביצוע 

LD-15  חתכיםBB CC 1:100 10.11.17 לביצוע 

LD-16  חתכיםDD FF 1:100 10.11.17 לביצוע 

LD-17  חתכיםGG II 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-18 כיםחת HH JJ 1:50 10.11.17 לביצוע 

LD-19  10.11.17 לביצוע 1:50 1,2,5,6,8חתכים 

LD-20  10.11.17 לביצוע 1:50 3,4,7,9חתכים 

LD-21  10.11.17 לביצוע 1:100 חזיתות 

LD-22 10.11.17 לביצוע 1:25 פרישות שירותים 

LD-23 10.11.17 לביצוע 1:2,1:5,1:10 פרטי שירותים 

LD-24 10.11.17 לביצוע 1:50 תכנית וחתכי מרחב מוגן 

LD-25 10.11.17 לביצוע 1:50 פרישות אבן חזיתות חוץ 

LD-26 10.11.17 לביצוע 1:50 פרישות אבן  חזיתות פנים 

LD-27   10.11.17 לביצוע 1:5 חתך מפורט ח. רב תכליתי 

LD-28 10.11.17 לביצוע 1:5 חתך מפורט ח. רב תכליתי ומבואה 

LD-29  10.11.17 לביצוע 1:2.5 חתכי עמודים ח. רב תכליתי ומבואה 

LD-30 10.11.17 לביצוע 1:5 מבואה ראשית מפורט  חתך 
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LD-31 10.11.17 עלביצו 1:5 חתך מפורט  חצר פריסטילית 

LD-32 10.11.17 לביצוע 1:2.5,1:1 חתכי קירות ומעקות גן המוזיאון 

LD-33 10.11.17 לביצוע 1:5 חתכי קירות ומעקות אולם פסיפס 

LD-34 10.11.17 לביצוע 1:5 חתכי קיר מזרחי אולם פסיפס 

LD-35 10.11.17 לביצוע 1:5 פרטי מדרגות וריצוף אולם פסיפס 

LD-36 10.11.17 לביצוע 1:2.5 ת אבן:תאורה סמויה ומרזבפרטי קירו 

LD-37 10.11.17 לביצוע 1:10 רשימת דלתות נגרות מסגרות 

LD-38 10.11.17 לביצוע 1:2.5 פרטי דלתות נגרות מסגרות 

LD-39 10.11.17 לביצוע 1:25/1:2.5 פרטי דלתות פירים/מערכות 

LD-40 '10.11.17 עלביצו 1:50 רשימת מעקות ומאחזי יד חלק א 

LD-41 '10.11.17 לביצוע 1:50 רשימת מעקות ומאחזי יד חלק ב 

LD-42 '10.11.17 לביצוע משתנה רשימת נגרות קבועה חלק א 

LD-43 '10.11.17 לביצוע משתנה רשימת נגרות קבועה חלק ב 

 
 תוכניות קונסטרוקציה :

 מהדורה סטטוס  

16-31-EX-001 2.08.17 לביצוע תכנית פריסת קירות 

16-31-EX-002 2.08.17 לביצוע פרט וחתכים קיר דיפון וקיר תומך 

16-31-RW-001 6.06.17 לביצוע פרטים וחתכים קיר תומך טיפוסי 

16-31-FP-001 7.11.17 לביצוע תכנית כלונסאות 

16-31-FP-002  4.07.17 לביצוע פרטי כלונסאות 

16-31-PC-001 7.11.17 יצועלב תכנית ראשי כלונס וקורות קשר 

16-31-PC-002 4.6.17 לביצוע תכנית ראשי כלונס וקורות קשר. חתכים וקוצים 

16-31-PC-003 7.11.17 לביצוע פרטי קורות קשר וחתכים 

  

  

 

   +2.80+ ,4.90+ ,4.15מפלסים 

16-31-R-001  24.04.17 לביצוע +2.80+ ,4.90+ ,4.15תכנית גג במפלסים 

16-31-R-003 7.11.17 לביצוע יםגג. חתכ 

16-31-R-004 7.11.17 לביצוע קורות גג. חתכים 

16-31-R-006 13.7.17 לביצוע גג. זיון עליון  תכנית 

16-31-R-007 13.7.17 לביצוע תכנית גג. זיון קורות 

16-31-R-008  13.7.17 לביצוע תכנית גג. זיון קורות 

  
  

 

   + 6.60מפלס 

16-31-R-002 24.04.17 לביצוע +6.60פלסים תכנית גג במ 
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16-31-R-009 לביצוע תכני גג. זיון עליון וזיון תחתון  

 

   קרקעקומת 

16-31-L0-001 29.05.17 לביצוע תכנית קומת קרקע 

16-31-L0-002  7.11.17 לביצוע קירות. חתכים 

16-31-L0-003 7.11.17 לביצוע קירות. חתכים ופרטים 

16-31-L0-004 24.4.17 לביצוע ת קרקע זיון תחתוןתכנית קומ 

16-31-L0-005 24.4.17 לביצוע תכנית קומת קרקע זיון עליון 

 

 
  

 

   -3.82, -3.65, -3.50, -3.40מפלסים 

16-31-L-1-001  29.05.17 לביצוע -3.82, -3.65, -3.50, -3.40תכנית במפלסים 

16-31-L-1-002  זיון תחתון-3.82, -3.65, -3.50, -3.40תכנית במפלסים. (L-1-RF ) 29.05.17 לביצוע 

16-31-L-1-003  זיון עליון-3.82, -3.65, -3.50, -3.40תכנית במפלסים . (L-1-RF) 29.05.17 לביצוע 

  

  

 

   עמודים

16-31-C-001  25.07.17 לביצוע פרטי עמודים וחתכים 

    

 

   מדרגות

16-31-S-001 25.07.17 לביצוע מדרגות. חתכים 

16-31-S-002 25.07.17 לביצוע מדרגות. חתכים 

 

   

 

   ממ"מ

16-31-SHELTER-001 17.5.17 לביצוע תכנית ממ"מ חתכים ופרטים 

 

 רשימת פרטי  איטום :

 תאור פרק מס' פרט
פרט עקרוני המתאר את סדר השכבות לאיטום המישק בין מישור אופקי לאנכי  05.06.04 0.01-2

 ביטומניותבמערכת של יריעות 

 פרט עקרוני לטיפול ראשוני בפינה "פנימית" 05.06.04 0.03-1

 איטום רצפה וקירות תת קרקעיים באזור החיבור לקיר מסד 05.06.01 3.16-35

 איטום רצפה וקירות תת קרקעיים באזור החיבור לקיר מסד 05.06.01 3.16-45

 איטום רצפה 05.06.01 3.42-1

 בור ניקוז איטום 05.06.01 3.42-15

 חיבור מערכת איטום לראש כלונס 05.06.01 3.42-16

 איטום רצפת חדרי שירותים / מטבחון / פינת קפה 05.06.03 4.80-2

 איטום מעבר כבל/צינור דרך קיר 05.06.02 5.60-10
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 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.04 5.68-3

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.04 5.68-5

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר את הגג 05.06.02 5.70-49

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר את הגג בדיעבד 05.06.02 5.70-69

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 05.06.02 5.90-6

 איטום מישק הפסקת יציקה 05.06.01 6.45-1

 איטום קירות חוץ מחופי אבן 05.06.05 7.87-21

 איטום סביב הגבהות בטון 05.06.04 8.04-6

 איטום גג בשיטת גג הפוך 05.06.04 8.50-2

 איטום גג בשיטת גג הפוך 05.06.04 8.52-1

 איטום גג בשיטת גג הפוך 05.06.04 8.52-5

 איטום בסיסים למתקנים על הגג 05.06.04 8.90-32

 ם בסיסים למתקנים על הגגאיטו  8.91-4

 איטום בסיסים בבסיסים למתקנים שעל הגג  8.95-1

 איטום סביב צינור החודר רצפה 05.06.02 9.60-33

 איטום סביב צינור החודר קיר 05.06.02 9.60-34

 

 
 תוכניות אינסטלציה :

 סטטוס קנ"מ תאור השרטוט מספר השרטוט

7298 1 Usw לביצוע 1:125 תשתיות חוץ 

7298 1 U-h לביצוע 1:250,  1:100 חתך לאורך קו ביוב 

7298 0-1 2sw  לביצוע 1:100 -3.50=53.90.תכנית מפלס פסיפסים 

7298 00 3sw  .לביצוע 1:100 0.00=57.40תכנית מפלס כניסה 

7298 R 4sw  לביצוע 1:100 מערכות ביוב וניקוז מי גשם-תכנית גגות 

7298 5 IT לביצוע "מללא קנ תכנית פרטים 

  P  7298001  לביצוע 1:100 תנוחה -מערכת ספרינקלרים 

 

 תוכניות תאורה :

 הערות למהדורה  קנ"מ תוכן הגיליון שם תוכנית 

RTLD_LD-PL00.DWG תוכנית רצפה ותקרה משולבת 1:100 תכנית קרקע תאורה  

 אפיון גופי תאורה
חלק מהגופים ירכשו ע"י  משתנה פרטים וכמויות

 ן ויותקנו ע"י הקבלןהמזמי
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 תוכניות חשמל :

 תאריך סטטוס מס' קובץ שם התכנית מס' גיליון

EL  12.11.17 לביצוע 1450-1 ( -3.30מפלס פסיפס )תוכניות חשמל ותאורה 

BZQ  01.11.17 לביצוע 1450-1 ( -3.30ס פסיפס )מפלתשתית בזק 

IEC  01.11.17 לביצוע 1450-1 (-3.30מפלס פסיפס )תשתית חח"י 

EL  01.11.17 לביצוע 1450-00 (0.00מפלס כניסה )תוכנית חשמל 

L  27.11.17 לביצוע 1450-00 ( 0.00מפלס כניסה )תוכנית תאורה ג"א וכריזה 

BZQ  01.11.17 לביצוע 1450-00 ( 0.00מפלס כניסה )תשתית בזק 

EL 1450 תכנית חשמל גג תכני-RF 08.11.17 לביצוע 

 23.10.17 לביצוע 1450-50 תוכנית הארקות  50

 23.10.17 לביצוע SB-1450 2+מס'  1ראשי ולוח חשמל מס'לוח חשמל 100

TR 3.12.17 לעיון 1450-1 תשתיות חשמל -גן הפסיפס לוד 

 

 

 : מניוםתוכניות אלו

 

 

 תאריך סטטוס נושא גיליון שם הקובץ יוןמס' גיל

AL-001 859-ITUR 
 תוכנית איתור:
 מפלס כניסה

 15.11.17 לביצוע

AL-002 859-ITUR 
 תוכנית איתור:

  -3.30מפלס 
 15.11.17 לביצוע

AL-003 859-ITUR 
 תוכנית איתור:
 מפלס גגות

 15.11.17 לביצוע

AL-100 859-RESH+PR 4-1-פריטים: אל 
 15.11.17 לביצוע

AL-101 859-RESH+PR 5-7-פריטים: אל  
 15.11.17 לביצוע

AL-102 859-RESH+PR 
  -פריטים מס': אל

GR01,12,*8-8 
 15.11.17 לביצוע

AL-200 859-RESH+PR 
 רשימות / פרטים

 1-אל : פריט מס'

 15.11.17 לביצוע

AL-201 859-RESH+PR 
 רשימות / פרטים
 2-פריט מס': אל

 15.11.17 לביצוע

AL-202 859-RESH+PR 
 רשימות / פרטים
 7-פריט מס': אל

 15.11.17 לביצוע

AL-203 859-RESH+PR 
 רשימות / פרטים

 ,8,11-פריט מס': אל
GR01 

 15.11.17 לביצוע
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 אויר :  תוכניות מיזוג

 תאריך סטטוס שם התוכנית מס' 

 21.11.17 לביצוע קומת קרקע –מערכת מיזוג אוויר  5241-01

 21.11.17 ביצועל קומת גג -מערכת מיזוג אוויר   5241-02

   חוברת פרטים  

 

 רשימת תכניות סטנדרדיות המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
-011 STD פרט שרוול מעבר צנרת בממ"ק ובתקרת בטון 
 בסיס בלתי צף לציוד מזוג אויר 111-
 חיצי סימון לתעלות וצנרת 113-
 חבורי נקוז של יחידות מזוג אויר 306-
 טבלת בדיקת מפוח 307-
 אביזר מדידת לחץ או טמפרטורת אויר בתעלה או ביחידה 309-
 פרט חדירת שרוול דרך הגג למזגן מפוצל 410-
 תמיכה לקבוצת צינורות גז וחשמל 416-
 מעבר לצנרת גז וחשמל 417-
 תעלות לחץ נמוך 501-
 אגני זוויתן לתעלה מלבנית 502-

 חבור גמיש בתעלות ובחבורי ציוד 503-
 תריס ויסות 506-
 פתחי גישה 508-
 תמיכות לתעלות אופקיות 509-
 תמיכות לתעלות אנכיות 510-
 התקנת מפזר תקרתי 512-

-515A ובתקרות מפזרים בקירות ובתקרות מעברים אטומים של תעלות בקירות 
 כנפי כוון בתעלות מלבניות 516-
 מעברים של תעלות בקירות, תקרות וגגות 527-
 התקנת מפזר ותעלה בקיר גבס 530-
 איטום תעלות ביציאה דרך פתח בגג 543-
 בידוד אקוסטי 601-
 פרטי חבור הארקה במערכת מזוג אויר 710-

 
 תוכניות פיתוח 

 קנ"מ שם התכנית יתמס' התכנ

 1:200 כללית תוכנית  0

 1:125 תכנית כללית  1

 1:125 תכנית גבהים 2

 1:125 תכנית סימון פרטים 3

 1:100 פרישת קירות 4

 1:200 תכנית עבודות עפר 5

 1:125 תכנית צמחיה 6

 1:125 תכנית השקיה 7

 משתנה סט פרטים 
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 נספח ח'
 5/2017מכרז פומבי מס' 

 מפרט טכני מיוחד 
 
 

 המציע : אשר אינם כלולים במסמכים אלו אך מחייבים אתים מסמכהשימת ר

 מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך

משרדית -המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין  המפרט הכללי
)האוגדן הכחול( בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת 

ביותר לתאריך פרסום מכרז/חוזה זה, כולל אופני 
חירים המצורפים לפרקים אלו. המדידה ותכולת המ

 ובפרט פרקים:
 עבודות עפר -  01

 עבודות בטון יצוק באתר -  02

 עבודות בטון טרום           -                         03

 עבודות בניה -  04

 עבודות איטום -  05

 עבודות נגרות מזגרות -                      06

 מתקני תברואה -  07

 חשמלעבודות  -  08

 עבודות טיח -  09

 עבודות ריצוף וחיפוי -  10

 עבודות צבע -  11

 עבודות אלומניום -  12

 עבודות אבן -  14

 עבודות מיזוג אויר -  15

   מסגרות חרש -  19

 אלמנטים מתועשים בבנייה -  22

 כלומסאות -  23

 ריהוט וציוד מורכב בבנין -  30

 גילוי וכיבוי אש -  34

 תר וסלילהפתוח הא -  40

  גינון והשקיה -  41

 ריהוט חוץ -  42

 גידור -  44

 קוי מים וביוב -  57

 עבודת בניה )פרק ט'( –. תקנות הבטיחות בעבודה 3  תקנות הבטיחות בעבודה

  3חלק  4466, ת"י 413י ", ת412י ", ת466י "ת  תוי תקן

מעודכנת תקנים כללים רלוונטיים לעבודה זו, בגרסה   מפרטים נוספים:
 בתוקף ו/או מפרטים של הרשות המקומית
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 עבודות  הכנה ועבודות עפר  למבנים  -  01פרק  
 

 כללי -עבודות עפר למבנים  01.01

פרק זה מתייחס לכלל עבודות ההכנה ועבודות העפר המתבצעות בתוך גבול העבודה להקמת 

ביצוע המבנים. כל עבודות  הפרויקט, כולל דרכי גישה ומשטחי עבודה זמניים הנדרשים לצורך

"מפרט כללי לעבודת עפר" במפרט הכללי )הספר  01העפר יבוצעו בהתאם לדרישות שבפרק 

 הכחול(.

 תחום עבודות עפר למבנים יכלול את כל תחום החפירה ו/או המילוי למבנה כמוגדר בתכניות.

מפורטות המדידה לתשלום עבור כל העבודות המפורטות בפרק זה תתבצע לפי ההנחיות ה

שבמפרט הכללי )הספר הכחול(, אלא אם כן צויין אחרת  51 -ו 01בסעיפים המתאימים בפרק 

 במפורש במפרט הטכני המיוחד.

תשומת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פרק ט' "חפירות ועבודות עפר" של פקודת הבטיחות 

לפעול בהתאם להוראות אלו.  ועל הקבלן 126עד  111בעבודה )המעודכנות ליום הביצוע( סעיפים 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה או אחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות 

פי -בעבודה לפי כל חוק או הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל. בכל מקרה על הקבלן לעבוד על

 התקנות והחוקים המעודכנים ביותר לתקופת העבודה בפועל.

ז/הסכם זה שבו נאמר "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי בכל מקום במכר

 הקרקע והסלע באתר.

, או ידניים כל פעולות  החציבה בכל שלבי עבודות העפר, תעשינה ע"י כלים מכאניים  .א

פטישי אויר )קומפרסורים(, פטישים פניאומטיים מתנייעים וכו'. הקבלן יגיש לאישור 

ד המכאני כולל סוג וגודל והוא יוכל להשתמש בציוד זה רק המפקח את רשימת הציו

 לאחר אישורו של המפקח.

סילוק עודפי חפירה ו/או חציבה,  וכן סילוק חומר מפורק כלשהו, יהיה תמיד עד מרחק  .ב

 של מפרט זה. 00כלשהו מהאתר אל מקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות כמפורט בפרק 

עליו לבצע מדידת איזון גבהים  לאימות המצב בטרם יחל הקבלן את עבודתו באתר  .ג

או מפורט יותר. מפה זו לאחר  1:250הקיים בשטח. מדידה זו תבוטא במפה בקנ"מ 

שתאושר על ידי המפקח  תהווה בסיס לחישוב הכמויות. כל המיפוי והמדידות לצורכי 

 חישוב כמויות הם על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד.

כל עבודות העפר תהיה לפי נפח, בכפיפות לאמור בשיטות המדידה מדידה לתשלום של  .ד

שבמפרט הכללי וכן כל האמור במפרט  0100.02ובתכולת מחירי עבודת העפר בסעיף 

סילוק  כוללהמיוחד בסעיפים לעיל ולהלן. בניגוד לאמור במפרט הכללי, יהיה המחיר 

 למרחק כלשהו מהאתר. החומר אשר לא יאושר על ידי המפקח לשימוש חוזר, מהאתר עד

בסמיכות ליסודות של מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה  .ה

כלשהם, ו/או ליד כביש פעיל ועפ"י קביעת המפקח, יש בכך כדי להקטין את  מבנים

בטיחות המבנה הנ"ל, ו/או את בטיחות כלי הרכב )לפי הענין(, יבצע הקבלן את החפירה 

בעבודות ידיים, תוך כדי ביצוע דיפון זמני מהסוג שיאושר ע"י המפקח  ו/או החציבה

 מראש.

תכנון דיפון זמני זה, ביצועו ופירוקו, אם הדבר נדרש ע"י המפקח, יהיו ע"י הקבלן ועל 
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חשבונו ולא ישולם עבורו בנפרד. אישור המפקח לדיפון זמני זה אינו גורע מאחריותו 

 כך שלא ייגרמו שום נזקים למבנים ו/או כבישים.הבלעדית של הקבלן לדיפון זה, ול

 הקבלן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:

תשומת לב הקבלן מופנית, בין היתר להוראות פרק ט' של "חפירות בעבודות עפר"  (א

 של פקודת הבטיחות בעבודה.

 ב(  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן לשמירה

 טיחות בעבודה לפי  כל חוק, או הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל.על  הב     

 ג(    בכל מקרה, על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים, המעודכנים לתקופת

 העבודה בפועל. את הסעיפים הנ"ל, ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא      

 עבודות בניה", של המוסד לבטיחות וגהות.      

 

 

 חפירה/חציבה כללית באתר  01.01.01

 א. תיאור ודרישות ביצוע

חפירה למבנים בכל קרקע שהיא תחשב ממפלס קרקע הקיים )קרקע טבעית( עד למפלס התחתית 

כמצוין בתכניות או בהעדר סימון כזה למפלס העליון של קיר המסד/ראש הכלונס/קורת 

 הקשר/היסוד.

 העבודות לביצוע ולהתארגן בשטח וםהתה מי את מצב לבדוק הקבלן על העבודות תחילת עם

החפירה תבוצע בהתאם לתכניות החפירה והחתכים הטיפוסיים שיועברו.  החפירה  .לכך בהתאם

תבוצע בכלים מתאימים ובצורה המדויקת הנדרשת לצורך ביצוע המבנה. בנוסף לכתוב בפרקים  

ל מקום בו כתוב חפירה של המפרט הכללי לעבודות בניה )הספר הכחול( יש לציין שבכ 51 -ו  01

למבנים הכוונה, במקרה זה היא לחפירה ו/או חציבה בכל קרקע שהיא בכל צורה ובכל מרווח 

עבודה, במקרה של סלע תחשב החציבה בסלע כחלק ממלאכת החפירה/חציבה ולא ישולם בעבורה 

 בנפרד .

 

ת המבנים עבודות חפירה/חציבה מדויקות וקפדניות במיוחד נדרשות בעת החפירה ליסודו

והקירות.  החומר הנחפר ימוין על ידי הקבלן. חומר אשר יתאים לדרישות המילוי יערם בנפרד 

ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר לאחר גמר יציקת המעבר. חומר בלתי מתאים יסולק 

 מהשטח למקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות.

 

 ב. מדידה  ותשלום

 ימדדנה במ"ק.  המדידה תאורטית לפי הנדרש בתכניות. עבודות חפירה/חציבה  כללית ת

המחיר כולל חפירה/חציבה , מיון החומר, אחסנת חומר זמנית בעירום,  הובלה לשטחי המילוי 

ופיזור בשכבות, סילוק חומר פסול למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר והמצאת תעודה 

 מאתר השפיכה המורשה.

ה/חציבה בכל קרקע שהיא, לרבות השימוש בכל הכלים המחיר כולל גם את ביצוע החפיר

הנדרשים לחפירה/חציבה, במידות ובשיפועי הקרקע הנדרשים בתוספת מרווחי עבודה, )נפח 

 מרווחי העבודה שיבוצעו לא יימדד לתשלום(.
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 חציבה ליסודות, קירות מסד ראשי כלונסאות וקורות קשר  01.01.02

 א. תיאור ודרישות ביצוע

סודות, קירות מסד, ראשי כלונסאות וקורות קשר תבוצע ממפלס עליון של ראשי חציבה לי

הכלונסאות, קורות הקשר ויסודות כמסומן בתכניות ועד למפלס התחתית המסומן כנ"ל 

בתכניות. החציבה תבוצע בצורה מדויקת וקפדנית במיוחד  ובהתאם למידות ולחתכים של 

ות ובתכניות הפרטים.  החומר החצוב ימוין על ידי היסודות והקורות הנתונים בתוכנית היסוד

הקבלן. חומר אשר יתאים לדרישות המילוי יערם בנפרד ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר 

לאחר גמר יציקת המעבר. חומר בלתי מתאים יסולק מהשטח למקום שפיכה מאושר על ידי 

 הרשויות.

 

 ב. מדידה  ותשלום

רות מסד, ראשי כלונסאות וקורות קשר תימדדנה במ"ק.  המדידה עבודות חציבה  ליסודות, קי

תאורטית לפי מידות האלמנטים נטו המופיעים בתכניות.  לא ישולם עבור מרווחי עבודה אשר 

 ידרשו במקרה של קרקע שאינה סלע.

המחיר כולל חציבה , מיון החומר, אחסנת חומר זמנית בעירום,  הובלה לשטחי המילוי ופיזור 

ת, מילוי חוזר של הבורות בחומר טרם ביצוע הקידוחים לכלונסאות ופינויו לאחר סיום בשכבו

הקידוחים, ניקיון הבור, סילוק חומר פסול למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר והמצאת 

 תעודה מאתר השפיכה המורשה.

 

 

 הכנת תחתית החפירה  והידוקה 01.01.01

 א. תיאור ודרישות ביצוע

 התאם להנחיות הבאות:ההידוק יעשה ב

 א. בקרקע סלעית:

מתחתית החציבה יסולקו שברי סלע. כדי לישר את משטח התחתית )היוצא לאחר החציבה עם 

 בליטות ושקעים( בשיפוע המופיע בתכניות יש לפעול כדלקמן:

תונח ותהודק שכבה מיישרת מחומר גרנולרי )חצץ( להשגת משטח "חלק" תכונות החומר 

 #100%( .................... 3/4מ"מ ) 19עובר נפה  -דלקמן:הגרנולרי יהיו כ

  30% - #80%(  ....................4מ"מ ) 4.75עובר נפה  -     

 0% - #20%( ...............200מ"מ ) 0.075עובר נפה  -     

 30%....גבול נזילות מקסימום..................... -                                      

במקום השכבה המיישרת מחצץ רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לעבות את שכבת הבטון הרזה, על 

 ליטות.חשבון הקבלן. עובי הבטון הרזה המתוכנן יימדד מהמפלס העליון של הב

 :A-7עד    A-4–ב.  עבור קרקעות חרסיתיות מסוג 

 . ס"מ 10עם גמר החפירה יסולקו מתחתית החפירה גושי האדמה מעל 

מהלכי מכבש ויברציוני כבד מאושר על ידי המפקח, עד  5תחתית החפירה תהודק על ידי לפחות 
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ס"מ ייעלמו לתוך התחתית ויתקבל משטח חלק. ההרטבה לפני  10שכל גושי הקרקע הקטנים מ 

 ההידוק תינתן עפ"י דרישת המפקח.

 אין צורך בבדיקה של שיעור ההידוק.)הצפיפות(

 :A-1ובקרקע גרנולרית  A-3 -ו A-2 ג. בקרקעות חוליות 

מהלכים של מכבש כבד ויברציוני שיאושר על ידי  8יש להדק את תחתית החפירה ע"י לפחות 

 המפקח.  יש להקפיד על שיעורי הרטיבות.

 אין צורך בבדיקת שיעור ההידוק )הצפיפות(.

תית החפירה יש להניח על תח 30%ד. כאשר הקרקע החולית הינה בעלת גבול נזילות הקטן מ 

 ס"מ תכונות החצץ כדלקמן: 5-8שכבת חצץ בעובי של 

 .100%מ"מ  19עובר נפה  -   

 מקס'. 15%מ"מ  4.75עובר נפה  -   

שכבה זו תהודק בעזרת מכבש ויברציוני מאושר על ידי המפקח, עד שכל גרגירי החצץ יחדרו 

 לתחתית החפירה.

חפירה יעשה בכל שטחי החפירה/חציבה תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שהידוק קרקע תחתית ה

 ליסודות, קירות מסד, ראשי כלונסאות ולקורות יסוד. ההידוק יעשה בכלים מכניים מתאימים. 

 

 ב. מדידה  ותשלום

 פריט זה יימדד וישולם במ"ר.

התשלום עבור הכנת תחתית החפירה למבנים והידוקה מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות, 

עזר, הציוד, ההובלות, הניקוז וכו'. התשלום מהווה תמורה מלאה גם עבור החומרים, חומרי ה

 שכבת החצץ )כשהתחתית חולית( והבטון הרזה לישור עד מפלס הבליטות )אם ידרש(. 

 

 ס"מ 20מילוי גרנולרי  נברר למבנים מהודק באופן מבוקר בשכבות של  01.01.04

 תאור ודרישות ביצוע  א.

בסעיף זה  כוללות את אספקת חומר המילוי המוגדר ואת עבודת  עבודות המילוי המתוארות

המילוי, הפיזור בשכבות וההידוק אשר יש לבצע בתחומי המבנה לאחר ביצוע ראשי הכלונסאות, 

היסודות וקורות הקשר. ביצוע המילוי יהיה מסביב ומעל לראשי הכלונסאות וקורות הקשר , 

בנה השביל/כביש/שטח פתוח המופיעים בתכניות בצידי היסודות ומעליהם עד למפלס תחתית מ

אדריכל הנוף.  )הכוונה הינה שבמקרה שמתוכנן שביל העובר בתחומי המבנה המילוי יבוצע עד 

לתחתית מבנה השביל המתוכנן , או לחילופין במידה ומתוכננת עבודת פיזור אדמת גן, המילוי 

 יהיה עד לתחתית המפלס הנדרש לפיזור(.

ח כי שטח ביצוע עבודות המילוי המהודק יהיה חופשי מכל פסולת, יבש, יציב על הקבלן להבטי

 וניתן להידוק בכל שלבי ביצוע העבודה.

 ותכונותיו יהיו כמפורט להלן: גרנולריהחומר יהיה 

אבן גרוסה ו/או אבן מרוסקת טבעית, פסולת מחצבה, צרורות נחל וכורכר אשר תכונותיהם 

 נתונים להלן:
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 ס"מ. 8של האבנים )המידה הגדולה ביותר( בגוף המילוי גרגיר מכסימלי  -

 100% - 50%( ................................... 3/4מ"מ )" 19עובר נפה  -

 80% - 25%( ................................... #4מ"מ ) 4.75עובר נפה  -

 40% - 10%( ............................... #40מ"מ ) 0.425עבור נפה  -

 20% – 0( ............................. #200מ"מ ) 0.075עובר נפה  -

 .35%גבול נזילות, מכסימום  -

 .10%אינדקס פלסטיות קטן מ  -

 ללא סימנים של חומרים אורגניים. -

הקבלן יוכל להשתמש בחומר מקומי אם יוכיח בעזרת בדיקות מתאימות  כי החומר עומד 

ן מצמחיה, חומר אורגני, לכלוך או פסולת.   מקורות בדרישות.   החומר יהיה חופשי לחלוטי

הכריה, האישורים לכריה ודרכי הגישה אליהם הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן, יבם של 

החומרים ומקום אספקתם יהיו כפופים לאישור המפקח בהסתמך על בדיקות מעבדה.   החומר 

"מ. ההידוק יבוצע בבקרה מלאה ס 20יפוזר בשכבות. עובי שכבה לאחר ההידוק לא יעלה על 

 20במפרט הכללי )הספר הכחול(.   עובי השכבות לא יעלה על  51בפרק   51027בכפיפות לסעיף 

מוד' א.א.ש.ט.ו. בהתאם להנחיות המתאימות  98%ס"מ דרגת הצפיפות לאחר ההידוק תהיה 

ות, וכן מעל קורות מטר מהקיר 1של המפרט הכללי. אין לבצע הידוק ויברציוני עד מרחק  51בפרק 

 קשר טמונות. 

 

 מדידה  ותשלום ב.

פריט זה ימדד וישולם במ"ק של מילוי מהודק ומושלם בהתאם למפלסים ולשיפועים שבתכניות. 

המחיר יכלול את אספקתם והבאתם של חומרי המילוי לאתר, פיזורם בשכבות, הידוקם ועריכת 

 ק השונות כנדרש.מבחני צפיפות כנדרש וללא הבחנה בין דרגות ההידו

 

 בקרת איכות   01.02

 במסגרת בקרת האיכות אשר הקבלן מחוייב לבצע על עבודתו יבצע צוות בקרת

 האיכות מטעם הקבלן את הבדיקות המפורטות להלן:

 חפירה/חציבה:

 מדידת מצב קיים ומיפוי שטח ע"י מודד מוסמך. -

 בקרת סימון תחומי חפירה/חציבה. -

 ים לעבודות חציבת הבורות לראשי הכלונסאות.בדיקת בחירת הכילים המתאימ -

 בדיקת שיפועי חפירה זמניים . -

 בדיקת סימוני בטיחות בחפירה כנדרש בתקנות העבודה. -
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 מילוי:

 בדיקת מיון, דירוג וסיווג לחומרי המילוי השונים. -

 בדיקת צפיפות הידוק שוטפת בכל איזורי המילוי ובכל השכבות. -

ם וסימון שכבות על גב קירות תומכים לבקרה על עובי פיזור בדיקת קיום שיגרת חידוש סימוני -

 שכבות המילוי.

 ניהול יומן ודיווח:

כל האינפורמציה הקשורה בביצוע עבודות העפר תרוכז ביומן בקרת איכות בצורה טבלאית 

 ברורה.  הטבלה תוכן על ידי הקבלן ותאושר על ידי הפקוח מראש.

האיכות של הקבלן יהיה תנאי מקדים לביצוע הבדיקות ביצוע כל הבדיקות על ידי צוות בקרת 

 ואישור המפקח.

צוות בקרת האיכות של הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנ"ל ובדיקות נוספות אשר עליו לבצע 

למיטב שיפוטו המקצועי.  תיעוד כל הבדיקות יוגש בסיום כל שלב למפקח. המפקח רשאי לדרוש 

ותיהן אינן משביעות רצון או אינן עומדות בקריטריונים חזרה על בדיקות מסיימות במידה ותוצא

 הדרושים. 

 הקבלן לא יוכל להמשיך  בביצוע עבודתו טרם קבלת חתימת המפקח ביומן העבודה על אישורו.
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  עבודות  בטון  מזוין  יצוק  באתר   -  02פרק  

 

 מוקדמות  02.0

אשר מהווה הרחבה של   העבודה ביחס של המפרט הכללי ייקרא בצרוף למפרט מיוחד זה  02א.  פרק 

 לבטון יצוק באתר, שיטות מדידה, בקרת איכות ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות.

העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל, חומרים, ציוד וכל הדרוש ליישום בטון בהתאם לדרישות  ב. 

 מסמכי הביצוע.

 

 הגשות   02.0.1

בעבודה תוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח. הקבלן יפרט את תערובת בטון עבור כל סוג בטון הכלול  .א

 כל המרכיבים של התערובת כולל מוספים. בנוסף תוגש בדיקת חוזק מקדימה לתערובת המוצעת.

 בדיקות מעבדה ותעודות ב.

הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים  

 לדרישות המפרטים והתקנים. את התאמת כל החומרים

תעודות תוגשנה עבור: צמנט, מוספים,  פלדת זיון, עוצרי מים, חומרי אשפרה, תעודות אישור  

 לפלדה רתיכה, חומרי תפרים וכל שאר החומרים בשימוש.

 

 חומרים  02.0.2

 בטון: א.

ק אלא אם כן לא יותר ערבוב בטון באתר ללא אישורו המפורש של המפקח. אישור כזה לא יוענ .1

יוכיח הקבלן לשביעות רצונו של המפקח שמצויה במקום מערכת אבטחת איכות, אשר תבטיח 

  שאיכותו של בטון שעורבב באתר תהיה זהה או תעלה על איכותו של הבטון המוכן.

, שהוכן בתנאי 'בקרה 601והיה ולא יוסכם אחרת, הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי  .2

 טובים'.

בטון אשר יהיה נתון לפעילות כימית של מי תהום או תופעות אחרות יכיל תערובת מיקרוסיליקה  .3

אשר תשולב בתערובת בהתאם להוראות הכתובות של היצרן. מיקרו סיליקה זה חומר מסוכן 

 הוא מצריך תכן תערובת ע"י טכנולוג ויציקת ניסיון. -ורגיש ביותר 

ם ומידות של: כל החדירות דרך הבטון,  נסיגות או "שן" הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקו .4

באלמנט בטון, חריצי ניקוז, עוגנים יצוקים באתר וצנרת, הארקה והגנה מפני ברק, וכן הלאה 

בהתאם למסמכים והדרישות של כל המלאכות, בין אם אלה מוצגים בתכניות, או שאינם מוצגים. 

וצג בתכניות הקונסטרוקציה, יש לקבל את אישור כאשר פרופיל בטון המבנה הנדרש שונה מזה המ

 המפקח לשילוב הבדלים אלה לפני היציקה.

 לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר במפורש על ידי המפקח. .5 

 כל אלמנטי הבטון יחשבו כבטון גלוי חזותי אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט זה. .6

ו בהתאם למצוין בתכניות העבודה ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'. כאשר סוגי הבטון יהי .7

 הוראות אלה חסרות, יהיו ערכי המחדל של סוגי הבטון כלהלן:

 לבטון רזה בלבד.  15 -ב

 שאר הבטונים.  30 -ב
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לא תותר תחילת יציקה בטרם תהיה באתר כל כמות הבטון המובא הנדרשת ליציקה המתוכננת, 

 נוע מצב של "תפרים קרים" בין שלבי יציקה.זאת כדי למ

  דרגת החשיפה של כלל הבטונים הקונסטרוקטיביים בפרויקט הינה.  8

.  כמובן שדרגת חשיפה זו  מחייבת הקפדה על יחס 3טבלה מס'  118לפי ת"י  – 1דרגת  חשיפה      

 .3.2, טבלה 1חלק   466צמנט ותכולת צמנט מינימלית כמופיע בת"י -מים

 

 :צמנט ב.

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר ולכלוך. היצרן והמותג יועברו לאישור המפקח. הצמנט בכל  

. במידה והקבלן מעונין לייבא 1בלבד לפי ת"י   CEM Iמסוגסוגי הבטון )פרט לבטון רזה( יהיה 

 צמנט עליו לקבל אישור המפקח מראש. הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט ללא אישור המפקח

 ק"ג למ"ק בטון. 320התערובת לא תכלול אפר פחם וכמות הצמנט המרבית תהיה  מראש.

 

 אגרגטים:ג.    

מ"מ ללא אישור מפורש של  20בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על  .1

המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים 

ופים כמו קירות דקים, או קורות עם זיון צפוף, תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא מכילה צפ

 אגרגטים קטנים יותר. 

בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי, האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח שתכולת יוני  .2

  1חלק  466בת"י  3.1הכלורידים הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות שנקבעו בטבלה 

 (.3.2.1.5)סעיף 

 

 מים: ד.

 מקור המים יאושר ע"י המפקח.

 פלדת זיון: ה.

  4466פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים )מוטות מצולעים( בהתאם לדרישות ת"י  

מגפ"ס(. היה והקבלן מתכוון לרתך פלדת זיון, עליו להשתמש בפלדת זיון רתיכה  400. )400דרגה 

אין לרתך ברזל (. סוג האלקטרודות יאושר על יד המתכנן.  W400P)  4466ת ת"י על פי דרישו

 בקירות, עמודים, קורות, ויסודות. ניתן להשתמש ברשתות מרותכות אך ורק בזיון התקרות.

 

 אביזרי מתכת: ו.

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים הדרושים כדי  .1

יעמדו  -, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון ומיתרי הדריכה במקומם המדויק להציב

 ויאושרו ע"י המתכנן. SP-66 ACIבדרישות התקן 

הכיסאות וכל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה יהיו מגולוונים או מצוידים בקצוות  .2

מ"מ בין  6מרווח בן ( המאפשרים יצירת fitting Snugפוליאתילן בצפיפות גבוהה, הדוקים )

 המתכת לכל משטח חשוף  של הבטון.
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 רוחקנים: ז.

של המפרט הכללי, אולם רוחקני פלסטיק לא יאושרו.    02072רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף  

. עלות הרוחקנים תיכלל במחירי בטון דחוס סיבי מתועשיםהקבלן יעשה שימוש ברוחקני 

 היחידה.

 

 טפסות: ח.

במפרט הכללי אלא אם צוין  020841"י סעיף דו בדרישות לבטון חשוף חזותי עפכל הטפסות יעמ 

שימוש בחוטי קשירה אחרת במפרט המיוחד.  הטפסות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט הכללי. 

 אסור.

בת"י  8.1פירוק הטפסות ייעשה רק לאחר שעבר פרק הזמן המינימלי הדרוש, כפי שמצוין בטבלה  

 (.8.8.2.1)סעיף   1חלק  466

 

 חומרי אשפרה:ט.  

 .   שיטת האשפרה לכל האלמנטים האופקיים תהיה ע"י שימוש בבד גיאוטכני1

 מצופה בפוליאתילן. החומרים יקבלו את אישורו של המפקח מבעוד מועד       

ויהיו בלי פגמים ולא  171C   ASTM -.   יריעות פוליאטילן מסוג "טייטקס" או ש"ע , יהיו בהתאם ל 2

 מ"מ עובי. 0.1 -פחות מ 

סרט הדבקה צריך שיהיה עמיד בלחץ ואיטום נגד מים. לפני השימוש יעשה הקבלן ניסוי הדבקה  .3

 להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור המפקח.

-ASTMאשפרת קירות וקורות תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי  .4

C-309 

א המפקח כי כל  חומרי אשפרה שאושרו על ידו נמצאים אישור ליציקה יינתן  רק לאחר שוויד .5

 באתר טרם תחילת ביצוע היציקה.

 

 ביצוע עבודות בטון  02.0.1

 .עבודות בטון במזג אויר חם .א

הקבלן ינקוט בצעדים מיוחדים כדי להבטיח שהטמפרטורה הגבוהה ביותר במהלך תהליך 

רכז ופני השטח של האלמנט לא מעלות צלזיוס, ושמקסימום הפרש בין המ 65ההידרציה תהיה 

מעלות צלזיוס. הצעדים שינקטו יכללו )בכפוף לאישור המפקח( שימוש במים  20יעלה על 

 מקוררים או קרח או תערובת של שניהם, שימוש במרכיבי קירור בעת היציקה או שימוש בבידוד.

בזמן  C 32בנוסף למצוין במפרט הכללי לא תותר יציקה בימים בהם הטמפרטורה עולה על  

 שעות לאחריה. 12היציקה ועד 

 

 טפסות ב.

 כללי .1

תכנון, הקמה, הרמה ותחזוקה של כל הטפסות לבטון כולל מרסנים ותומכים, יהיו בהתאם  

 . תכנון הטפסות יהיה באחריותו של הקבלן.904לדרישות ת"י 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  40
 
 

כי יביא בחשבון  תכניות הטפסות יוגשו למפקח ע"י הקבלן לפני תחילת העבודות. תכנון הטפסות 

או בכל אביזר מתכתי המגיע אל פני הבטון ועלול לקבל קורוזיה  בחוטי קשירהלא יותר שימוש 

 עם הזמן.

 המצאת תכניות אלו, עם זאת, אינם גורעות מאחריותו של הקבלן להשלמה מוצלחת של העבודה. 

 

 פלדת זיון ג.

אשר אינם מצוינים בתכניות תוגש  חפיית מוטות תבוצע כמצוין בתכניות. חפית מוטות במקומות .1

 המפקח. -לאישור ע"י המתכנן ו

 כיסוי הבטון על הזיון מצוין בתכניות. .2

הצבת אביזרים שונים: עוגנים, ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה המיועדים למבנים, בסיסים  .3

, צינורות, ומסגרות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, תמיכות לצנרת, שרוולי מעבר, כבלים

נקזים וכל החומרים הקשורים לבטון, יאובטחו למקומם כשהבטון נוצק. ברגי עיגון יוצבו 

באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסים יבדקו ויובטחו באופן קשיח כדי למנוע תזוזתם 

 בעת יציקת הבטון.

 

 יציקת הבטון ד.

 משקי עבודה יהיו במקומות המסומנים בתכניות. .1

י: בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים יחשב כלא מתאים כלל .2

לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא אם כן המפקח אישר תיקונו. אישור לתקן 

 את הפגום אינו מאשר החלק הפגום אלא רק לאחר שהתיקון השביע רצונו של המפקח.

 . לא יאושר תיקון טבלת בטון 

 הסרת תבניות .3

 .ACI 347הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות  

 התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד. 

 כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע. 

מנת למנוע תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון על  

 נזק ופגיעה. התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור המפקח.

 

 אשפרת הבטון ה.

 אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים, שינויי טמפרטורה מהירים ופציעות מבניות.

 תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון.  תהליכי האשפרה יתאימו

 ( ימים אחרי יציקת הבטון.7אשפרת הבטון תימשך לא פחות משבעה )לדרישות התקנים. 

 אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות למעט במקרים בהם הטמפ'

 כל שאר המשטחים קיצונית כאשר המפקח ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.

ת אחת משתי השיטות להלן בכפוף החשופים, בתנאי מזג אויר רגילים, יקבלו אשפרה באמצעו

 לאישור המפקח והמתכנן.

 . כיסוי ביריעות:1
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מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו יריעות פוליאטילן עם אריג מולחם מסוג "טייטקס" 

 באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה מספקת לכיסוי סגור ונמשך.

 7ם. מי שתיה רגילים יוזרמו תחת היריעות ( ימי7היריעות יישארו במקומם לפרק של שבעה )

 ימים ללא הפסקה.

 

 ממברנה: –. נוזל 2

נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל 

נזק כתוצאה מדהידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח. הנוזל ייושם באמצעות מרסס 

דקות  30של הבטון. החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם  מאושר לציפוי דק ואחיד

לאחר יישום השכבה הראשונה.  הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון 

מ"ר של בטון חשוף לכל שכבה. השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של  27 -אחד ל

 ( ימים.7לפחות שבעה )

 בתחום קירות וסביב זיון הבולט מהאלמנט שנוצק במקומות בהם לא ניתןבמישקי עבודה ו

ליישם יריעות או נוזל ממברנה תבוצע אשפרה מקומית על ידי שימוש בחול ים נקי אשר יורטב 

 לרוויה .  עם תום תקופת האשפרה יישטף החול והמשטח ינוקה.

 

 עבודות בטון יצוק באתר 02.01

 דות חדשיםבטון רזה תחת  יסו  02.01.01

 תאור  ודרישות  ביצוע א.

 ס"מ לאחר ביצוע הכנת תחתית החפירה על 5תחת כל יסוד ו/או קורה  יוצק בטון רזה בעובי 

 . על הקבלן להקפיד למלא כל15-ידי הקבלן ואישורה ע"י המפקח. הבטון הרזה יהיה מסוג ב

 חלל שנוצר ולהגיע למפלס המצוין בתכניות.

 מדידה ותשלום ב.

 מ"ר ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע -תיעשה על פי שטח ב המדידה

 העבודה. המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתכניות.

 

   4433מוטות  זיון  מפלדה  מצולעת  לפי  ת"י    02.01.02

 א. תיאור  ודרישות  הביצוע

 ודות הזיון. כיסוי הבטון על הזיון בכלכל ההנחיות הטכניות שבסעיף זה מחייבות לגבי כל עב

 אלא אם כן צוין אחרת ס"מ 5ו/או במגע עם הקרקע יהיה  כלפי חוץחלקי המבנה הפונים 

 . ישס"מ 1יהיה הכיסוי המינימלי  כלפי פניםבתכניות ו/או בחתכים ובפרטים. בשטחים הפונים 

 . יובהר כי לא יהיה בשוםס"מ גם באזור אף המים 5להדגיש להקפיד על עובי כיסוי נדרש של 

 ס"מ.  3-מקום במבנה עובי כיסוי הקטן מ

 מוטות הפלדה המצולעים ורשתות מרותכות ממוטות מצולעים יתאימו לדרישות התקן הישראלי

 לחלקיו, אך לא יורשה השימוש בפלדה מצולעת מפותלת. מוטות הפלדה יהיו 4466ת"י 

 (, כאשר המנות עשויות מחומרSTLLLIB -מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר )מנות, מטילים 
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 הומוגני ובעל רקע מטלורגי מוכר. המפעל המייצר את המוטות חייב להיות מצויד ב"תו תקן".

 ולמפרט מכון התקנים )להלן 2,1/466חיתוך וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י 

 קבלת אישור בכתב  רק עם)למרות האמור כאן הארכת מוטות בריתוך תיעשה  176מפכ"מ( 

 7018מהמתכנן, אם יינתן אישור כזה )בכתב( יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון 

ASWE .)דלות מימן( 

 (, ובכפיפות להנחיות המפקח. הקבלן יידרש להוכיח1)חלק  466הריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י 

 תיחה לריתוך מדגמי, וזאתכי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מ

 פי המפורט בתקנים-חשבונו. ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות על-על

 הכיפוף למוטות יהיה -. משמעות הנ"ל בין היתר שלכל קוטר 176מפכ"מ  2,1/466הישראליים 

 לו סרן נפרד ומיוחד.

 ש לעמיסה סיסמית.מעלות, כנדר 115כל החישוקים בפרויקט יהיו עם כיפוף של 

 עמידה בתנאי זה היא תנאי הכרחי לאישור יציקה. 

 למרות האמור לעיל החיתוכים והכיפופים במידה ויצוינו יהיו בתאום מלא למידות המופיעות

 בתכניות העבודה.

 

 ב. מדידה  ותשלום

 המדידה תהיה  על פי משקל ב טון לפי הכמויות שבתכניות, ללא כל תוספת פחת. 

 משמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן )באישור המפקח( ואשר אינןספסלים ה

 מתוארות בתכניות, לא ימדדו לתשלום, ומחירן כלול במחירי היחידה. שומרי המרחק מסוג

 כלשהו כלולים תמיד במחירי היחידה של הזיון. ריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו

 מדדים לתשלום ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלוליםלקבלן ע"י המפקח, אינם נ

 במחירי היחידה של הזיון.

 תוספת עבור שימוש בפלדת זיון רתיכה לא תשולם אלא תיכלל במחיר היחידה.

 

 הפסקות יציקה: 02.01.01

 וכן אתבכל מקרה של הפסקת יציקה, יש להבטיח המשכיות נאותה של הזיון בין החלקים 

 טרם היציקה הנוספת.  בטוןניקיון ה

פעמים קוטר  50במידה ולא מצוין בתכנית אורך החפייה הנדרש, ברירת המחדל לאורך החפייה תהיה 

 המוט.  יש לבצע חפיות בקירות בדירוג כך שלא יהיו כולן באותו הגובה.

 10X15 במידות  בכל מקום בו יש הפסקת יציקה של קירות ועמודים אנכיים, יש לבצע "שגמי גזירה"

 ס"מ. כפי שמופיע בתכניות. 2ס"מ ובעומק של  20ס"מ כל 

אין ) במיוחד בהכנות לאולם הספורט( במקרים של הפסקות יציקה עם מרווח של מעל חודש ימים 

 להשאיר זיון חשוף אלא לבצע מחבר כמפורט בנספח ' במפרט זה.

 

 כיפוף מוטות: 02.01.04

 :1חלק  466"י כיפוף מוטות זיון יתבצע  כפי שנקוב בת

 חושב במיוחד להקפיד על הנושא במקרה שמדובר בכיפוף שלא לצורך עיגון.
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 בקרת איכות לעבודות בטון יצוק באתר 02.02

 במסגרת בקרת איכות העבודות יבצע בקרת האיכות של הקבלן את הבדיקות הבאות:

 א. בדיקות גיאומטריות לפני ביצוע היציקות 

 ואורדינטות(  ע"י מודד מוסמך.מיקום אלמנטי המבנה )בק -

 פלסי אלמנטי המבנה, ע"י מודד מוסמך.מ -

 מידות האלמנטים היצוקים )כולל מידות אופקיות, גבהים ועובי(. -

 התאמה לתכניות. -

 עיגון אביזרים ועוגנים מבחינת מיקום ומפלס. -

 בדיקת תבניות לפני ביצוע היציקות ב.

 קה.סוג תבנית מבחינת עיבוד גמר חיצוני של היצי -

 סוג תבנית מבחינת גמר בטון חשוף, כולל אביזרי קשירה לתבניות. -

 התאמת המידות לתכניות. -

 חוזק ויציבות של מערכת התבניות והטפסנות. -

 פתחי יציקה, שרוולי יציקה. -

 הכללת צינורות, שרוולים ואביזרים שיש לבטן ביציקה. -

 עיבוד הפסקות היציקה להתקשרות ליציקות הבאות. -

 תפשטות.עיבוד תפרי ה -

 הכללת שרוולי יציקה המיועדים ליציקות הבאות. -

 בדיקת זיון לפני ביצוע היציקות ג.

 התאמת סוג מוטות הזיון המיועדים לדרישות המפרט. -

 התאמת כמויות הזיון ומיקום הזיון לדרישות התכניות והמפרט. -

 הכללת אביזרים מעודנים ביציקות וייצובם בתבניות. -
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 ת ליציקות הבאות.הרכבת קוצי זיון להתחברו -

 שומרי מרחק ומיקום הזיון. -

 יצירות מערכת הזיון ומיקום הזיון בתבניות. -

 ניקיון מוטות הזיון. -

 בדיקת הכנות ליציקה ד.

תכנון מראש של היציקה, לרבות: מיקום ציוד היציקה, מיקום ערבלים, שיטת יציקה, קצב  -

רה, מועדי היציקה, משך היציקה, היציקה, כיוון היציקה, שיטת עיבור פני הבטון, שיטת האשפ

 משך האשפרה, קביעת מסגרות כח האדם לפי מספר נקודות קבלת הבטון.

 קביעת קווי הפסקות יציקה אופציונאליים למקרה של תקלה. -

בדיקת כמות המרטטים לפי כמות הבטון הנוצק, ובדיקת תקינות המרטטים. יש להכין גם  -

 פטישי פלסטיק לדפיקה על תבניות צד.  

 דיקת תקינות מערכת תאורה )ליציקות בחשיכה(.ב -

 בדיקת הסדרי קבלת הבטון מספק הבטון, כולל התאמת קצב האספקה לקצב היציקה. -

 בדיקת הספקת החשמל למרטטים ולמאור, ובדיקת אספקת מים לאשפרה. -

 בדיקות היציקה ה.

 התאמת קצב היציקה ושיטת היציקה לתכנון הנ"ל. -

 פק לאתר, עפ"י תעודות המשלוח.אימות סוג וטיב הבטון המסו -

 בדיקת שקיעת קונוס של הבטון המסופק לאתר. -

 נטילת מדגמים לבדיקות חוזק הבטון הנוצק וביצוע בדיקות החוזק במעבדה מוסמכת. -

 בדיקת פני הבטון בתום היציקה להיעדר "סדיקה פלסטית". -

 בדיקת התאמת האשפרה לתכנון. -

 נטילת מדגמי פלדת הזיון לבדיקה. -

 הול יומן דיווח ליציקותני ו.

 כל האינפורמציה לגבי היציקות השונות לרבות תוצאות הבדיקות והמדידות דלעיל, ירוכזו ביומן
 . הטבלה תתוכנן ותוכן ע"י הקבלן, וטעונה קבלתדיווח מיוחד ליציקות, בצורת טבלה ברורה

 אישור המפקח מראש.
 , ימלא את יומן היציקות ויגיש אותוצוות בקרת האיכות של הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנ"ל

 לאישור המפקח בתום כל שלב בביצוע. המפקח רשאי לדרוש לחזור על בדיקות אלה או

 אחרות או להגדיל את כמות הבדיקות מעבר לנדרש בתקן, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי,

 וללא ערעור מצד הקבלן.

 אמור לעיל.לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי )כסף או זמן ביצוע( עקב ה

 הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע שלב כלשהו של עבודת היציקות בטרם אישר המפקח

 הפעולות והבדיקות שקדמו לשלב האמור. כלבחתימתו ביומן הנ"ל את 

 אין לבצע שום יציקה באתר, אלא כאשר המפקח נוכח, אישית במקום.

 דבר אפשרי מבחינת חוזקאין להמשיך בעבודות של שלבים נוספים בטרם אישר המפקח כי ה

 הבטון שנוצק. 

 לעיל.  02.01.03ראה גם תוכנית דריכות נדרשת בסעיף 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  45
 
 

 

 

 בטון חשוף חזותי 2.01

 של המפרט הכללי.  0208בנוסף לאמור בסעיף              

 כללי א. 

הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט מאוד לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון  

גמאות ודגמים מעבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת בעבודה דומה, בצוע דו

בצוע ואיכות גבוהה מן הרגיל. לא תינתן כל אפשרות לתיקונים, כל קטע קיר 

 שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.

כולל פריסת  על הקבלן להשלים על חשבונו ובאחריותו את תוכניות התבניות,                           

חלוקות, מיקום המחברים, סרגלים וחריצים, הפסקות יציקה, מיקום אביזרים 

 והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון, בהתאם לתוכניות האדריכל.

בשלב הראשון על הקבלן לקבל אישור האדריכל לסידור התבניות באתר לאחר                            

 יון בטפסות. ההרכבה ולפני סידור ברזל הז

 

 יעוץ מעבדה ותכנון התערובת ב. 

-לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר על 

ידי הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו. בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת 

הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה, כגון: הובלת הבטון, הכנת התבניות, 

 , פרוט תבניות וכו'.ויברציה, אשפרה

 

 של עמוד בגמר בטון חשוף חזותי 1:1בקנה מידה  –דוגמאות  ג. 

עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע, יכין הקבלן דוגמת עמוד.  

הדוגמא תתבצע על עמוד המתוכנן להיות בגמר חיפוי.  מידות העמוד לדוגמא 

20x45   קורה. העמודים יבוצעו ללא מ' מפני בטון לתחתית  3.90ס"מ ובגובה

 הפסקת יציקה וללא חורי קשירה, בתמיכה חיצונית בלבד.

במידה והדוגמא לא תענה על דרישות המפרטים והתכנון, ימשיך הקבלן לבצע  

לרבות עדכון התערובת, עדכון מספור שיטות ההובלה,  –דוגמאות נוספות 

 ה המתאימה לדרישות.עד לקבלת תוצא –ההשמה, ייצוב התבניות, ויברציה וכו' 

כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי כפי שיוגדר ע"י מנהל הפרויקט, כדי  

לאפשר התחלת עבודה עם תערובת + טכניקת הובלה והשמה בדוקים 

 ומאושרים.

 יישארו באתר העבודה עד השלמת העבודה. –הסופיות  –הדוגמאות המאושרות   

 

 מלט ד. 

 ללא אפר פחם.  – 300הבטון החשוף יהיה מסוג צ.פ. המלט שישמש לאלמנטי   

 צמנט אפור. 60%צמנט לבן  40%תערובת הצמנט תהיה   
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 הנחיות לבצוע הטפסנות ה. 

התבניות לחלקי הבטון החשוף החלקים יהיו מלוחות כפולים, לוחות טגו חדש  

חות. עליון ולוח תמיכה תחתון, שהשימוש החוזר בהם יקבע על פי מצב פני הלו

סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית, וכל מרווח ייסתם 

 מצד פנים + ניקוי יבש על פני הבטון הקיים. –במרק ויוחלק 

לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות, ויובטחו חבורים  

 "חכמים" בין התבניות, כך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף.

תיבדק בעזרת מודד, שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות הצבת התבניות  

ורציפות התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת 

 אישור מודד בנדון, לרבות קוצים לאלמנטי בטון הצמודות לעמודים.

לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה ואישור בכתב של  

 כניות.האדריכל על קבלת הת

כל פינות הבטון הגלוי/חשוף הן ישרות ללא גרונג. במקום בהם הפינה גלויה  

נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה  למנועתאטם התבנית בצידה החיצוני כדי 

 אגרגטים חשופים.

פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת  

  פירוק התבניות.

 ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטון. יות""שמן תבנ -  

לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון ובאישור מראש במסגרת פוגה  -

 מתוכננת.

 

ס"מ  400/150הקבלן יקח בחשבון במחיר שימוש בלוחות גדולים במידות 

,לפי ” PERIשל חברת " 052070מק"ט  PANEL FORMWORK 18כדוגמת 

      התכנון האדריכלי. 

 

 ויברציה ו. 

 –עומק הכנסת המחט, משך הויברציה, סוג הויברטורים וכו'  –מידות הויברציה  

יבדקו בעת הכנת הדוגמאות. כן תבוצע ויברציה על פני התבנית על ידי פטישי 

 גומי לכל שטח היציקה בתנועה מלמעלה למטה.

 

 אשפרה ז. 

וחררו ומים יוחדרו אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה. התבניות יש 

למרווח שבין התבניות לבטון. גם לאחר שחרור וסילוק התבניות ימשך בהרטבת 

 למשך שבוע לפחות. –הקירות 
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 מחברים –שומרי מרחק  ח. 

יבוצעו במידות  –פנים וחוץ  –שומרי המרחק, המחברים שבין שתי התבניות  

 ומיקום מדויק לפי ההנחיות שימסרו לקבלן.

 רחק יתואם עם המתכננים.סוג שומרי המ 

 שונות –הנחיות כלליות  ט. 

העבודה תתבצע לפי תכ' אדריכלות מפורטת שבה יופיעו מידות ופרטים לבצוע.  -

 הקבלן מתחייב לבצוע צמוד לפי תכנית זו.

 לא יורשו תיקוני בטון חשוף ללא קבלת הנחיות מדויקות מצוות התכנון והפקוח! -

בשעת בוקר מוקדמת, ובכל מקרה לא יהיו יציקות  בחודשי הקיץ יחלו היציקות -

 בשעות שיא החום.

 –הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה  -

 תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל.

לכל  –יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע  –במרווחים של כחודש  –מפעם לפעם  -

 .פועלים ומנהלי עבודה –הצוות 

 –לשימוש באלמנטי הבטון החשוף  –כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר  -

 לפני הכנסת התערובת. ישטפו

 הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.   

טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות, ויערוך  -

קות לאלמנטי בטון גלוי. הטכנולוג בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יצי

יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון, לשיפור ו/או רענון, ויעבירם למנהלי 

 לבצוע. –הפרויקט ולקבלן 

 בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה! - 

במקרה של בטון לא עביד, יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון, ובמידת הצורך  

 ר עבידות הנמצאת אצל הנהגים.להוסיף מנת משפ

 5-לא יוכנסו יותר מ –ליציקות הבטון החשוף  –בערבלים שיובילו בטון לאתר  -

מ"ק בטון לכל הובלה, כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד 

 התחלת וסיום היציקה.

הקבלן יבטיח שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרויקט: צוות  -

נגטיבים, צוות להכנסת הברזל,  –ת התבניות + ישור, צוות להרכבת פתחים להצב

 צוות לסגירת התבניות, צוות ליציקה + ויברציה וצוות לפרוק + אשפרה.

בתאום עם המתכננים והפקוח, יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש  -

 בויברטורים חיצוניים 

 –בחלק העליון של הקיר  –יש סילוק בועות אויר מראשי קירות יבוצע במכות פט -

 ס"מ. 20-ברצועה של כ

למניעת בריחת "מיץ  –בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד"  -

 בטון" בזמן היציקה.

הקבלן יבצע טפסות בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה  –גודל הטפסות  -

 תוך התחשבות במידות התבניות. –נוחים ומסודרים 
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 תבניותטפול ב י. 

 מיד עם פרוק קטע תבנית, יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה. -  

 התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון, לרבות סימני ושאריות סיד. -  

מצב התבנית, לאיתור נקבים, חתכים וכו' ינוקו  –חזותית  –בדק  -

 –בין התבניות השונות  –סיליקון  –ויסולקו שאריות חומר האטימה 

 וחים.במרו

כפי שיאושר בתהליך  –התבניות ימרחו בתערובת המתאימה ליציקה  -

 הכנת הדוגמאות.

 

 זיון יא. 

ס"מ מינימום, סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח  4הכיסוי לזיון יהיה  

 המתיחה לפי אישור המפקח.

 

 התקנת אביזרים יב. 

ת מים ואביזרי חיזוק כל גופי התאורה וצנרות החשמל, מתח נמוך, כריזה, צינורו 

לשלד,  ישולבו מראש בזמן היציקה בדיוק מירבי. לא תתאפשר כל חציבה לאחר 

 הביצוע.

 

 שמירה על חלקי בטון גלוי/חשוף עד למסירת עבודתו יג. 

מיד עם סיום הסרת התבניות, יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה  .1

 ושמירת פניהם.

סוי עד לניקויו המלא של הבנין הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכי .2

 ומסירתו למזמין.

כיסוי חלקי הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני  .3

הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית 

 אשר תבטיח את יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.

יסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הקבלן יתלה שילוט על גבי הכ .4

 הבטון הגלוי מתחת לשכבת ההגנה.

לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה  .5

 על הבטון.

 הקבלן הוא האחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו.   

חרים שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאו 

 ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
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 טרםעבודות  בטון    -  10פרק  
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 עבודות בניה -04פרק 

 כללי  04.01

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

 דלהלן:

ניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון יש להבטיח ע"י את כל חיבורי הקירות בי א. 

 הוצאה של קוצים וכן יציקת שטרבות בטון )שנני קשר(.

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים )בכל סוגי הבלוקים(. ב. 

 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. ג. 

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

מ' ללא עמוד בתווך תינתן בו חגורה אנכית בגודל  5ורכו מעל כל קטע קיר שא ה. 

 מ"מ מעוגנים ברצפה ובתקרה. 12מוטות מצולעים בקוטר  6ס"מ עם  30/20

כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו פתחים תהיה בו חגורה אופקית אחת  ו. 

 לפחות כאשר מוטות החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות.

 רת בנייה שניה יוצא קוץ מהעמוד או מהקיר הנגדי כנדרש במפרט הכללי.בכל שו ז. 

בלוקים ויחוברו לחגורות האנכיות ו/או לעמודים.  10חגורות אופקיות יהיו כל 

ס"מ, כנ"ל מעל  20מ"מ  כל  8מ"מ עם חישוק בקוטר  12מוטות בקוטר  4ברזל 

המרחק האנכי ס"מ מכל צד של הפתח. בכל מקרה, לא יגדל  50פתחים לאורך 

 מ'. 2.10 -בין החגורות האופקיות מ

 

 בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(  04.02

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שבמגע עם הקירות 

שכבות  3מ"מ ובתוספת שכבת חציצה של  50חוץ יש ליצור פס מריחה ביטומנית ברוחב 

 הנ"ל תיכלל במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד. נייר טול. כל העבודה

 

 ביצוע חריצים וחורים בקירות  04.03

חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל 

ידי מכשיר מכני מתאים כגון דיסק או מסור -אינסטלציה וכו', יבוצעו בקווים ישרים על

 יבה וכו' או שבירה בפטיש.ו/או מקדחה חשמלית. לא תורשה חצ

 

 הצבה וביטון משקופים  04.04

משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע  . 1

המשקוף ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר 

 ט הכללי.במפר 04042הבניה יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף 

הצבת משקופים מלבנים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם  . 2

מיושרים בעזרת סרגל ואנך. תמוכים בפני סטייה. אם נדרש לישר את פני 

מ"מ עבור הטיח. במקרים  15המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח לפחות 

 י הטיח.אחרים יש להרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות ובהתחשב בעוב
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על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב  . 3

נגד רטיבות. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו 

 ולהרכיבו מחדש.

הצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל  . 4

 בליטה או סטייה מהתקן.

בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם  . 5

 עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.

אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון  . 6

 לפי הוראת המפקח.

 

 מתכת -ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(   04.05

ן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות פלדה/עץ/אלומיניום בקירות על הקבל

 ומחיצות בנויים לכל גובהם.

 

 תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות  04.06

 הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות.  

ונים לבדיקתו ולאישורו על הקבלן לסמן ולבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות הש 

של המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור בכתב על 

 הסימונים.

 כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח.  

במקרה שתעלות או צינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה למיקום הצינורות  

 יתאים לתוכניות.או התעלות בתנאי שמיקום הקירות 

במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים  

 לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.

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

 הפתחים יהיו ספים מעובדים.

 

 םאופני מדידה מיוחדי  04.07

 שטרבות וחגורות אנכיות ואופקיות לא ימדדו ויהיו כלולים במחירי הבניה השונים.

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.

כל החיבורים של החגורות והשטרבות לבטונים ע"י הוצאת קוצים ו/או קידוח קוצים 

 כלולים במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.
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 איטום  05
 

 מבוא  05.01

 

מערכת האיטום היא אחת המערכות הרגישות במכלול המערכות המרכיבות את 

 ל מערכת האיטום, לא ימלא המבנה את ייעודו.המבנה. במקרה של כש

 

מערכת האיטום לא תתבסס על חומרי הבניה והשלד. יש להגן על מכלול המבנה 

מפני חדירת מים ומפני רטיבות אל משטחה העליון, לרבות מיניקה קפילרית 

באמצעות מערכת איטום רציפה. הגנה זו תעשה הן מצידו החיצוני והן מצידו 

 ה.הפנימי של המבנ

  

מקדמי הביטחון המובנים בתוך מערכות האיטום המתוכננות אינם אלא חוליה  

במערכת. שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי יציקת בטונים,  

הכנת התשתית לאיטום, איכות יישום מערכות האיטום ופיקוח קפדני על כל  

ד כי הביצוע יהיה שלבי הביצוע הם חוליות נוספות באותה מערכת ויש להקפי 

תואם לדרישות המפרט המיוחד. כמו כן, מתבסס התכנון על ההנחה כי קבלן  

האיטום שיבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן מקצועי ומנוסה העומד בתנאי הסף  

 כמוגדר בהמשך.  

 

במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות  

ם של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ המוצגות בחלקיו השוני 

 וליישם את פרטי התכנון המחמירים יותר. 

 

לתחילת  הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם  

לתכנון וקבלתו כפתרון נכון,  ע"פ התכנון, משמע הסכמה  -הביצוע. ביצוע העבודה 

 תייגויות וטענות בדיעבד.להס מלא ושלם. לא תהיה כל התייחסות 

 

כל העבודות יעשו באיכות שאינה פחותה מדרישות כל התקנים הרלוונטיים,   

מפרטי מכון התקנים הרלוונטיים, חוקי התכנון והבניה והמפרט הכללי    

 משרדי )הספר הכחול( לדרישות.  הבין 

 

קן איכות העבודה תהיה בקיימות שאינה פחותה מן הנדרש בתקנים ובהם הת  

 .2752הישראלי   
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 כללי  05.02

מסמך זה מתייחס לכל חלקי המבנה אותם יש לאטום בפני מעבר מים. בכל 

מקרה בו מוכתב מוצר/מערכת איטום ויצרן מערכת האיטום מציין יישום שכבת 

קישור )פריימר( כשלב ביישום המערכת יראה כאילו נדרשה שכבת הקישור גם 

 ר היחידה גם אם לא צוין הדבר במפורש.במפרט זה והוא כלול במחי

כל השטחים המטופלים ימדדו, בדר"כ, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. 

היינו, שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום, 

עיבוד פרטים וכו'. כ"א בנפרד. חפיות ופחת בחומרים השונים לא ימדדו והם 

 דה הנקוב וכך גם ההצפות לביקורת.כלולים במחיר היחי

בכל שטח ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט המיוחד, בפרטים 

( המסמכים משלימים זה את זה ומהווים שלמות 3הגרפיים ובכתב הכמויות. כל )

 אחת ואין להפריד ביניהם.

 

המפרטים שלהלן הם מפרטי תכנון המכתיבים חומרים ושיטות עבודה הבאים 

פתרון הנדסי לבעיה נתונה. ההנחה היא, כי קבלן האיטום מכיר את לתת 

החומרים המוכתבים וצבר ניסיון סביר ביישומם. בכל מקרה, באחריות הקבלן 

לדרוש ולקבל מיצרן החומרים הנחיות יישום והוראות בטיחות )אש, מים, 

 בריאות, סביבה( וליישמם כנדרש.

 

 הכנות תשתית לעבודות האיטום   5.01

הנחיות המפורטות להלן מחייבות לעניין יציקות הבטונים ותשתיות אחרות ה

 לצורך וכחלק מעבודות האיטום. 

 

 כללי -עבודות בטון 05.01.01

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

הבטון על מרכיביהן ונוהלי היציקה יקבעו ע"י מומחים לעניין. זאת, תוך 

 ות בדרישות האיטום כמפורט.התחשב

תערובות הבטון על כל מרכיביהן תהיינה מתוכננות כך שיביאו למזעור סדקי 

שכתוצאה ממנה  Bleeding -ההתכווצות ופגמים אחרים וכן למזעור תופעת ה

נוצר קרום דק ובלתי יציב על פני משטח הבטון. מומלץ לשמור על יחס מים: 

 צמנט קטן ככל האפשר.

 -מוש "בתוסף על" )סופר פלסטיסייזר( או תוסף אחר, יש לוודא:באם יעשה שי

התוסף הנבחר הוא מוצר מסחרי בדוק ומאושר אשר השפעתו על הבטון  .1

 תהיה כמתוכנן וללא תופעות לוואי בלתי רצויות.

זמן "ההשהיה" חייב להיות מותאם למקרה ולמקום בו מתבצעת  .2

 ההוספה )תחנה או אתר(.
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ותר מתוסף אחד בתערובת יש לבדוק ולוודא באם יוחלט על שימוש בי .3

כי, והיה ותתרחשנה תגובות כימיות בין התוספים לבין עצמם, לא יפגע 

 תוצר התגובה באיכות הבטון.

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

 השונים שהוספו לתערובת ומינונן.

 תבניות 05.01.02

רקעיים, בכדי לייצר פני שטח בטון חלקים מישוריים ביציקת קירות תת ק

 לקבלת מערכת האיטום, מומלץ להשתמש בתבניות מתכת או לוחות דיקט.

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

האיטום לקיר הבטון. אי לכך, באותם מקרים בהם מתוכננת מערכת  

 להשתמש ב"שמן תבניות" לסוגיו.איטום ליישום על קיר הבטון אין  

במקרה ונעשה שימוש בשמן תבניות יש לבצע שטיפת הקירות במים  

פושרים המהולים בדטרגנט דוגמת סבון לשטיפת כלים(. המים יותזו  

 בר לפחות. 120בלחץ של   

מומלץ כי חיזוק התבניות ליציקת קירות תת קרקעיים ו/או בריכות  .2

וטי קשירה העוברים מצד אחד של היציקה מים, ייעשה ללא שימוש בח 

 לצידה השני. השימוש במוצרים מתכתיים ייעודיים למטרה זו עדיף. 

על הקבלן לידע את המתכנן על סוג שומרי המרחק ואבזרי הקשירה   

המתוכננים כדי  שמערכת האיטום המתוכננת תיתן מענה להכנת פני  

 השטח טרם תיושם מערכת האיטום. 

רים בהם מתוכנן לצקת קיר כנגד מערכת איטום קיימת, באותם המק .3

יש לדאוג ולוודא כי ייעשה שימוש בטכנולוגיה של "תבניות צד אחד"  

 מבלי לחורר/לפגוע במערכת האיטום. 

 

 יציקה 05.01.01

 -קרקעיים בפרט יש לשמור ולהקפיד על:-בעת יציקת בטונים בכלל וקירות תת

יתן לעבוד במאמץ סביר. יש להחזיר הבטון חייב להיות בטון לכיד  הנ .1

ליצרן הבטון כל משלוח בטון שתכונתיו  אינן מאפשרות להשיג  אלמנט 

 בטון חלק  ורציף.

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

 הכוללים ריטוט מבוקר.  1923פי תקן 

ולוודא כי במקרה שצינור או גוף אחר חודר את הבטון, יש להבטיח  .3

יציקת הבטון מצידו התחתון של הגוף החודר מלאה וכי הבטון מגיע 

 למגע מלא עם דופן הצינור/הגוף החודר.

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

כתוצאה מתקלה ו/או עיכובים בתהליך היציקה של קירות המרתף. 

פחים ו/או דביקים, כמוכתב האיטום יבוצע ע"י רצועות עצרי מים תו

 בפרקים הרלוונטיים במפרט זה.
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 אשפרה 05.01.04

יש להקפיד ולאשפר את הבטונים, קודם ליישום שכבות האיטום. האשפרה ע"פ 

 הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה ו/או ע"פ נהלים מקובלים.

, באותם שטחים המיועדים CURING COMPOUND -באם נעשה שימוש ב

ם המתוכננות להיות דבוקות לבטון, יש לוודא כי החומר לקבל שכבות איטו

הנבחר אינו על בסיס שעווה או אחר העלול לפגוע ברמת ההדבקה של מערכת 

 האיטום לתשתית הבטון.

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

 לל.ולא יאושר כ CURING COMPOUND -שייאסר השימוש בכל סוגי ה

 

 תיקונים והכנות 05.01.05

 -לפני יישום שכבות איטום ייבדק משטח הבטון ביסודיות:

במקרה שיאותרו סדקים יש להתייעץ עם הקונסטרקטור ויועץ האיטום  .1

 ולטפל בהם כפי שיוחלט.

משטחים אופקיים המיועדים לקבל שכבות איטום חייבים להיות  .2

האיטום כנדרש ע"פ  מישוריים במידה כזו שתבטיח את "קבלת" מערכת

 מפרטי יצרן החומר.

יש להסיר בליטות בבטון שנוצרו עקב בריחת חומר בחלל בין  2.1

תבניות או מכל סיבה אחרת. למטרה זו, מומלץ להשתמש 

 "בדסקת מוזאיקה" או בכל כלי אחר ע"פ הצורך.

שקעים במשטח הבטון יש למלא בחומרי מליטה צמנטיים  2.2

וש חרושתי, שאושרו ע"י יועץ ייעודיים המיוצרים בשימ

 האיטום או על ידי גורם מוסמך אחר.

יש לוודא אשפרה נאותה של התיקונים. האשפרה תחל כבר 

 ביום היציקה/התיקון ע"י תרסיס מים ותמשך כנדרש.

בכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיים, עליהם יש ליישם יריעות  .3

י יציקת "רולקה" מתערובת איטום, יש "לשבור" תחילה את הפינה ע"

 צמנטית.

  יישום חומר המליטה הצמנטי ליצירת רולקה על תשתית

 שהורטבה בסמוך ליצירת ה"רולקה".

  לשיפור ההדבקה תהיה התערובת הצמנטית מושבחת

. בכל מקרה, מינון SBRבפולימרים אקריליים או על בסיס 

הפולימר בתערובת ואופן היישום יקבעו ע"י הנחיות יצרן 

 ולימר שנבחר לשימוש.הפ

  ,ה"רולקה" תהיה בחתך משולש שמידותיו נקבעות ע"פ המקרה

 ס"מ. 5 -אך אורך הצלע לא יהיה גדול מ 
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יש לוודא קיטום כל פינה "חיובית" באלמנט בטון )מעקה( שמערכת  .4

האיטום אמורה "לעטוף" אותו. הקיטום יכול להתבצע ע"י קיבוע 

, או לאחר מכן באמצעים מכניים פרופיל משולש בתבנית בעת היציקה

 ובלבד שמערכת האיטום לא תיושם על פינה "ישרה".

מתן בטונים באיכות פני שטח  קבילה ליישום מערכות איטום 

היא באחריות הקבלן וכל עבודות ההכנה הם באחריותו ולא 

ישולם עבורם תשלום נוסף, אלא אם כן מופיע סעיף נפרד 

 הכמויות.ומפורש לביצוע עבודה זו בכתב 

יום מיום יציקת  21 -יום מיציקת גגות עליונים ו 30באם עבור 

שטחים אחרים המיועדים לאיטום. באם בוצע כל המפורט עד 

כאן ואושר ע"י המפקח בכתב. אז, ורק אז, ניתן להתחיל בביצוע 

 עבודות האיטום.

 

 סיכום 05.01.03

נאים לא יבוצעו כל עבודות איטום, אלא אם כן, התקיימו כל הת

 -הבאים:

כעקרון כל משטח עליו מיושם חומר איטום מסוג כלשהוא יהיה חלק,  .1

יציב, ללא שכבת חומרים מתפוררים, ללא בליטות, ללא חומרים 

הנתקפים בקורוזיה, ללא פיסות עץ המשמשות כשומרי מרחק, ללא 

 סגרגציה או כל תבנית מצב המכשילה את הידבקות חומר האיטום.

 ם בבטון טופלו כנדרש, באם נדרש.סדקים ופגמים אחרי .2

 כל שאר ההכנות בוצעו כנדרש. .3

מיום גמר אשפרת הבטונים ועד לתחילת ביצוע עבודות האיטום עבר זמן  .4

כנדרש ע"פ המקרה. זאת במטרה להבטיח כי הבטון יבש דיו לקבלת 

 מערכת האיטום.

ניתן אישור בכתב ע"י המפקח, לתחילת עבודות האיטום. אישור כזה  .5

 לכל שטח ושטח בנפרד.  יידרש 

במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות  .3

התיכנוניות המוצגות בחלקיו השונים של המפרט המיוחד או במקרה 

 של ספק, יש לאמץ וליישם את פרטי התכנון המחמירים יותר.

 

 חומרי איטום  05.04

 כללי 05.04.01

סמך זה בשמם המסחרי, אינם אלא כל החומרים והמוצרים המופיעים במ

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

אישור חומר כש.ע. ע"י יועץ האיטום בלבד. ש.ע. משמע, שווה ערך בתפקוד 

 ובמחיר.
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כל מוצר מסחרי חלופי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל אישור בכתב כי אכן 

טום, בלבד, מוסמך להוציא אישור שכזה, הכל בהליכים הינו ש.ע יועץ האי

 מסודרים כמקובל.

המפקח או כל נציג מוסמך של היזם ויועץ האיטום הם ורק הם מוסמכים לאשר 

או לדחות כל הצעה לביטול ו/או שינויים במערכות האיטום המתוכננות, שינויים 

 היזומים ע"י הקבלן או כל גורם אחר.

 

 מרים והמוצריםאספקת החו  05.04.02

יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או 

בתכניות ו/או בכל מסמך נלווה אחר יסופקו לשטח באריזות מקוריות של היצרן 

ובמיכלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר, הכל לפי המקרה. כל חומר או 

/או את סימונו ותאור החומר, מוצר ישא סימן ברור הכולל את שם היצרן ו

מרכיביו החיוניים דרך ישומו, כללי זהירות ותאריך ייצור. באם "חיי המדף" 

 מוגבלים יצוין גם תאריך התפוגה של החומר.

על הקבלן להוכיח ולתעד שאורך חיי המדף ותאריך או תפוגת האחריות לטיב 

( של החומר. החומר אינם  מסתיימים לפני מועד היישום המתוכנן )בוודאות

נעשה שימוש חלקי בחומר מתוך אריזה ויש כוונה להשלים את השימוש בחומר 

יקבל לכך הקבלן המבצע  אישור מוקדם  –שנותר באריזה  במועד מאוחר יותר 

 מן המתכנן.

 

 אחריות לטיב המוצרים 05.04.01

ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפרט, בכתב  .א

כניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י הכמויות ו/או בת

המפקח, לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות 

 המבוצעות תוך שימוש בחומרים אלה.

חומרים שלגביהם קיימים תקנים ישראליים יעמדו בדרישות התקנים  .ב

 הרלוונטיים.

אחר  יתאימו תכונות החומרים לתקן מוכר –במידה ואין תקן ישראלי 

 או מפמ"כ או לרשימת דרישות כפי שיפורטו על ידי יועץ האיטום.

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

דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן כלים, כוח אדם וכל יתר 

האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום או להעברתם של 

כול כפי שיורה יועץ האיטום ו/או ה –החומרים לבדיקה במעבדה 

 המפקח.

 
 דרישות מקדמיות לביצוע  05.05

 
 תנאי סף –קבלני משנה לביצוע עבודות איטום  05.05.01
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כל קבלן אשר ייבחר לביצוע עבודות איטום בפרוייקט זה יהיה חייב באישור 

 מוקדם של יועץ האיטום.

ו ש"ע של גוף הצגת תעודת "קבלן איטום מוסמך" מטעם מכון התקנים א

מקצועי מוכר  או לפחות תעודת "אוטם מורשה" היא תנאי סף לאישור הקבלן 

 כקבלן המבצע עבודות איטום בפרוייקט. אולם אין תנאי זה תנאי מספיק .

קודם לקבלת האישור, על הקבלן המועמד להציג מכתבי המלצה מגורמים 

ועית, עם העבודה הנדסיים מוכרים המעידים על יכולתו להתמודד, בצורה מקצ

נשוא מפרט זה, לרבות התקנת מערכות האיטום המוכתבות על כל שלביהן. כמו 

כן, על קבלן האיטום המועמד להציג רשימה של עבודות דומות שביצע בעבר 

 בהצלחה, לרבות עבודות בהיקף כספי דומה, אותן ניתן לבדוק ולבקר. 

האיטום ו/או נציג מוסמך אישור הקבלן כקבלן מבצע בפרוייקט יוצא ע"י יועץ 

 אחר מטעם היזם.

בכל מקרה, גם אם ניתן האישור, אך בפועל מסתבר כי הקבלן אינו עומד ברמה 

המקצועית הנדרשת יהיה יועץ האיטום רשאי לסלקו מהשטח ולדרוש קבלן אחר 

 תחתיו.

בנושא זה, פסיקתו של יועץ האיטום תהיה סופית ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון 

 בהצעתו.

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

מה שיחשב ע"י המתכנן כמוגבלות טכנית תהווה עילה להפסקת עבודת הקבלן 

 המבצע לצמיתות.

זיהה  המתכנן בורות מקצועית מכל סוג שיש בה לאיים על טיב עבודות האיטום 

 הפסיק עבודתו לצמיתות בפרויקט.באופן ישיר  או באופן משתמע רשאי הוא ל

 בטיחות 05.05.02

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

 -המתחייבים כולל:  

יש להקפיד על כללי בטיחות וגהות בביצוע העבודה בהתאם לכל דין  א.

והיגיון. בעניין הגיהות יש להתייחס לרגישות אישית בכל הקשור  

 לחומרים נדיפים מהפריימירים למיניהם.  

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

 להשתמש והסכנות הקשורות בכל אחד מהם לאדם ולסביבה. 

בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות  ג.  

על הצבת מטפי כיבוי  כמוכתב ע"י המוסד לבטיחות ולגהות תוך הקפדה   

 אש שמישים ונגישות למקור מים זמין לכיבוי אש ו/או שטיפה.   

סיור מוקדם ומיפוי כל המקומות כמו יחידות טיהור אוויר או כול מקום  ד.  

אחר שדרכו יכולים להגיע אל אנשים ובעלי חיים גזים/ריחות שיש בהם    

 לגרום לאי נוחות או חס ושלום לגרוע מזה.   

 שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות ועל  ה.  

 שלמות העובדים, הסובבים והסביבה.   
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 אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מקרה ומקרה. ו.  

 

 רציפות שכבות האיטום 05.05.01

קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר לא 

או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא בא לידי ביטוי בתכניות ו/

 הדבר, בעוד מועד, לידיעת המפקח, אשר יקבע כיצד לנהוג.

זיהה הקבלן כשל מכל סוג העלול לגרם לחדירת מים עליו להמנע מבצוע פעולות 

שתוצאתן  כשל בהשגת המטרה שהיא :מניעה מוחלטת של בעיות רטיבות . לא 

 וצאות הנוספות  הכרוכות בתיקון המצב עליו.נקט הקבלן בדרך זאת יחולו הה

   

 קבלת הסברים 05.05.04

לפני התחלת ביצוע עבודות האיטום, באחריות הקבלן ליצור קשר עם 

המתכנן/המפקח, לבקש הנחיות והסברים ולוודא הבנת המפרט פרטי הבניין וכל 

 גורם שיש לו השפעה על הביצוע.

בפני גורם מוסמך קודם לתחילת  הערות לתכנון והסתייגויות, יש להעלות

ע"פ התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון  -הביצוע. ביצוע העבודה 

 נכון, מלא ושלם. לא תהיה כל התייחסות להסתייגויות וטענות בדיעבד.

 

 אחריות לעבודות האיטום 05.05.05

אחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על משך הזמן המוכתב 

 . 2752בתקן  הישראלי 

 בדיקות הצפה המטרה ותקינות קולטי מי הגשם והמרזב 05.05.03

חדרים רטובים, מטבח, מרפסות וגגות עליהם יושמה מערכת איטום יעברו בדיקת   

 05הצפה תקנית. הבדיקה תבוצע ע"י גוף מוסמך וע"פ הנחיות הספר הכחול פרק   

מערכת הניקוז כנדרש ע"פ התקן. ריקון , לרבות בדיקת 1476ותקן ישראלי מספר   

המים יעשה רק ע"פ הוראות המפקח, בכתב. אישור זה יהווה עדות לכך כי מערכת   

 האיטום עמדה בבדיקת ההצפה כנדרש.  

באחריות הקבלן לוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת ההצפה,   

לוודא כי מערכת החשמל אפשרות לריקון מהיר של מים במידת הצורך,  -כגון:  

 לא תבוא במגע עם המים וכו'. עלות ההצפות כלולה במחירי היחידה.  

 

 אופני מדידה ותשלום 05.05.07

התשלום יחושב ע"פ כפולה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה 

ואושרה. כל השטחים המטופלים ימדדו, בדרך כלל, תוך הפרדת המערכת 

ינו, שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, למרכיביה השונים. הי

 פרופיל אלומיניום לקיבוע היריעות, עיבוד פרטים סביב קולטנים וכו'. 

למען הסר ספק, חפיות ביריעות ופחת חומרים לא ימדדו והם כלולים במחיר 

 היחידה הנקוב. כך גם ההצפות לביקורת.
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לשכבת קישור תואמת. במידה ככלל, מערכות איטום ביטומניות מותקנות מעל 

וכך, גם אם לא צויין במפורש, מחיר שכבת הקישור כלול במחיר היחידה 

הנקוב. במקרים מסויימים אין צורך בשכבת הקישור והדבר יצויין במסמכים 

 במפורש.

 כל המחירים כוללים את אספקת החומר/המוצר והתקנתו ע"פ הנחיות המפרט.

ע את העבודה באיכות מופחתת )כגון הפחתת הוכח בדרכים שונות שהקבלן  ביצ

 APPעובי יריעת האיטום או ביצוע איטום ביריעת  מופחתת עלות ) למשל יריעת  

, יריעה רגילה במקום יריעה  Mבמקום יריעת  R, יריעת   SBSבמקום יריעת  

נגד שורשים, עובי מופחת(  רשאי  המתכנן להמליץ על ניכוי/קנס גדול  בערכו 

 יקון/שדרוג  והבאת מערכת האיטום למצב שתוכנן.מעלויות ת

 

  דרישות תכנון  5.03

 

יועץ יגיש מסמכים מפורטים הכוללים מפרט מיוחד לעבודות -המתכנן .1  

איטום, פרטי איטום וכתבי כמויות. כל המסמכים יהיו כפופים לתקן    

 .13חלק  1547ישראלי    

טום ותקנים רלוונטיים, לרבות האיטום יעמוד בכל דרישות התקנים לאי .2   

 1476על חלקיו, ת"י  1430על חלקיו, ת"י  1752על חלקיו, ת"י  2752ת"י     

, מפמ"כ 05על חלקיו ואחרים. כמו כן, ע"פ דרישות הספר הכחול פרק     

 ואחרים. 451    

 כל האמור בתקנים הנ"ל מהווה דרישות מינימום.    

יות אדריכלות, קונסטרוקציה, פיתוח, התכנון יבוצע בתאום עם תכנ .3  

 מערכות טכניות, דו"ח יועץ קרקע וכל מידע הנחוץ להמשך תכנון    

 מערכות האיטום בפרוייקט.   

 -מערכת האיטום תתוכנן תוך התייחסות ל: .4   

 מבנה הקונסטרוקציה )אלמנטים טרומיים או יצוקים במקום(. 4.1    

 ת למפלס מירבי של מי תהום סוג הקרקע, תוך התייחסו 4.2    

 התאמה לפונקציונאליות ועמידות בפני שחיקה ופגיעה. 4.3    

 התאמה למצב האקלים באזור ועמידות בפני קרינה. 4.4    

 ניקוז השטח מבסיס למבנה. 4.5    

 מניעת כשלים אפשריים לפני כיסוי מערכת האיטום. 4.6    

 צוע העבודות לאיטום.מערכת הגנה בכל שלב ושלב של בי 4.7    

 מערכת לאיסוף מים ויציאת קולטנים. 4.8    

 חיבור בין מערכות שונות. 4.9    

מערכות האיטום יתוכננו ויבוצעו בהתאמה מלאה למפרטי ביצוע של  . 5    

יצרני חומרים, תוך ציון בשימוש חומרי עזר, שלבי ביצוע העבודה וכל     

 העבודה. דבר הדרוש לביצוע מושלם של     
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באחריות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או כל גורם מוסמך אחר לידע,  .6

בכתב, את יועץ האיטום באשר לעבודות האיטום המבוצעות בשטח  

ולזמן את המתכנן או נציג מוסמך מטעמו לביקור באתר לפיקוח עליון  

 ע"פ הצורך. 

 -בכל מקרה יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבים הבאים:   

 איטום רצפה  .1   

 איטום בריכת מים .2    

 איטום חדרים רטובים .3    

 איטום גגות .4    

 איטום חלקי מבנה תת קרקעיים  05.03.01

 מעוגנת בחיבור מכני לבטון DUALPROOFע"י יריעת   

    

המערכת לאיטום חלקי מבנה תת קרקעיים, לרבות ראשי כלונס, פירי מעליות,   

  , BPA, מתוצרת חברת DUALPROOFריעות ייעודית מסוג תהיה עשויה י  

 גרמניה.   

גמישה לתוכה מעוגנת יריעת  PVCעשויה מיריעת  DUALPROOF -יריעת ה  

לבד )פליז( דוחה מים עשוי סיבי פוליפרופילן. הבטון היצוק מעל היריעה מתחבר   

מנייםעומדת בתקנים גר DUALPROOF -בחיבור מכני, בכל שטחה. יריעת ה  

  DIN EN 13968 ,DIN V 20000-202 ו- DIN 18195 T6 . 

המערכת משמשת גם כמחסום כנגד גז הראדון וכן גז מתאן ומתאימה לאזורי   

 מזוהמים. קרקע   

 

 הגנה על קורות המסד / ראשי כלונס א.  

 3.42-1, 3.42-16, 3.16-45, 3.16-35ראה פרט 

ודות להכנת קורות המסד/ראשי קודם ליציקת בטון הרצפה ולאחר השלמת עב

כלונס לקבלת מערכת האיטום, יש ליישם חומר איטום צמנטי קריסטלי מסוג 

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA .על הפן האנכי של הקורות )גרמניה , 

יישום חומר האיטום סביב הכלונס / קורה על צידיו האנכיים, צמוד לכלונס / 

 קורה על הרום האופקי.  

ק"ג/מ"ר. גובה מערכת האיטום על  3.0 -ת לא תפחת מכמות החומר המצטבר

 -לא יקטן מ -הפן האנכי של הקורה המדוד מהקצה העליון של הקורה כלפי מטה 

 ס"מ.  50

מערכת האיטום תותקן מצידה החיצוני והפנימי של  –במקרה של קורה היקפית 

 הקורה. כך גם עחל הקצה האנכי של הרצפה ועל רום הרצפה.

 

 ר מעלית / חדרים טכניים / מפלס הפסיפסאיטום פי ב.

 .3.42-10ראה פרט 
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   יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפת הפיר. הבטון הרזה יהיה מוחלק

 כנדרש. לחילופין, ניתן ליישם את היריעה על גבי מצעים מהודקים.

   התקנת מערכת איטום העשויה יריעותDUALPROOF מתוצרת ,

BPA בהיקף הרצפה תעלנה  –היצרן , לאיטום הרצפה. הכל ע"פ הנחיות

 25 -יריעות האיטום ותוצמדנה לתבנית ההיקפית. העליה לגובה של כ

 ס"מ מעל לרום מפלס הרצפה העתידית.

  .בטון הרצפה נוצק ישירות מעל למערכת האיטום 

   תפר הפסקת היציקה ייאטם ע"י רצועות עצרי מים וצינורות הזרקה

 .6.45-2רות ההזרקה ע"פ פרט ייעודיים. כמות וסוג עצרי המים וצינו

  לפרוש מערכת איטום העשויה יריעותDUALPROOF מתוצרת ,BPA 

 לקבע אותן ולהצמידן לצידה החיצוני של  התבנית ליציקת הקיר.

   חיבור יריעות האיטום היורדות מהקיר עם יריעות האיטום שיושמו

 קודם לכן לאיטום רצפת פיר המעלית, יעשה ע"י רצועה משלימה, ע"פ

 ס"מ לכל כיוון. 5 -הוראות היצרן. הדבקת הרצועה תהיה כ

   במקרה של נזילה או על פי החלטה, יש להזריק, אל תוך הצינור שהותקן

(. השרף, לאחר התמצקותו A+B(, שרף אוריטני דו רכיבי )4קודם לכן )

כתוצאה מההתרכבות הכימית, הוא בעל כושר תפיחה בטבילה במים. 

או ש.ע. ההזרקה בלחץ גבוה ע"י ציוד   SPETEC 71השרף מסוג 

 )מכונה( ייעודי.

 .יציקת הקיר 

  ברום קירות הפיר, לפני יציקת רצפת המבנה, יש למקם עצרי מים

 .3.42-10כנדרש ע"פ פרט 

  איטום פנימי של בור שאיבה/תעלת ניקוז ייעשה ע"י חומר איטום

ׂ ( גרמניה, BPA) CEMDICHT 3 IN 1צמנטי קריסטלי גמיש מסוג   ׂ

 .3.42-15ק"ג/מ"ר. ראה פרט  3 -ג'נסיס א.ב / מרום ש.מ.פ. הכמות 

 

   איטום הרצפה על פני הקרקע ה.  

 .3.42-16, 3.16-45, 3.16-35ראה פרטים 

במקרה דנן, יציקת הרצפה נמוכה במקצת ממפלס פני הקרקע, אין חשש מפני   

 ציקת הרצפה. מי תהום אפשריים, ומכאן יש ליישם יריעה כמחסום אדים לפני י  

פוליאטילן חלקה בצפיפות גבוהה. יריעה שטוחה בעובי  HDPEיש ליישם יריעת   

 מ"מ. כדוגמת זו המשווקת ע"י אחאב. 1  

 

 איטום סביב צינורות החודרים את הבטון 05.03.02

פרק זה מתייחס לאיטום צינור בודד או קבוצת צינורות החודרים את הבטון. 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  78
 
 

צינורות  2יש לדאוג ולוודא כי המרווח בין כל במקרה של מקבץ צינורות, 

 ס"מ. 15 -סמוכים לא יקטן מ

במקרה של צינור אופקי החודר קיר בטון, יציקת הבטון באזור הסמוך לצינור 

החודר תהיה מבוקרת ומבוצעת תוך כדי ריטוט. כל זאת כדי לוודא מילוי מלא 

 ל היקף הצינור.של החלל בבטון ומגע בין הבטון הנוזלי לצינור החודר בכ

 

 איטום סביב צינור החודר דרך רצפה תת קרקעית / קיר תת קרקעי א.   

 . 9.60-34, 9.60-33ראה פרטים 

 לאיטום הקיר. DUALPROOFיישום מערכת האיטום  .1

כ"שושנה" סביב הצינור. היריעה  DUALPROOFיישום היריעה  . 2

לופפו סביב ס"מ מרוחבה י 20 -ס"מ תמוקם כך שכ 40 -ברוחב של כ

ס"מ הנותרים יחתכו ויפרסו כ"שושנה" ויודבקו  20 -הצינור החודר ו

ליריעת האיטום שיושמה קודם לכן על תבנית הקיר. הדבקת היריעה 

 .CEM 805סביב הצינור בעזרת דבק 

, RX-101סביב הצינור, במרכז הקיר, יש לקבע עצר מים תופח מסוג    .3

QUELLMAX  אוCONSEAL 235  אוHYPERSTOP DB החיבור .

בין שני קצוות עצר המים ייעשה ע"י הצמדת קצה לקצה. ניתן להשתמש 

באזיקון או בחוט קשירה כדי לתפוס את עצר המים במקומו, אך יש 

 להקפיד לא להדקו יתר על המידה וכן לחתוך את עודפי חוט הקשירה.

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

כל זאת כדי לוודא יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט.  .4

מילוי מלא של החלל בבטון ומגע מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. 

 המתנה לייבוש מלא של הבטון.

 

 איטום מעבר כבלים/צנרת דרך שרוול החודר קיר ב.

 .5.60-10ראה פרט 

קרקעי, או -איטום החלל שבין כבלים/צנרת העוברים דרך שרוול החודר קיר תת

יעשה על ידי חומר ייעודי אשר פותח במיוחד למטרה זו  קיר שמצידו האחד מים,

 או ש.ע. STOPAQ FN-2001כדוגמת 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  79
 
 

 -יישום החומר יעשה בהתאם להוראות היצרן ולהנחיות הבאות:

 תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך, פסולת וכו'. .1

החודר יצירת "תבנית" פנימית על ידי פרופיל גיבוי סביב הכבל/הצינור  .2

או לחילופין יישום פוליאוריטן מוקצף, או לוח פוליסטירן בעומק 

השרוול. מיקום "התבנית" הפנימית יעשה כך שיבטיח מילוי של לא 

 ס"מ של חומר איטום )המדידה לאורך השרוול(. 10-12 -פחות מ

באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים את השרוול יש  .3

 2והצינורות. המרחק בין הדפנות של כל לוודא הפרדה בין הכבלים 

 מ"מ. 3 -כבלים/צינורות סמוכים לא יקטן מ

בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את החלל שבין הכבל/צינור לבין  .4

 השרוול בחומר איטום.

במידת האפשר מומלץ להתקין "תבנית" חיצונית כמחסום על פני  .5

ות" שהותקנו "התבני 2השטח. היינו, חומר האיטום יהיה תחום על ידי 

לצורך זה. לחילופין, ליישר ולהחליק, בעזרת מרית, את חומר האיטום 

 במישור פני הקיר.

 איטום סביב צינור החודר ביציקה של רצפת חדר השירותים ג.

 .5.90-6ראה פרט 

במקרה של צינור החודר את הרצפה ביציקה, קודם ליציקת הרצפה, יש להתקין 

יט, סביב הצינור החודר. מידות עצר המים רצועת עצר מים על בסיס בנטוני

16X21  מ"מ. מיקום הרצועה, במרכז חתך הרצפה העתידית. לאחר יציקת

הרצפה ולאחר התקנת המערכת לאיטום הרצפה, יש לצקת הגבהת בטון סביב 

ס"מ. על רום ההגבהה יש להתקין מערכת איטום  4-7 -הצינור. גובה ההגבהה כ

 -ה בין שתי מערכות האיטום לא פחות מפהחפיכזו שהותקנה לאיטום הרצפה. 

 ס"מ. 20

 איטום סביב צינור החודר גג בטון יצוק ד.

 . 5.70-49ראה פרטים 

 ליפוף רצועת עצר מים בנטונייט )תופח( סביב הצינור. . 1

יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כדי לוודא  . 2

לא בין הבטון לצינור בכל היקפו. מילוי מלא של החלל בבטון ומגע מ

 המתנה לייבוש מלא של הבטון.

 יציקת מדה לשיפועים. . 3

 יישום מערכת איטום ע"פ המפרט לאיטום הגג. .4

לאחר יישום שכבת היריעות הראשונה לאיטום הרצפה יש לבצע את הפעולות 

 הבאות:

. האביזר כולל DALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1

 . MBMארון ביטומני וחבק גומי כדוגמת "דלביט" ומשווק ע"י חברת צוו

שכבת היריעות השנייה תעלה בחפייה על החלק השטוח של האביזר  .2

 ותרותך אליו. 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  80
 
 

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר.

 

 .5.70-69איטום קדח בדיעבבד ע"פ פרט   

 כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך, פסולת וכו'. תחילה יש לוודא .1  

יצירת "תבנית" פנימית על ידי יציקת חומר צמנטי מהיר התקשות מסוד  .2  

   "EPASIT בעומק השרוול. מיקום "התבנית" הפנימית יעשה כך " 

  ס"מ של חומר איטום.  10-12 -מילוי של לא מ שיבטיח   

ור אחד החודרים את השרוול יש לוודא הפרדהבאותם המקרים שיותר מכבל/צינ  

כבלים/צינורות סמוכים לא  2בין הכבלים והצינורות. המרחק בין הדפנות של כל   

 מ"מ. 3 -יקטן מ  

 בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את החלל שבין הכבל/צינור לבין  .3  

 .STOPAQ FN-2100השרוול בחומר איטום    

מוצקים  100%נור ע"י יציקת שרף אפוקסי מילוי ה"שקע" בהיקף הצי .5  

)ללא ממיסים(.   
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 איטום רצפת חדרי שירותים 05.03.01

 

 -שים לב:

 .יש להקפיד לצקת קורה / סף סמוי לרוחב פתח היציאה מהחדר הרטוב 

  בהתקנת אריחים בהדבקה ישירות אל מערכת איטום שיושמה על

רכת האיטום הקירות, יש לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את מע

 ברמה הנדרשת. 4004העונה לדרישות התקן הישראלי 

  בכדי למנוע בעיות של עיבוי, מומלץ לבדוק את הנושא עם יועץ מומחה

 לתחום הרלוונטי.

  בעבודה עם חומרים המכילים ממיסים, יש להקפיד ולאוורר היטב את

 .החדר ולהימנע מקרבה של אש גלויה, כולל עישון

 

חודר את הרצפה, באם קיים, ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי איטום סביב צינור ה

 בפרק הרלוונטי.

 

 איטום רצפת חדר שרותים 

 .4.80-2ראה פרט  

גמישה מסוג  איטום רצפת חדר השרותים ייעשה ע"י מערכת צמנטית קריסטלית 

CEMDICHT 3 IN 1 (BPAגרמניה, ג'נסיס א.ב בע"מ / מרום ש.מ.פ ) ׂ  ׂ 

 ק"ג/מ"ר.  4 –הכמות  

 גר'/מ"ר. 400נה על האיטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני הג

במקרה של צינור החודר את הרצפה ביציקה, קודם ליציקה, יש להתקין רצועת 

. לאחר היציקה ולאחר 5.90-6עצר מים הידרופילי סביב הצינור. ראה פרט 

התקנת המערכת לאיטום הרצפה, יש לצקת הגבהת בטון סביב הצינור. גובה 

ס"מ. על רום ההגבהה יש להתקין מערכת איטום כזו שהותקנה  4-7 -כ ההגבהה

 ס"מ. 20 -לאיטום הרצפה. החפיה בין שתי מערכות האיטום לא פחות מ

 

        איטום גגות 5.03.04

כל העבודות והמלאכות לאיטום גגות יתבצעו ע"פ הנחיות התקנים הישראלים 

 -הרלוונטיים ביניהם:

 "1752/1פ תקן ישראלי הכנת התשתית לאיטום ע 

  1752/2יישום מערכת איטום העשויה יריעות ביטומניות ע"פ תקן ישראלי 

  1430/3יריעות האיטום יעמדו בדרישות תקן ישראלי 

  1045בידוד תרמי ע"פ תקן ישראלי 

  1, חלק 1476בדיקת גגות בהצפה ע"פ תקן ישראלי  

  1513יציקת שיפועים מבטקל ע"פ תקן ישראלי. 
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  -( של המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(2004הדורה מעודכנת )ועל פי מ

 "עבודות איטום". 05פרק 

 

בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כמוכתב 

 ע"י המוסד לבטיחות ולגהות.

  

 כללי א.

אל הקולטנים ו/או תעלות  1.5%כל הגגות יצוקים בשיפוע של, לפחות,  .1

יקוז. לחילופין, יציקת שיפועים מבטקל. עובי שכבת השיפועים סביב הנ

 ס"מ. 5 -קולטן הניקוז, לא יקטן מ

הקולטן לאיסוף המים לגשמה ימוקם בצד הנגדי לאזור בו קבועים  .2

הצינורות החודרים את הגג, כך שבכל מקרה יהיו הצינורות החודרים 

 בצד הגבוה של שיפועי הגג.

שבועות  5 -מערכת האיטום, אלא אם עברו לא פחות מ לא יוחל ביישום . 3

 מיום גמר יציקת שכבת השיפועים מבטקל.

מערכת האיטום שעל הגג תעלה גם על הבסיסים למתקנים והגבהות  .4

 אחרות. הכל ע"פ הפרטים הרלוונטיים.

המערכות, לבידוד תרמי, הנזכרות במפרט ו/או מוצגות בפרטים הינן 

נון מפורט ומחייב יעשה ע"י יועצים אחרים מומחים אינדקטיביות בלבד. תכ

 לנושא.

 

 עבודות הכנה ב.

את המעקות והקירות הגובלים בגג יש לצקת עם "אף מים". עומק "אף  .1

ס"מ לפחות  28ס"מ. "אף המים" יתוכנן, כך שיישאר גובה של  4המים" 

המדודים בין "אף המים" לבין הנקודה הגבוהה ביותר של שכבת 

 ם היצוקה על הגג. השיפועי

התקנת אביזרים לקליטת המים ולניקוזם, כדוגמת אלה מיוצרים ע"י  .2

או ש.ע. קולטנים אלה מיוצרים  HARMERאו  DALLMERקיסנר או 

בייצור חרושתי וכוללים שובל יריעה ביטומנית. השובל מאפשר חיבור 

 מבוקר ואמין עם יריעות האיטום הביטומניות המשמשות לאיטום הגג. 

במקרה בו צינור מחומר פולימרי ו/או קבוצת צינורות חודרת את הגג,  .3

 יש ליישם מערכת איטום ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק הרלוונטי.

חובה לנקות את הגג והמעקות מכל פסולת, חול ואבק לפני התחלת  .4

 ביצוע עבודות האיטום.

 .0.03-1, 0.01-2עיבוד פרטי איטום בפינות ייעשה ע"פ פרטים  .5

 

 איטום גג הפוך  א.
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 מדה בטוןשיפועים יצוקים  -חלופה א'    

 8.52-1, 8.50-2, 0.03-1ראה פרטים    

. עובי 1.5% -יציקת שכבת מדה מבטון לשיפועים. השיפוע לא פחות מ . 1

ס"מ. תערובת הבטון וברזל הזיון ע"פ תכנון  4 -השכבה לא יקטן מ

 הקונסטרוקטור. אשפרה כנדרש.

ביצוע רולקות לאורך תפר המפגש בין שכבת השיפועים היצוקה על הגג  .2

לבין ההגבהות. הרולקה מתערובת צמנטית מושבחת בתוסף פולימרי. 

ס"מ. לחילופין, ניתן ליישם רולקה חרושתית  4x4מידות הרולקה 

 המיוצרת מתערובת ביטומנית.

שכבת לאחר ייבוש מלא של שכבת השיפועים והרולקות, יש למרוח  .3

" מתוצרת "ביטום" או 101קישור )פריימר( ביטומנית, כגון "פריימר 

GS-474 גר'/מ"ר.  250 -מתוצרת "פזקר". כמות הפריימר, לא פחות מ

היישום על כל השטח, כולל הרולקות ועליה על ההגבהות עד לגובה אף 

 המים. ייבוש. 

. SBS/4/R ריתוך השכבה הראשונה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג .4

ס"מ בין כל שתי  10 -בעת היישום, יש להקפיד על חפיפה של לא פחות מ

 יריעות סמוכות ועל הלחמה מלאה של היריעות לתשתית.

 -ריתוך רצועות חיזוק מיריעות כנ"ל לאורך הרולקות. רוחב הרצועה כ . 5

 ס"מ. 20-25

. SBS/4/Rריתוך השכבה השניה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .6

אגרגט מינרלי בהיר טבוע בפני היריעה העליונים. יריעה זו תעלה על 

 ס"מ מעבר לרום השכבה הראשונה.  10 -ההגבהות כ

בעת יישום השכבה השניה יש להקפיד, לפרוש את היריעות בשכבה 

כן, יש להקפיד כי -השניה בכיוון זהה לאלה שבשכבה הראשונה. כמו

ב היריעה יחסית לחפיות שבשכבה החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוח

 הראשונה.

 ריתוך רצועות חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות.  .7

קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניום, מיתדים ומסטיק  .8

 תואם. 

" או ש.ע על כל ההלחמות בין יריעות 244מריחת מסטיק מסוג "מסטיק  . 9

 טים השונים.סמוכות באזור המרזב, בפינות ובעיבוד הפר

 הצפה לביקורת ואישור המפקח. . 10

לבידוד טרמי, על שכבת האיטום, יש להניח לוחות פוליסטירן מחורץ  . 11

 מסוג רונדופן או ש.ע בעובי כפי שיקבע ע"י היועץ לבידוד טרמי.

 גר'/מ"ר על כל שטח הגג. 400פרישת יריעות בד גיאוטכני  . 12

 ס"מ על כל שטח הגג. 5 -פחות מפיזור חצץ בשכבה שעובייה לא  .13
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  בטקלשיפועים יצוקים  -חלופה ב'    

 .2.5פרק  2, חלק 1752ראה תקן ישראלי    

 . 8.52-5, 8.50-2ראה פרטים 

במקרה של יציקת השיפועים מבטקל יהיה הבטקל במשקל מרחבי ע"פ  . 1

מגפ"ס.  2 -לבטקל והמפרט הטכני וחוזק לחיצה שאינו קטן מ 1513תקן 

 ס"מ. אשפרה כנדרש. 5 -בי השכבה המזערי לא יקטן מעו

יישום רולקות לאורך המישק בין המישור האופקי של הגג לבין  .2

ס"מ מתערובת צמנטית המכילה  4x4 -ההגבהות. הרולקה במידות של כ

תוסף פולימרי. לחילופין, ניתן ליישם רולקה חרושתית המיוצרת 

 מתערובת ביטומנית.

קל, מריחת שכבת קישור ביטומנית תקנית על כלל לאחר ייבוש הבט .3

, GS-474" מתוצרת "ביטום" או 101השטח והרולקות, כגון "פריימר 

גר'/מ"ר. היישום על כל  300 -לא פחות מ –מתוצרת "פזקר". הכמות 

 השטח, כולל הרולקות ועליה על ההגבהות עד לגובה אף המים. יבוש.

לא פחות    –. כמות האוורים 8.00-22מיקום אורים והתקנתם ע"פ פרט  .4

אורים  2 -מ"ר שטח גג. בכל מקרה, יותקנו לא פחות מ 40יח' לכל  1 -מ

 על כל גג.

הנחה חופשית של יריעה מאזנת אדים )מחוררת(, כדוגמת  .5

POLYVENT  מתוצרתPOLYGLASS 1 -או ש.ע. עובי היריעה כ 

 50 -ברוחב של כ מ"מ. יש לפרוש את היריעה על כלל שטח הגג. רצועת גג

ס"מ תישאר חשופה לאורך ההגבהות. ברצועה זו ירותכו יריעות 

האיטום, ריתוך מלא, אל שכבת הביטומן המיושמת על היריעה המאזנת 

 (.6אדים )סעיף 

", מתוצרת חב' 795יישום שכבה נדיבה של ביטומן חם מסוג "אלסטוגום  .6

לל שטח היריעה "פזקר" או  "פוליגום", מתוצרת חב' "ביטום" על כ

ק"ג/מ"ר. יש לוודא חדירה טובה של הביטומן  2.0 -המחוררת. הכמות כ

 החם אל תוך החורים שביריעה.

הלחמת השכבה הראשונה של יריעות ביטומניות. היריעה תהיה מסוג  .7

SBS/4/R ס"מ לפחות בין כל  10. בעת היישום, יש להקפיד על חפיפה של

 לאה של היריעות לתשתית.שתי יריעות סמוכות ועל הלחמה מ

 -ריתוך רצועות חיזוק מיריעות כנ"ל לאורך הרולקות. רוחב הרצועה כ . 8

 ס"מ. 20

 . 0.03-1עיבוד פרטי איטום בפינות ייעשה ע"פ פרט  . 9

. SBS/4/Rהלחמת השכבה השניה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .10

יריעה זו תעלה על  אגרגט מינרלי בהיר טבוע בפני היריעה העליונים.

 ס"מ מעבר לשכבה הראשונה.  10 -ההגבהות כ

בעת יישום השכבה השניה יש להקפיד, כי החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי  

 רוחב היריעה יחסית לחפיות שבשכבה הראשונה.
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 ריתוך רצועות חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות.  .11

, מיתדים ומסטיק קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניום .12

 תואם.

" או ש.ע על כל ההלחמות בין יריעות 244מריחת מסטיק מסוג "מסטיק  . 13

 סמוכות באזור המרזב, בפינות ובעיבוד הפרטים השונים.

 הצפה לביקורת ואישור המפקח. . 14

להניח, על שכבת האיטום, לוחות פוליסטירן קשיח/משוך מחורץ מסוג  . 15

 כפי שיקבע ע"י היועץ לבידוד טרמי.רונדופן או ש.ע בעובי 

 גר'/מ"ר על כל שטח הגג. 400פרישת יריעות בד גיאוטכני  . 16

 ס"מ על כל שטח הגג. 6 -פיזור חצץ בשכבה שעובייה לא פחות מ .17

 

 איטום בסיסים למתקנים על הגג ב.

 .8.90-32, 8.04-6ראה פרטים 

לאחר יישום  באותם מקרים שהבסיסים למתקנים שעל הגג מותקנים .1

מערכת האיטום, הבסיס יהיה יצוק על הקרקע יונף ויונח במקומות 

המתוכננים זאת לאחר תיגבור מערכת האיטום באזור שעליו עתידים 

 להניח את בסיס הבטון. 

. באותם המקרים SBS/5/Rהתיגבור ע"י ריתוך יריעה נוספת מסוג  

יש למרוח   כאשר יש לרתך את היריעה הנוספת על יריעה עם אגרגט,

 1.0 -מתוצרת ביטום. הכמות כ 150תחילה שכבת קישור מסוג פריימר 

 ק"ג/מ"ר. כשזו יבשה, ניתן לרתך את היריעה הנוספת. 

או לחילופין את בסיס הבטון יוצקים על הגג לאחר שנוצקה שיכבת מדה 

בטון להגנה על האיטום. מהנדס הקונסטרוקציה יקבע את מאפייני מדה 

 בטון. 

ר בסיס הבטון יצוק קודם להתקנת מערכת האיטום יצוק עם אף כאש .2

מים, יש לרתך רצועות חיזוק בהיקף הבסיס ולקבע אותן לבסיס ע"י 

 פרופיל אלומיניום תקני ומסטיק. 

 

 איטום פתחים בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר ג.

 חלופה א'

" שיכסה על סביב הפתח שנפתח בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר, יש לבנות "מבנה

. גג 5.68-3הפתח וימנע כניסת מים דרך הפתח אל תוך המבנה. ראה פרט 

משולב, -ה"מבנה" וקירותיו ייאטמו ע"י חומר איטום משחתי על בסיס אקרילי

כדוגמת "מולטיגג", מתוצרת "ביטום" או "מאסטרגג", מתוצרת "פזקר". 

 ק"ג/מ"ר. 2.5 –הכמות 

 חלופה ב'

דרך הפתח בגג, יש להתקין חיפוי פח כמטריה  לאחר התקנת התעלה החודרת

. בין התעלה האנכית לבין רום חיפוי הפח, 5.68-5ראה פרט  –המכסה על הפתח 
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יש ליישם מסטיק פוליאוריטני. מערכת האיטום המיושמת על הגג תעלה גם על 

 ההגבהות שנבנו סביב הפתח בגג.

 

 איטום קירות חוץ מחופי אבן  05.03.05

 

 .7.87-21פרט 

 קירות החוץ של המבנה מתוכננים להיות מחופים באריחי אבן. 

 -ביצוע העבודה בשלבים כדלקמן:

 ניקיון תשתית הבטון מלוכלך ואבק. .1

 יש להרטיב קלות את הקיר לפני יישום חומר האיטום. . 2

יישום שכבות של מערכת איטום מערכת צמנטית קריסטלית  .4

ׂ  CEMDICHT 3 IN 1 (BPAגמישה מסוג   ( גרמניה, ג'נסיס א.ב ׂ 

 ק"ג/מ"ר.  4 –בע"מ. הכמות  

קידוח חורים עבור ההתקנים לדפינת האבן, ניקוי הקדח מאבק והתקנת  . 5

 העוגנים.

מיתדים "קוצים" וכו' יש ליישם כמות נדיבה  –סביב התקנים נקודתיים  .6

 של חומר האיטום.

 אשפרה כנדרש. .7

 יש להיצמד להוראות יצרן.
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 עבודות  נגרות  אומן  ומסגרות  פלדה    -   03פרק  

 

 כללי 06.01
משרדי, -כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינ . 1 

עבודות צביעה ותקנים  – 11עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  ופרק  -06פרק 
 ישראליים מתאימים, במהדורתם האחרונה והעדכנית.

 
מפרט זה, יחד עם רשימות הנגרות, המסגרות והפרטים שבתכניות   יש לקרוא .2

 האדריכלות. 
 

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכניות ובמבנה את הכמות ואת מידות  .3
הפתחים   בהם יורכבו פריטי הנגרות והמסגרות ויודיע למפקח על כל אי 

ביר לאישור התאמה, לצורך קבלת הוראות לגבי המידות הקובעות. הקבלן יע
 מוקדם של המפקח שמות יצרני המסגרות והנגרות שבכוונתו להעסיק.

 
על הקבלן להכין תוכניות ייצור ודוגמאות מיחידות הנגרות והמסגרות  השונות  .4

לפי דרישת האדריכל. במידה ותכניות היצור ו/או הדוגמאות לא יאושרו ע"י 
ע"י האדריכל ורק אז  האדריכל, יהיה על הקבלן לתקנן עד לאישורן הסופי

 להתחיל בייצור כל הפרטים.
 

מיקרון.  80 -כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים עובי מינימלי של ציפוי אבץ  .5
האלמנטים יהיו מגולוונים כיחידות שלמות, הביצוע בטבילה של יחידות שלמות 

ולא של המרכיבים, לא יורשו חיבורים בין המרכיבים השונים של המוצר 
ם, אלא אך ורק במקרים שבהם מתעוררת בעיית הובלה או בעיית גודל המושל

האלמנט שאינו מותאם לבריכת הטבילה. במצבים אלה, יורשו חיבורים אך ורק 
 אישור המפקח.לפי פרט שיוגש לאישור ע"י הקבלן ל

 
 : לעיל בדרישות הבאות 1פריטי המסגרות יעמדו בנוסף לנאמר בסעיף   .6

 1212שים אלמנטי חיץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  פריטי מסגרות המשמ 
 . וישאו תו תקן ע"ג כל פריט

 
ציון המילה  -.       כל הדלתות לארונות הידרנטים יכללו במחיר שילוט עפ"י התקן7

"אש" בצבע אדום על רקע לבן, או בצבע לבן על רקע אדום, לבחירת האדריכל 
 ועפ"י אישור יועץ הבטיחות.

 

 AS MADEת תכניות עדו .06.02

יוכנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאחר  AUTO CADתכניות עדות ממוחשבות בתכנת 

הביצוע ויכללו את כל המידות המעודכנות לרבות המערכות המשולבות בפריטים כפי 

 שבוצעו.

סט תכניות בלווית דיסקט ימסר למפקח וסט נוסף לאדריכל במועד סמוך להשלמת 

 העבודות באתר.

קבלן במהלך שלבי עבודתו להגיש תכניות לתיאום ביצוע לאחר מדידה כמו כן , חייב ה

 .SHOP-DRAWINGS -במקום לאישור האדריכל לפני ביצוע העבודה

 עבודה זו לא תימדד בנפרד ותחשב ככלולה במחירי היחידות.

 

 שינויים בתכניות המזמין .06.03
שור אין הקבלן רשאי לבצע שינויים בתכניות ו/או בפרט כלשהוא ללא קבלת אי .1

 בכתב של האדריכל.
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על הקבלן להודיע לאדריכל על כל טעות, סתירה ו/או סטייה בתכנון ולקבל את  .2

 אישור האדריכל להמשך העבודה.

הקבלן מתחייב לבצע שינויים שיידרשו ע"י האדריכל בעת ביצוע העבודות באתר,  .3

 ללא דרישה לתוספת מחיר, כל עוד לא אושרו הדוגמאות הסופיות ע"י האדריכל.

השינויים שיידרשו ביחידות לדוגמה יבוצעו מיידית עם קבלת הוראת הביצוע. 

 עבודה זו לא תימדד בנפרד ותחשב ככלולה במסגרת העבודה המלאה.

 

  רמה מקצועית ופיקוח על הביצוע   06.04

 
העבודות תבוצענה במומחיות מעולה לפי מיטב חוקי המקצוע. יש להשתמש אך  .1

 שר יתאימו מכל הבחינות למוצרים ולשימוש להם נועדו. ורק בחומרים מעולים א

 

במקרה ולדעת האדריכל ו/או המפקח לא יתאים מוצר או חלק ממנו לתוכניות  .2

או לתנאים ותיאורי העבודה, על הקבלן להחליפו או לתקנו ללא דיחוי על חשבונו 

 של הקבלן ולשביעות רצונו של האדריכל. 

 
על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור  הקבלן מתחייב בזה להודיע .3

 האדריכל  והמפקח )או בא כוחם( במקום הייצור וההרכבה לשם פיקוח. 

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות את דרכי הביצוע שאינם מתאימים לחוקי  .4

המקצוע או שאינם מתאימים לתכניות או למסמכי החוזה. כן רשאי המפקח 

 ראות עיניו אינם מתאימים לביצוע העבודה. לפסול את החומרים אשר לפי 

 
בגמר העבודה, יקבלו האדריכל והמפקח את הפריטים השונים. הנ"ל  .4

רשאים לפסול את כל חלקי הפריטים שאינם מתאימים לדוגמא 

המאושרת )ראה סעיף "דוגמאות" להלן( או כל פריט שאינו מתאים 

 לתכנון האדריכל. 

 

  דוגמאות  06.05

ייב להכין דוגמאות מהפריטים שיידרשו ע"י האדריכל ללא הקבלן ח .1 א. 

תוספת מחיר וזאת לפני ביצוע של כל ההזמנה. הביצוע ייעשה רק לאחר 

קבלת אישור סופי מאת האדריכל  והמפקח וזאת לאחר התאמת 

 הפרטים והביצוע לדרישת האדריכל . 

ה בחירת אלטרנטיבה זו או אחרת המתייחסת לפריט מסוים לא תהוו   

 עילה לשינוי מחיר היחידה. 

הדוגמאות יכללו, בין היתר, דוגמא לפריט מעקה, לפריט עמוד משטוחי  . 2  

 פלדה ופריט חיפוי פח פלדה.
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הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון, הביצוע וטיב החומר  .3  

והגמר, כולל חלקי הפירזול, הדוגמא תתוקן ע"ח הקבלן בהתאם 

 ת של האדריכל והמפקח. לדרישות הסופיו

 

במידה שהדוגמא לא תקבל אישור כנ"ל, סעיף קטן א' לעיל, על הקבלן  .4  

להכניס בה כל שינוי שיידרש ע"י האדריכל והמפקח ללא תוספת 

 תשלום. 

  

ימים מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה  45כל הדוגמאות תבוצענה תוך   .5  

 כי עליו להתחיל בעבודה. 

 

ות תשמשנה לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם הדוגמא .6  

 ע"י המפקח והאדריכל. 

 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהגוונים ואלמנטי הגמר שייבחרו ע"י האדריכל ,  ב.

מחייבים. לא תתקבל כל טענה שהגוונים הנדרשים וסוגי פרזול ואלמנטי גמר 

ייבוא. הספקתם לא תהווה  עילה שונים אינם קיימים במלאי ו/או אינם ניתנים ל

לעיכוב בלוח הזמנים הנדרש. הקבלן חייב לקחת עובדה זו בחישוב לוח הזמנים 

ובמתן הצעת המחיר. אי מילוי התנאים המפורטים לעיל, יחייבו את הקבלן ללא 

 עוררין בתשלום נזקים למזמין. 

 

מחברים  דוגמאות מפריטים שהינם מוצרים מוגמרים )כגון: פירזול, חלקי ג.

 וחיבורים וכו'(: 

מכל פריט או חלק מהפריט, שהינו מוצר שנרכש ממקורות אספקה  .1

אחרים )כגון: ספקים, חנויות, מפעלים וכו'( על הקבלן להמציא 

דוגמאות לאישור האדריכל לפני הביצוע בפועל של ההזמנה וזאת ללא 

 כל קשר לכמות הנקובה בכתב הכמויות. 

א תקבלנה אישור האדריכל, על הקבלן לחזור במידה והדוגמאות ל .2 

ולהמציא דוגמאות נוספות )לפי בחירת האדריכל( עד לקבלת האישור 

 דנן. 

הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם ע"י  .3 

 המפקח והאדריכל. 

 

 

 בדיקות  ד. 

צור השונים. בנוסף לאמור לעיל, כל הפריטים ייבדקו ע"י המפקח תוך שלבי היי 

 הקבלן יזמין את המפקח במועדים הבאים: 

 לבדיקת החומרים; - 

 לפני הצביעה, הציפוי וכו'; - 

 לפני המשלוח.  - 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  91
 
 

  בחירת אלטרנטיבות, גווני צבעים וכו' ה.  

כל הנוגע לבחירה בין האלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים ואיפיון גמור של 

 בתאום מלא לדרישות האדריכל.  פריטים, על הקבלן לבצע את העבודות

 

  הרכבת חלקי פריטים למערכות מושלמות ו.   

מודגש בזאת שמחירי היחידה הם לפריטים מושלמים והם כוללים גם את   

הוצאות הקבלן, הרכבת האלמנטים אחד לשני לצורך יצירת פריט מושלם ומורכב 

 בביצוע מושלם.  אלמנטים או יותר, עבודת תאום וכל הוצאה אחרת הכרוכה 2 -מ

 

  אמצעי חיבור ז.   

מחירי היחידה של הפריטים למיניהם יכללו גם את האספקה והשימוש באמצעי 

הכל כנדרש ע"י האדריכל  -חיבור כגון: ברגים, תפסים, מחברים, פינים וכד' 

ובאישורו. אמצעי החיבור יהיו מסוג מעולה, בלתי מחלידים ואמינים ובכל מקרה 

 ין כשהם במקומם הסופי בפריט. יהיו נסתרים לע

 
  תכניות הקבלן  06.06

של כל אחד מפריטי  1:1על הקבלן להגיש לפני הביצוע, תוכניות עבודה מפרטות בקנ"מ   

 -המסגרות, הנגרות, הזכוכית, הפרזול, ושאר האביזרים המופיעים ברשימות ובפרטים 

אים: צורת הפרופילים, לאשור האדריכל. בתכניותיו, יפרט הקבלן את כל הדברים הב

הסרגלים כולל עובי הדפנות ועובי הצפוי, האטום )לרבות ציון התקן בו יעמוד חומר 

האיטום(, הפרזול ושיטת ההרכבה של הפרט כלפי אלמנטי המבנה השונים. תמורת 

 התוכניות כלולה בהצעת הקבלן. על הקבלן לקבל אשור לבצוע בכתב מהאדריכל. 

 

  חומרים  06.07

ומרים יהיו חדשים, מהסוג המעולה ביותר כפי שנדרש במסמכי החוזה שניתן כל הח 

להשיגו בארץ ובחו"ל. הקבלן יהיה אחראי לכל המוצרים מבחינת הטיב, החוזק, 

החיבורים, הדיוק והגמר נגד דפורמציות כתוצאה מחום או קורוזיה. כל החומרים, 

דרישות לתקן הישראלי העדכני האביזרים והציוד אשר יסופקו ע"י הקבלן יתאימו בכל ה

 לדרישות התקן של ארץ מוצאם.  -המתאים ובהעדרו 

כל העבודה תבוצע בחומרים חסיני אש ו/או מבודדים בצבעים מעכבי אש עפ"י דרישת  

היועצים הנוגעים בדבר )מהנדס חשמל, יועץ בטיחות וכד'(, ויענו על דרישות התקן 

 .  755- -ו  921הישראלי  

 

  ר והרכבהייצו 06.08

ע"י עטיפה באריזת מגן  הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה .1 

 . זמנית וימסרם לשימוש בסיום העבודות כחדשים

 

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי  .2 
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 ההרכבה. לפני, בבית המלאכה המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת

 

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה.  .3 

אישור דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול 

 . ועמידות הציר לאורך תקופת הבדק והאחריות

 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את  .4 

בלן מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך תקופת הבדק הק

 . והאחריות

 

אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונת במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את  .5 

הפגמים שנגרמו לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על 

 . ידי צבע עשיר אבץ לפי אישור המפקח

 

 .לן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה בטרם הרכבהעל הקב .6 

 
 

  הצבה ועיגון משקופי פלדה במחיצות גבס     06.09
המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו ע"י ברזל שטוח מרותך בתוך המלבן ומחובר ע"י 

ברגים אל פרופילי התעלות המסלולים של קונסטרוקצית הגבס, או אל אלמנטי פלדה 
ים כמשקופי עזר במחיצות הגבס לחיזוק הפתחים )כלול בסעיפים  השונים של המוכנס

 מחיצות הגבס ולא יימדד בנפרד(,חיזוק לדלתות יבוצע עפ"י פרט אדריכל. 
 

 משקופים      06.10
 אם לא צוין אחרת ברשימות:              
יה רחב                                  מ"מ לדלתות. רוחב המשקוף יה 2המשקופים מפח פלדה מגולבן בעובי     -

מ"מ לפחות בכל צד מהעובי הכללי של הקיר,  כולל החיפוי )כגון אבן, עץ   15–ב 
 וכד'(. כל חיבורי הפינות במשקופי המתכת יעשו בגרונג.

 המשקופים יסופקו עם קופסא סגורה ללשונית המנעול.    -
ת הדלת או פס  אטימה מלא על למניעת טריק גומיותבמשקופי הדלתות תקבענה  -

 פי המצויין ברשימות הדלתות.

כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה וברשימות,בכל  - 
 סתירה יודיע הקבלן למפקח ויבצע לפי  החלטת המפקח. מקרה של 

כל חלקי העץ הגלויים והנסתרים יעברו טיפול למניעת התפשטות אש            - 
 מכון התקנים ורשויות הכיבוי.  ע"פ הנחיות

 
 אטימות 06.11

המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל  
אורכם ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף 

 מ"מ במצב סגור. 2-3יהיה בגבולות 
לבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג על פי האטימה בין הכנף לבין המ
 המצויין ברשימות הדלתות.

 
 פרזול     06.12

 כללי א. 
אביזרי הפרזול למיניהם, צירים, מנעולים, ידיות וכד' יהיו בהתאם למפורט   

 ברשימות הנגרות והמסגרות.
 רכישה.הקבלן יציג דוגמאות הפרזול לאישור האדריכל בטרם ה             
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 כל הפרזול יעמוד בתקנים ישראליים / אירופאים ו/או אמריקאיים ובנוסף:  
באופן כללי, כל חלקי הפרזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים,  .1 

בהתאם לדרישות  -לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים 

ה, הגבוהות ביותר(, ולהיות באיכות מעולה. לשם הבטחת פעולה תקינ

 נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב.

 כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר ברשימות הדלתות. .2  

הפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה, מסילות, צירים, ידיות, מנעולים,  .3

מפתחות, בריחים עם צינורות  3, סטופרים, push platesידיות בהלה, 

הפרזול יהיה מסוג  כל.נירוסטה, מחזירים הידראוליים, רוזטות ושלטים

 .בהתאם להנחיות המפקח -מעולה

המנעול  .האישור להזמנת הפרזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות   

 .יותאם לצילינדר עין ארוכה ו/או עין אקסצנטרית, לפי הצורך

הצירים לדלתות, באם לא צוין אחרת, יהיו צירים רגילים, )"פרפר" לא  .4  

 צירים חרוטים לפי בחירת המפקח.  לכל דלת, או 3מתרוממים(, 

 . דלתות לארונות תסופקנה עם תפס מגנטי   

יורכב  דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר )דוגמת דלתות לארונות(,   

בהן צילינדר ריהוט מתוצרת "ייל" עם אפשרות ל"מסטר" או לחילופים 

)אם אפשרות זו אינה קיימת( מנעול צילינדר מותאם מראש לסדרת 

 .המפתחות

לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה    

 כרום בחזית, תובא דוגמא לאישור המפקח מראש. דרישה זו חלה גם

לגבי דלתות כפולות לארונות מכל הסוגים. התור לבריח בריצה.יהיה 

 . מצינור פליז מבוטן

 .כל סוגי הפרזול טעונים אישור האדריכל .5

 

בכל הדלתות, מנעול                  950מנעול מסטר קי נושא תו תקן ת"י – ול צילינדרמנע ב  
צילינדר עם "רב מפתח" ראשי ועם חלוקה נוספת לרבי מפתח משניים לפי הגדרת                

 המפקח.
 מפתחות  לכל דלת. 3הקבלן יספק                            

  
עליו לספק את המוצר הרשום ואת מוצר הש"ע  בכל הצעה של הקבלן לש"ע  ג 

 לאישור כולל כל הנתונים והספרות הטכנית.
 

 תגמירים 06.13
 .צביעת אלמנטי מסגרות מגולוונים א.
כל אלמנטי המסגרות יצבעו בתנור בצביעה אלקטרוסטטית על בסיס פוליאסטר    

 לבחירת האדריכל. RALמיקרון , בגוון מגווני  50בעובי 
אלמנטי פלדה מגולוונים המחוברים ומורכבים באתר תהיה בהתאם צביעת   

 לאמור בכתב הכמויות, הביצוע לפי הוראות הספק. 
 

 )עץ גושני, פורניר, עץ לבוד וכד'(: מוצרי עץ ב.              
גמר לכל חלקי העץ הגלויים לעין )אם לא צוין אחרת( יהיה בגמר צבע בתנור   

משי, או פורמאיקה לפי -יטנית שקופה בגמר מט,פורניר בגמר לכה פוליאור
 הרשימות.

 דלתות עץ     06.14
 בהתאם למפורט ברשימות ובכתב הכמויות. 
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בכל מקרה של סתירה  כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה וברשימות, 
 יודיע הקבלן למפקח ויבצע לפי  החלטת המפקח.

ברו טיפול למניעת התפשטות אש ע"פ הנחיות מכון כל חלקי העץ הגלויים והנסתרים יע 
 התקנים ורשויות הכיבוי. 

  ע ץ  06.15

  עץ מסיבי א. 

רטיבות חופשי מעיניים )סיקוסים(  10העץ צריך להיות בריא בהחלט, יבש עד %   

מבקיעים, ריקבון, תולעים או כל סימני מחלות אחרות. העץ יהיה מסוג כסוג 

 ראשון א'. 

  דיקטאות ב. 

אלא  37הדיקטאות )סנדוויץ, דיקט וכו'( יתאימו לדרישות התקן הישראלי מס'    

 אם נאמר אחרת בתוכניות. כל הדיקטאות יהיו מסוג א' או טובים יותר. 

הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים וממזיקים אחרים. לפי דרישת המפקח, חייב   

מזמין שאכן חופשיים יהיה הקבלן להציג הוכחות לשביעות רצונו המלאה של ה

 הדיקטאות מכל פגע ותולעים כנ"ל. 

  לוחות נגרים ג. 

מילוי מתאים ומחיפויים  100הלוחות יורכבו ממסגרת עץ, שבחללה ימצא %  

המודבקים למסגרת משני צדדיה. המסגרות הפנימיות והמילואות ללוחות יעשו 

מ"מ לפחות.  4  מעץ לבן, יבש ובריא ללא כל פגמים. החיפויים יעשו מדיקטאות

. סרגלי המגירות הפנימיות יהיו כל אחד  37הדיקטאות מסוג א' לפי ת"י  

מחתיכה אחת לכל אורכם. אם רוחב הסרגלים אינו מספיק כדי לעטוף את 

חלקיהם של הצירים ושל המנעולים השקועים בתוכם, יוגדל רוחב הסרגלים 

לוחות עץ בעלי  במקומות אלה. ההגדלה תעשה במקומות אלה ע"י הצמדה של

גודל מתאים. חיפוי הדיקטאות יעשו כל אחת מחתיכה אחת של דיקט. לאחר 

 הדבקת החיפויים לא יראה המבנה הפנימי של הלוחות. 

  סרגלי שפה )קנט ליסטיס( ד. 

יבוצעו מעץ מסיבי קשה, יסופקו ויורכבו בפריטים כמפורט בתכניות ויהיו ללא  

או נירוסטה, המשולבים בפריטים יהוו חלק  עיניים. פרופילי אלומיניום פליז

 מהיחידה המוגדרת. 
 

 (דלתות אש )הוראות משלימות 06.16

בכפוף  1212דלתות האש יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכל, לתקנים לדלתות אש ת"י מס'  

 לאמור להלן )במידה ואין קביעה אחרת במסמכים המצוינים קודם לכן(:

 מ"מ. 2.0עובי פח הדלת  .1 

 מ"מ. 2עובי פח המשקוף  .2 

 ק"ג/מ"ק.  80-90מ"מ בצפיפות  50חומר הבידוד יהיה צמר סלעים בעובי  .3 

 אש תקני. תכלולנה במחיר יחידתם גם מחזיר דלת תיקני וצבע מעכב  הדלתות .4 

הדלתות יוזמנו ויסופקו ע"י יצרן דלתות אש המאושר ע"י מכון התקנים לעניין  .5 

 בטיחות אש.
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 ארונות פח 06.17

. ארונות יעודים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( יהיו עשויים פח מגולוון 1 

 במידות המצוינות בתוכניות.

מ"מ. הכנפיים או מפח מגולוון מכופף  2.0סוג אחד:  המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי               

בה( הגב מלוחות עץ, או פח מגולוון לכל הגו 3מ"מ מחוזק בקומות אופקיות )לפחות  1.5

עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל.   חלוקה פנימית עפ"י דרישות 

הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל. הפרזול: ידיות לחיץ או טריקה, צירים סמויים, 

עפ"י מנעולי צילינדר או אחרים עפ"י דרישת האדריכל. הגימור: צבע קלוי בתנור בגוונים 

 בחירת האדריכל.

סוג שני המשקוף מפח מגולוון בהתאם לפרט, הכנפיים מעץ בגמר צבע בתנור )כמו דלת(, 

 השאר כנ"ל. 

            

בכל הארונות הייעודיים, יהיו  גם שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח  

האדריכל טרם אלומיניום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו של 

הביצוע. מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות 

המוסמכות, האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם לפני הביצוע. כל הכוכים ופנים 

 ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .

 עשייתי, בתנור.הצביעה של המלבנים והכנפיים תבוצע באופן ת 

 

ארונות למערכות בחזית המבנה תחופה באבן טבעית של חיפוי  -. ארונות פח בחיפוי אבן טבעית2

באחראיות הקבלן להגיש לאישור חישובי התכנון והעומסים הכוללים את עובי פח הרקע,  המבנה.

ושלם את מידות המשקופים ופרופילי החיזוק הנדרשים ליישום החיפוי, תוך הבטחת תפעולן המ

 כנפי הדלתות.

פרופילי החיזוק, המסגרות והחיזוקים יהיו סמויים. יש לקבל אישור האדריכל והמפקח טרם 

 ייצור פריטים אלה

ארונות מערכות בחזית המבנה יתוכננו כמערכת אחידה  -. ארונות פח משולבים בקיר בחיפוי פח3

קבועים לאגפי דלתות ארון ומושלמת, עם תפר מינימאלי ומסגרות סמויות בין חלקי הפח ה

 המערכות.

 

 פריטים מנירוסטה 06.18

מ"מ, אלא אם צוין     1.6עובי דופן  316כל אלמנטי  הנירוסטה לסוגיהן יהיו מסוג  .1  

אחרת, מלוטש ומעובד בריתוכים בצורה אחידה. מחיר אלמנטי הנירוסטה כולל 

,את המפורט תכנון המבנה הפנימי של האלמנטים על מנת לאפשר יציבותו 

בתכניות וכולל העיגון בקירות ,רצפות וקירות, כולל אביזרים ורוזטות כנדרש 

 בביצוע וכל האמור לעיל.

 

על הקבלן להזמין את המפקח לבית המלאכה לפני התחלת העבודה ולקבל אישור  .2 

על טיב וסוג הריתוכים והחומר שבהם הוא עומד לבצע את העבודה וכן לקבל 

לגבי פריטים מיוחדים  אישור של המפקח
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 שמופיעים ברשימות,  פרזול, עיגון האלמנטים באתר, רשתות וכד'.

 על הקבלן למדוד בשטח את הנדרש לפני ביצוע הנירוסטה והתאים את    

 היחידות שברשימות את האתר באישור האדריכל.        
 

לאחר  דוגמת המוצר הסופי לאחר ביצוע תאושר ע"י האדריכל בבית המלאכה, .3 

 אישורו, הקבלן ימשיך בביצוע העבודה ורק לאחר מכן יותקן באתר.

 

הגימור חייב להיות נקי, חלק, קשתות נקיות ולא מעוות, ללא שריטות, סימני  .4 

ריתוך או מכות ומלוטש סופית בעבודות נירוסטה כולל פסיבציה בחלקים וחיבור 

 באתר כולל ליטוש וטיפול בקטע החיבור.

 

תות בצינורות יבוצעו ברמה גבוהה ללא עיוותים ויחוברו אחת לשנייה או כל הקש .5 

לצינור ישר ברצף המשכי של משיק לקשת. פינות חדות של חיתוך כגון גירונג 

 יותרו באישור מיוחד.

 

משקופי פינה וגמר קנטים/לקורות הן אופקיים והן אנכיים יחוברו יחד בתיאום  .6 

מ"מ וימולאו בדיס בטון  2פים יהיו בעובי מוחלט בריתוך מוקדם. כל המשקו

 בדומה למשקופי מתכת רגילים.

 

כל צינורות הנירוסטה המשמשים למאחזים, מעקות, סולמות וכד' יבוצעו עם  .7 

 רוזטות נירוסטה אלא אם נדרש במפורש אחרת.

 

עיגון האביזרים יהיה ברמה גבוהה ובעל חוזק מספיק ויאושר ע"י המפקח לפני  .8 

 ו.התקנת

 

 מעקות: .06.19

כל פריט המשמש כמעקה  יענה על כל דרישות התקנים הישראליים, לרבות תקן  .1

, ולדרישות כל רשויות 1965, ולחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1142ישראלי 

התכנון כגון: מכבי אש, משטרה ולדרישות יועץ הבטיחות, מהנדס הבנין 

 והאדריכל.

 

ות מאחזי יד ופריטים נוספים משטוחים פלדת תשומת לב הקבלן לתכנון מעק . 2

טרנסמיסיה. הקבלן ידאג להזמנת פרופילים מתאימים ללא עיכוב  ST-37פחמן 

 בלוח הזמנים.

 

פריטי מעקות מסויימים כוללים מילואת זכוכית מחוסמת, עם הדפסה קרמית 

בשוליה בהתאם לפרטי האדריכל, מורכבת בהדבקה מבנית באמצעות סרט הדבקה 

למסגרות הפלדה. במחיר יחידות אלה כלולה אספקת  3Mשל  VHBמת כדוג

 הזכוכית והתקנתה לפני גמר המבנה.
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מ"מ מעוגן למסעד בטון  8בעובי לפחות  Uהמעקה יכלול פרופיל פלדה מגולוון 

 וזכוכית קונטרוקטיבית.

 .1142יצור המעקה יותאם לדרישות ת"י 

ן עפ"י הנחיות קונסטרוקטור פרופיל הפלדה בבסיס המעקה יחובר למסעד הבטו
 מורשה המועסק ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 הזכוכית תהיה אחוזה בפרופיל פלדה תחתון בפיאה התחתונה.

מ"מ. הזכוכית תהיה  50-עומק אחיזת הזכוכית בפרופיל התחתון יהיה לא פחות מ
של חב'  781רכיבי -דבוקה אל הפרופיל בעזרת חומר פוליאוריטן דו

STOCKMAYER ו אSIKA GROUND . 

בעובי  EXTRA CLEARלוחות זכוכית של המעקה יהיו  זכוכית רבדים שקופה 
. SENTRY GLASמ"מ  1.52 –מ"מ. שכבות מחוסמות, שכבת הדבקה  10+1.52+10

 שכבת ההדבקה תהיה מסוג שלא מתכווץ ולא נפגע מתנאי הסביבה. 

 הזכוכית תהיה מעוגלת )לא פאזה( מלוטשת ומוברקת בהיקפה.

בצידי הזכוכית ובחלקה העליון תבוצע הדבקת הזכוכית לפלדה עם סרט תעשייתי 
3M  '3. ההדבקה תבוצע עפ"י הנחיות חבM. 

הקבלן יבצע בדיקת מכון התקנים או מעבדה מוסמכת אחרת לדוגמא של מעקה גמור 
 הכולל את כל המרכיבים ורק לאחר קבלת תוצאות חיוביות ימשיך בהרכבת המעקה.

 

 

החיבורים בין העמודים לחלוקות אופקיות, מאחזי יד וכיו"ב יהיו בריתוכים כל  .4

תעשייתיים רציפים ומלוטשים. כל חיבורי המעקות ומאחזי היד לקירות יהיו 

 בהתאם לפרטי האדריכלות.

כל החיבורים בין המעקות למהלכי מדרגות, קירות ורצפות יהיו באמצעות ברגי  .5

U.PAT  יתדים אפוקסיים ו/או בריתוכים לפחים לפחות, עם מ"½ בקוטר

100x100x10  המעוגנים לבטון קונסטרוקטיבי עפ"י הנחיות/תכניות של מהנדס

 הבניין.

כל החיבורים יענו לדרישות חוק התכנון והבניה וכל התקנים הישראליים ואישור  

 בכתב של מהנדס הבניין.

על בסיס פוליאסטר  כל אלמנטי המסגרות יצבעו בתנור בצביעה אלקטרוסטטית  .6
 לבחירת האדריכל. RALמיקרון , בגוון מגווני  50בעובי 

צביעת אלמנטי פלדה מגולוונים המחוברים ומורכבים באתר תהיה בהתאם   
 לאמור בכתב הכמויות, הביצוע לפי הוראות הספק. 

תשומת לב הקבלן להתקנת פריטי מעקות טרם השלמת ריצוף, טיח וחיפויי אבן  . 7 
 טי האדריכל.לפי פר

 
 

 חיפויי פח: .06.20

ולדרישות כל  ,כל פריט המשמש כחיפוי  יענה על כל דרישות התקנים הישראליים .1

רשויות התכנון כגון: מכבי אש, משטרה ולדרישות יועץ הבטיחות, מהנדס הבנין 

 והאדריכל.

 

, , לדפנות מעקותתשומת לב הקבלן לתכנון חיפויי פח פלדה לקירות ולעמודים . 2

פסים בגמר תקרות/קרניזים ובקצה הריצופים. 
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כל החיבורים לאלמנטי שלד  .06.13חומר הגלם בגלוון קר ובגמר צבע לפי סעיף 

המבנה יבוצעו באופן סמוי וכל הריתוכים במחברים יושחזו וילוטשו עד לקבלת 

משטח אחיד ופני שטח חלקים.  חיבורי פינות ירותכו וישחזו במפעל לקבלת 

ת וישרות. הקבלן ידאג להזמנת פחים בעוביים ובמידות מתאימות לפי פינות חדו

 המפורט בתכניות ובאישור המהנדס והאדריכל ללא עיכוב בלוח הזמנים.

 

 אופני מדידה מיוחדים 06.21

 

מחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה, המפרט הכללי, התוכניות,  

 הרשימות והפרטים השונים גם את האמור לעיל:

האלמנטים השונים כוללים במחירם את המוצר מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב  . 1

 במקומות המיועדים.

מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים את כל האמור במפרט  . 2

 הכללי, במפרט מיוחד זה  ולרבות:

 תכניות ייצור ודוגמאות, של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.  2.1

 בנים וביטונם, הכנפיים והרכבתם, הזיגוג, הצביעה, האיטום וכו'.המל  2.2

 צביעה בגוונים שונים. 2.3

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם   2.4

 למבנה, לרבות פרופילי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכד'.

צוב האלמנטים השונים כל אלמנטי הפלדה הדרושים לחיזוק, לעיגון וליי       2.5

ואלה הנילווים ומופיעים בפרטי השונים,לרבות תכנונם ע"י מהנדס רשוי 

 מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 איטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורעידות.  2.6

הפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים סמויים, צירים, מסילות  2.7

ים, צירים הידראוליים, לכל סוגיהם, מחזירי שמן, מחזירים קפיצי

מעצורי דיקטטור, מנעולים )לרבות צילינידרים(, עיני הצצה, שילוט, 

ידיות, מברשות, מעצורים, בריחים, רוזטות, מנעול צילינדר, תפוס/פנוי 

 בדלתות שירותים, בתי מזוזות,ציפוי פסי אלומיניום ו/או נירוסטה וכו'.

 י הקבלן  .מפתחות בשיטת "רב מפתח ראשי" שיסופק ע" 2.8

בנוסף לאמור ברשימות, בכל הדלתות עצרים מנירוסטה +גומי  2.9

 המחוברים לדלת +לקיר/רצפה, הביצוע בסיום ההתקנות .

 הערות 

 מחיר יחידה למאחזי יד כוללים התחברות לבטון או למעקות פלדה לפי פרטים.   -              

וע עבודות גמר נוספות, לפי   תשומת לב הקבלן להרכבת מעקות וחיפויים טרם ביצ -

 הפרטים והוראות האדריכל והמפקח. 

היחידה. במידות של אלמנט, לא יהיה שינוי במחיר 10%עבור שינוי של עד   -  
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 מתקני תברואה – 07פרק 

 

 המפרט הכללי והמיוחד  00.01

בהוצאה  57, 34, 16, 08, 07, 01המפרט הטכני המיוחד משלים את התיאורים הכללים בפרקים  

והתקנים הישראלים  1928 -ו 1205,1596האחרונה שלהם, את התקנים הישראליים המעודכנים  

 העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים והמוזכרים במפרט המיוחד.

 

המפרט המיוחד בא להשלים את התיאורים שבתוכניות ובכתב הכמויות ולא חייב להיות בו  

 ע בתוכניות.פירוט בכל נושא ופרט המופי

 במקרה של סתירה בדרישות הטכניות ו/או כתבי הכמויות עדיפות המסמכים תהיה כדלקמן:

 . תכניות מפורטות1

 . מפרט טכני מיוחד2

 . כתב כמויות 3

 . מפרטים כלליים והנחיות התקן4

 

 

 תיאור העבודה  00.02

אש במסגרת שיפוץ  העבודה בפרויקט זה מתייחסת להתקנת מערכת אינסטלציה סניטרית וכיבוי

 והקמה של מוזיאון פסיפס בלוד.

  

 העבודה כוללת כדלקמן:

אספקה והתקנת מערכות מים לצרכים סניטאריים, תהליך וכיבוי אש והתחברות ההזנה  .1

 הראשית.

אספקה והתקנת מערכת סילוק שפכים, שפכים תעשייתיים, דלוחים וצואים כולל  .2

 קיימת.התחברות למערכת  הביוב החיצונית ה

 אספקה והתקנת ניקוז גגות כולל חיבורם למערכת הניקוז החיצונית. .3

 

כל העבודות תעשינה בהתאם לדרישות והוראות הרשויות המוסמכות כגון: העירייה, משרד 

הרלוונטיים  N.F.P.A -הבריאות, משרד איכות הסביבה, כיבוי האש, משרד העבודה וכן תקני ה

ימות. כמו כן כל התקנים הישראליים הקשורים לעבודות שאומצו על ידי הרשויות המתא

 הכלולות במפרט, שהתפרסמו עד לתאריך חתימת החוזה.

 

 חומרים וציוד:  00.01

כל החומרים הציוד והמוצרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישת התקנים הישראלים הרלוונטיים.  

בארץ המקור ויאושרו על  במידה ואין תקן ישראלי מתאים יתאימו החומרים לדרישות התקנים

 ידי המתכנן.
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באם לא מוגדר סוג במסמכי העבודה מתחייב הקבלן לספק חומרים, ציוד ומוצרים מהטיב 

 המעולה מהמבחר המוצע והמותר על פי התקן.

 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד המותקן בטרם התקנתו בכל מקרה רשאי המפקח 

יידרש לגבי הציוד לרבות תיאורים טכניים,  גרפיים, קטלוגים, לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל ש

 תוכניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים לציוד המסופק.

 

רשאי המפקח לדרוש בדיקה של גוף מוסמך לבחינת הציוד והעבודה. הקבלן יודיע למפקח את 

 מועד הבדיקה מראש וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.

 

לן את החומרים והציוד עליו לחשב את הכמויות הדרושות בהתאם לתכניות בטרם הזמין הקב

 המעודכנות ובמידה והן שונות עליו להודיע למפקח בטרם הזמין את החומר כדי לקבל הנחיות.

 

לנגד עיניו של הקבלן יעמוד לוח הזמנים של הפרויקט ולכן עליו להזמין את הציוד והחומרים 

כדי לא לעכב את לוח הזמנים של הפרויקט.  כל שיבוש לוח הנדרשים במועד מספיק מוקדם 

 זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.

 

 

 תוכניות  00.04 

התכניות שצורפו לחוזה ולמכרז אינן התכניות המלאות והמדויקות לביצוע ומשמשות את המזמין 

בל הקבלן תוכניות לביצוע והוא בכדי להסביר את מהות והיקף העבודה.  עם חתימת החוזה יק

מתחייב לעבוד רק עם תוכניות עבודה עם הכותרת "לביצוע".  תוכניות אלו יסופקו לקבלן במשך 

 מהלך ביצוע העבודה.  כל תוכנית שינויים חדשה תבטל את התוכנית הקיימת 

דדו ועל הנושאת את אותו מספר ושם תוכנית.  עבודות שיבוצעו על פי תוכנית לא עדכנית לא ימ

 הקבלן יהיה לתקן את העבודה על חשבונו ולהתאימה לתוכנית השינויים המעודכנת.

  

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות פרטים לציוד שהוא אמור להתקין כגון בסיסים למשאבות 

ומיכלים, סכמות חיבור ציודים, סכמות לוחות חשמל, פרטי תלית צנרת, אמצעי חיבור מיוחדים 

 ת ומפרטים של הצנרת והציוד בחדרי המשאבות.וכן תוכניו

תוכניות אלו יוגשו מבעוד מועד כך שהתקנתם לא תעוכב בשל הצורך ללמוד ולאשר את התוכניות 

 המוגשות.

 

על הקבלן לדעת כי באתר יתקיימו פגישות שבועיות בנוכחות כל הקבלנים ועליו להיות ערוך ומוכן 

 לפגישות אלו.

ע ע"י המפקח ועל הקבלן להכין את עצמו לביצוע העבודות ע"פ לוז זה לו"ז לביצוע העבודה יקב

לרבות תאום והפעלת קבלני עזר התקנות ואספקת ציוד בכדי לעמוד בלו"ז זה. ידוע לקבלן כי 

עבודתו תכלול התקנת אביזרים וציוד בכל משך הבניה וגם לאחר סיומה ואיכלוס הבית ולא 
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ה מכך על הקבלן להכין את עצמו פועליו ספקיו וכל הציוד תינתן לקבלן שום תוספת בגין כך יתר

 הצנרת והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה בכל שלב שהו כמפורט. 

 

ע"פ קביעת המפקח ובלוז שיקבע על ידו יחויב הקבלן וכל עובדיו לרבות קבלני משנה וספקים 

 להיכנס לאתר ע"י מגפיים שיסופקו ע"י הפיקוח.

                                                                                                                                                                                     

 AS MADEתכנית   00.05

וד העבודה בזמן כל משך העבודה יעדכן הקבלן את השינויים שבוצעו על ידו לרבות צילום ותיע

לפני כיסוי הצנרת והאביזרים. השינויים יעודכנו  על גבי סט אורגינלי שישמש כבסיס להכנת 

אין לבצע שינויים בתוכניות המקוריות ללא אישור המתכנן. רישום ”"  AS  MADEתוכניות  

השינויים והגשת התכניות שלאחר הביצוע הינם תנאי לביצוע העבודה והן משמשות כלי להעברת 

 תשלום לקבלן.ה

 

בסיום העבודה כולה יגיש הקבלן את התוכניות המעודכנות לאחר ביצוע למפקח.  התכניות יכללו 

פירוט מלא של העבודה כפי שבוצעה ויוגשו ע"ג גיליונות לבנים מקופלים + קבצים בדיסקטים או 

 תמורה..  עלות ההוצאה בגין כל הנ"ל כלולה בהוצאות הקבלן ולא ישולם בגינה כל CD –ב 

 

 

 הכרת האתר ותנאי ביצוע מיוחדים  00.03

במעמד חתימת החוזה הקבלן מצהיר בזה כי למד את התוכניות הנוגעות לעבודתו לרבות 

התוכניות במקצועות האחרים הקשורות לעבודתו. סייר באתר הפרויקט ולמד את מיקומם של כל 

 פציפיים באתר הזה.המתקנים , הדרכים והעזרים שבשטח ומכיר את תנאי העבודה הס

 

 

 ביצוע העבודה ואחריות הקבלן  00.07 

כתנאי מקדים לקבלן לביצוע העבודה הוא להציג ידע וניסיון מקצועי בביצוע העבודות דומות 

וקודמות שביצע כולל פירוט בעלי תפקידים שיכולים לחוות דעתם על ביצוע העבודות. כמו כן 

 יצוע העבודות הנדרשות.ברור לקבלן כי יש לו את כל הכישורים לב

 

הקבלן אחראי לביצוע והתקנת מערכות הספרינקלרים ע"פ התוכניות וההנחיות של המתכנן לכל 

אזור כנדרש תוך עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים. אחריות הקבלן היא לבצע את העבודה 

ד למילוי בפועל וכן לאשר את העבודה במכון התקנים הישראלי כולל ביצוע בדיקות חוזרות ע

הדרישות והשגת תעודה המעידה על התקנה מתאימה. כל העלויות הנוספות בגין בדיקות חוזרות  

 על הביצוע ישולמו על חשבון הקבלן )אחריות אישור התכנון הינה על המתכנן(. 

 

הקבלן מתחייב ללמוד את התוכניות הרלוונטיות לביצוע העבודה לה התחייב גם אם אינן קשורות 

לעבודתו, ללמוד ולהכיר את האתר ותנאיו וכן להכיר את כל שלבי הביצוע בפרויקט במישרין 

המתקשרים עם עבודותיו תוך בדיקה ותיאום מקדים עם הגורמים הרלוונטיים לביצוע עבודותיו. 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  102
 
 

יחד עם זאת רשאי המפקח לקבוע את סדר העדיפויות הרצוי לו לבצוע עבודותיו של הקבלן בכל 

 שלב של העבודה.  

 

באם חלה סטייה או סתירה במיקום ההכנות, השרוולים, בפתחים ואין אפשרות למעברי צנרת 

כמצוין בתוכניות רשאי המתכנן או המפקח לשנותן בהתאם למצב הנוצר בשטח ועל הקבלן להיות 

 ערוך לבצע את השינויים הנ"ל.

 

לת העבודה על כל על הקבלן לבצע את העבודה על פי התוכניות ועליו להודיע למפקח בטרם תחי

סתירה בין התוכניות לבין המצב שבשטח ולקבל הסברים ותיקונים בכתב.  באם לא התריע 

הקבלן על סתירות בתוכניות והמשיך בביצוע העבודה,  יבוצעו השינויים כולם על חשבונו של 

 הקבלן.

 

נין הקבלן מתחייב למסור לאישור מוקדם של המפקח את כל הציוד והחומרים בהם הוא מעו

 להשתמש כולל כאלה שפורטו בכתב הכמויות.

 

הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישורי חפירה, תאום, התחברות 

למערכות קיימות וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות אישור 

ולאחר ביצוע המערכות והצנרת המפקח לפני הביצוע וכן אישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך 

 בשלבים ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים. 

 מחיר כל הנ"ל כלול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.

 

הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישורי חפירה, תאום, התחברות 

וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות אישור  למערכות קיימות

המפקח לפני הביצוע וכן אישורי מעבדות )מת"י וכדומה( לאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים 

 ובכללותה.

 

על הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ושאר הקבלנים האחרים בפרוייקט בכל שלבי הביצוע,  

עיכובים ונזקים לפרוייקט או לקבלנים אחרים,  ולא ידרשו עבודות פירוק ושיקום כדי שלא יגרמו 

 עקב כך.

 

על הקבלן להשתמש בכל הציוד החומרים וההכנות הדרושות בכדי לבצע את הנדרש בתוכנית 

לרבות הכנת שקעים, מעברים, שרוולים, עבודות מנוף, תליה, חציבה, ושאר מלאכות הנדרשות 

ערכת הצנרת והציוד אותה הוא אמור להתקין.  כל העבודה והציוד הנ"ל בכדי להתקין את מ

 נכללים במחיר העבודה.

 

הקבלן מודע לכך שהעבודה אינה מתבצעת ברציפות כי יתכנו הפסקות, פיצול העבודה, עבודה 

בשלבים, עבודת לילה וכי בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין כל הנ"ל  ולא תאושר 

 ביצוע בשל אי עמידתו  הארכת משך
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 בלוח הזמנים שהציב המפקח.

 

עבודת הקבלן תיעשה במסגרת הקמת הפרויקט וכי עליו לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לחפירות, 

פינוי פסולת למכולה שתוצב באתר או לפינוי הפסולת עצמאית לאתר מורשה, גידור, שילוט 

תקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות הפרוייקט וכן ה

 המפקח ותקנות משרד העבודה.

 

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על העבודה והציוד או כל חלק מהן מפני פגיעות העלולות 

להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה.  חובה זאת חלה גם על הציוד והאביזרים המותקנים ומאוחסנים 

 באתר בזמן הבניה.

 

ן לקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בגין התנאים הרשומים במפרט זה בעת תמחור הקבל

העבודה ולא תאושר לקבלן כל חריגה או תוספת בגין כך והן תהיינה כלולות במחירי הציוד 

 והאביזרים המצוינים בכתב הכמויות.

 

, אלא אם כן קיבל הקבלן ידאג בסיום העבודה, לניקוי יומי של המקומות בהם אחסן ציוד או עבד

אישור מיוחד מהמפקח, בתאום עם גורם מוסמך של המזמין.  וידאג להחזרת המקומות בהם עבד 

 ואת כל השטח למצב שהיה קיים בטרם תחילת העבודות.

 

הקבלן יספק וירכיב פיגומים ומערכות עזר, סולמות בטיחותיים ומתקנים ארעיים הדרושים 

 ל הוראות, נהלים ותקנות בטיחותיות של משרד העבודה.לצורך ביצוע העבודה, תוך שמירה ע

 

מזמין העבודה רואה את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל 

ההפסדים שייגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות או צפויות מראש.  

רם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לאדם אשר ייג

אם תבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם 

 אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 

תו הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שייגרם בגלל שגיאה בעבוד

ואי מילוי  הוראות המפקח או בא כוחו, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם 

לחוזה והמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, גם אחרי מסירת 

 העבודה בתנאי 

 שהמזמין יודיע על הנזק תוך חודשיים מיום קבלת העבודה.  דעתו של המפקח תקבע סופית את

מידת אחריותו של הקבלן.  על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו 

ע"י המפקח, אם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זו, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון עצמו או 

ע"י קבלן אחר או לנכות את ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו מהסכום שנשאר חייב 

 לקבלן.
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 קבלת העבודה  00.03

עם סיום העבודה ע"פ דעתו של הקבלן יודיע הקבלן בכתב למפקח והאחרון יקבע יום ביקורת 

 וקבלת העבודה.  

 

באם מערכות ההזנה לא תהיינה מוכנות בתאריך הבדיקה הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל 

של ליקויים והקבלן האמצעים על מנת לאפשר בדיקה בפועל של העבודה. המפקח יערוך רשימה 

 מתחייב לתקנם בפרק הזמן שיקבע המפקח.

       

 על הקבלן לספק למזמין העבודה חומר ספרותי, הוראת יצרן, ספרי ציוד וספרי מערכת הכוללים:

 הוראות התקנה של מרכיבי המערכת. . 1

 הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת. .2

 נוהל איתור תקלות. .3

 לה.הוראות הפע .4

 סכמות הציוד לרבות תוכניות לוחות חשמל וכו'. .5

 

 

 אחריות  00.03

 . תקופת האחריות1

 

אם לא צוין אחרת תהא תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד לטיב העבודה 

חודשים מרגע  12והפעולה התקינה של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך 

 המתקן בשלמותו ע"י המתכנן והמזמין )לפי המאוחר(. אכלוס המבנה, או קבלת

 

 . הסתייגויות2

העובדה שהקבלן בצע את העבודה בתאם לתוכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה 

תקינה של כל המתקנים.  הקבלן בלבד אחראי עבור כל התקלות הנובעות משגיאות בתכניות, 

     שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.

 

לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות, ולדרוש מהמהנדס את כל 

ההסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים. במקרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי 

המהנדס לא יניחו את דעתו של הקבלן, ויהיו לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים, 

 קבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המהנדס.חייב ה

העובדה שהמהנדס הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד, או החומר, או חלק מהמתקן, או שאישר 

 את העובדה בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו.

 

 . פגמים וליקויים3

ה של המתקן או בטיב העבודה במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או, בפעולה התקינ

תוך תקופת הביצוע, או תוך תקופת האחריות, רשאי המהנדס 
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לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או 

החומרים הלקויים שלא מאפשרים פעולה תקינה של המתקן, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או 

 אביזרים תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המהנדס, על חשבונו הוא.החלפת הציוד וה

במקרה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודה השלמה לקבלן, תבוטל תעודה ההשלמה לגבי חלק 

 ו/או הציוד הנ"ל של המתקן.

 . ביצוע תיקונים על ידי אחרים4

רים לקויים ו/או על פעולה במקרה והודיע המהנדס לקבלן על עבודה לקויה ו/או על ציוד או אביז

לקויה של המתקן ודרש מהקבלן תיקונים ו/או החלפת ציוד או אביזרים תוך תקופה סבירה 

 –שנקבעה והקבלן לא ביצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופה שנקבעה 

צאות רשאי המהנדס להזמין את ביצוע התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההו

 שנגרמו מהקבלן.

 

 . כתב אחריות5

לפני תעודת השלמה, על הקבלן למסור למהנדס, בהתאם לתנאי החוזה, כתב אחריות לטיב 

החומרים והציוד, לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים.  בנוסף לכתב האחריות 

 הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על 

אביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתב האחריות של שם המזמין מכל ספקי הציוד וה

ספקי הציוד לידי המהנדס, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד, והמהנדס 

רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק או משניהם יחד, לפי ראות 

 עיניו.

 

 . בדיקה נוספת6

ם לא נקבע אחרת בחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל בתום תקופת האחריות, א

 התיקונים שיקבעו בבדיקה הזאת.

  

 

 מתקני תברואה  07.00

 

 עבודות צביעה    07.01

כל האביזרים ממתכת שיותקנו על ידי הקבלן לרבות מתקנים עם תמיכות צנרת וכו', יצבעו על פי 

 במפרט המורחב. ועל פי ההוראות 11המפרט הטכני הכללי פרק 

 

כל עבודות הצביעה והפעולות המתלוות אליהן מוגדרות כעבודות עזר שאינן נמדדות בנפרד 

 ומחירן כלול במחירי היחידות והאביזרים בכתבי הכמויות.

  

במידה ואין הגדרה מפורשת או שקיימת  659גוון וצבע הצנרת הצביעה יהיה על פי תקן ישראלי 

 ל ידי המפקח.סתירה כלשהי ייקבע הצבע ע
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עבודת הצביעה תיעשה בידי צבעים מיומנים המורשים לעבודה כזאת על פי הוראות המפקח 

והוראות יצרן הצבעים. במידת הצורך יכין הקבלן את המשטחים, האביזרים האמורים להיצבע 

 לרבות ניקוי, ליטוש, והשחזה מוקדמת על פי הנדרש במפרט הכללי.

פלדה חשופה תהיה צבע יסוד למניעת קורוזיה המותאם לסוג   שכבת הצבע הראשונה על מוצרי

החומר הנצבע.  המפקח באתר יקבע באם יש צורך בשכבת צבע יסוד שניה בטרם יבצעו את 

שכבות צבע סופי שפרק  2 -שכבות הצבע הסופיות הדרושות. לאחריהן יש לצבוע את המשטח ב

 שעות. 24 -הזמן בו יש להמתין בין שכבה לשכבה לא יקטן מ

 

צנרת מגולוונת שתיצבע על פי דרישת המפקח או למטרת סימון תיצבע באמצעות צבע המתאים 

 שכבות. 2 -לצנרת מגולוונת ב

 

 

 סימון  07.02

עם סיום התקנת הצנרת יקפיד המפקח כי הצנרת צבועה על פי הצבע הנדרש וכי היא משולטת 

ת למטרת זיהוי כלולה במחיר הצנרת ולא במדבקות לזיהוי הזורמים השונים.  סימון וצביעת הצנר

 תחול כל תוספת בגין הנ"ל מעבר למצוין בכתב הכמויות ולמחיר אותו נתן הקבלן מראש.

 

המדבקות לסימון יהיו מדבקות אלומיניום שיוצבו לאורך הצנרת ובכל שינוי כיוון לפני ואחרי 

 השינוי.

 

ס"מ בו  10X10פלסטיק במידות של    כל האביזרים, הברזים והמגופים יסומנו באמצעות שלט מ

 יוגדר  תפקיד האביזר ולאיזה מערכת הוא קשור.

 

 

 תמיכות לצנרת  07.01

באופן כללי יש לבצע תמיכות צנרת בכל שינוי כיוון של הצנרת או בסמוך לכל אביזר המותקן על 

ורט גבי הצנרת ללא קשר לסוג הצנרת. התמיכות יהיו מותאמות לאופן התמיכה על פי המפ

 בתכנית.

 

 מרחקים מקסימליים בין מתלים עבור צנרת אופקית:

 מרחק במטר בין מתלים סוג  הצינור

 1.5  1/2פלדה עד " 

 2 1.5פלדה עד  " 

 3 כולל 2פלדה מעל "

 1 1נחושת עד  "

 1.5  1.25נחושת מעד "

 פעמים קוטר הצינור 10 צינור פלסטיק

 על פי הוראות היצרן HDPEצינורות 
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מהמרחקים לחיזוק צנרת אופקית ולא פחות מפעם  1.5לחיזוק צנרת אנכית תהיה פי  המרחקים 

 אחת בכל קומה.

תמיכות לצנרת בקירות ותקרות גבס יבוצעו על פי מדריך ייעודי לתליית צנרת, המתאים למחיצות 

 גבס והוראות יצרני המחיצות.

 עבודות התליה. התמיכות ואמצעי העזר לתפיסת הצנרת כלולות במחיר הצנרת לרבות

 

   P-1000" דגם UNISTRUTהצינורות יורכבו על תמיכות מתלים וחובקים מתוצרת "     

 עם כל האביזרים האורגינלים הנלווים לתמיכות אלה. תמיכת צנרת נקזים מיציקת      

 ברזל תהיה כך שבשום מקרה לא יעיק משקל הצינור או האביזר על מחבר הצנרת.    

 

 צנרת גלויההרכבת   07.04

 הרכבת צנרת גלויה )בחדרי מכונות, במרתפים, תקרות וקומות ביניים ובפירים(       

 תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורות       

 אחרים של המתקנים וגם לא צינורות של המקצועות האחרים.      

 תאם לתנאים הכלליים, מתייחס במיוחד התאום עם הקבלנים האחרים בה      

 להרכבת צנרת גלויה.      

 

 בידוד צנרת  07.05

צנרת פלדה התלויה חשופה בחלל התקרה תבודד בנקודת התליה על פי דרישת המתכנן או  

מ"מ. צנרת מים חמים תבודד  6המפקח למניעת רעש באמצעות טבעת גומי או ארמופלקס בעובי 

מ"מ עבור צנרת סמויה, שיושחלו על גבי  6 -מ"מ עבור צנרת גלויה ו 19ס על ידי שרוולי ארמופלק

 הצנרת.  כולל האביזרים למעט ברזים ורקורדים.  מחיר הבידוד ייכלל במחיר מ"א צנרת.

 

 שרוולים ומעברים  07.03

הקבלן ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה עבור כל הצנרת העוברת דרך שלד המבנה.  השרוולים 

מ"מ בין פנים השרוול לחוץ הצינור כולל הבידוד במידת  6בקוטר כזה שיבטיח מרווח של יהיו 

 הצורך.

 

השרוולים יותקנו באמצעות טפסנות בעת היציקה בתיאום קבלן השלד, על הקבלן לתאם עם 

מהנדס השלד את מיקום השרוולים וכן את השלכות האיטום וההשפעה על המבנה.  הקבלן ישא 

 רה של נזק לבנין כתוצאה מעבודה ישירה או עקיפה שלו.בתוצאות בכל מק

 

 אוגנים  07.07

התקנת האוגנים תיעשה על פי הוראות המפרט הכללי האוגנים יורכבו כך שתתאפשר פעולת 

טיפול ואחזקה נוחה.  האטמים לאוגנים למערכות המים יהיו מגומי והם יחתכו ויורכבו כך שלא 

 לברגים. תהיה בליטה לתוך הצינורות ומחוץ

 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  108
 
 

האוגנים יורכבו באמצעות ברגים ואומים מתאימים שירוססו לאחר הביצוע במשחת שמן גרפיט 

 שמן בכדי להקל על פתיחתם העתידיים בעת הצורך.

 

 ברזי שליטה  07.03

 ברזי שליטה לצרכנים סניטריים יותקנו על פי הנדרש בתוכניות.  ברז שליטה יהיה

.  2וברז פרפר תוצרת רפאל לקטרים מעל " 4טרים של עד  "מטיפוס כדורי תוצרת "הבונים" לק

 לפני ואחרי כל ברז יותקנו "רקורדים" בהתאם לקוטר הברז. הברז ישולט כנדרש במפרט המיוחד.

 צנרת אספקה  07.03

הקבלן ידאג לאישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים 

 ל התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים. ובכללותה ויציג אישור ע

 מחיר כל הנ"ל כלול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.

 

 

 צנרת מים סניטרית:

מ"מ( יהיו מצנרת פלסטיק   דו שכבתית עם  25) 1צינורות אספקת מים, פנימיים בקטרים עד  "

.  הצנרת תחובר 2242שרת על פי תקן שכבות הפלסטיק המאו 2שכבת אלומיניום נוספת בין 

או  S.Pבאמצעות מחברי  הברגה תוצרת ספק הצנרת והמתאימים לקוטר הצינור )כדוגמאת  

 מולטיגול(.

 

יהיו מפלדה מגולוונת  3צינורות אספקת מים פנימיים או חיצוניים גלויים עד וכולל קוטר "

פוליאתילן מוקשה כדוגמת אברות  ללא תפר ואילו צינורות טמונים יהיו עם עטיפת 40סקדואל 

 לרבות ספחים ואביזרים עטופים. חיבור הצנרת ייעשה בתבריגים.

 

 3/16ומעלה יהיו מפלדה שחורה ללא תפר.  עובי דופן " 3צינורות אספקת מים חיצוניים בקטרים "

זרים ע"פ הנחית המתכנן עם ציפוי בטון פנים וציפוי פוליאתילן מוקשה חיצוני לרבות ספחים ואבי

 עטופים ומצופים.

הצינורות יהיו עם חיבור פעמון קצר בריתוך.  לאחר התקנת הצינור עם אביזריו יש לבצע תיקון 

 של נקודות הריתוך על סמך הוראות היצרן.

תוצרת "פקסגול",  15דרג  PE160או )כמפורט בתוכניות( מצינורות פלסטיים מפוליאתילן 

 "גלפלקס" או שע"מ. 

 

ס"מ והחפירה תכוסה בחול  10י הקרקע תיעשה על גבי מצע חול מהודק בעובי הצנרת מתחת לפנ

ס"מ מעל קצה הצינור בכל היקפו. חיבור השימוש באביזרים נדרשים יהיה מאותו  10עד לגובה 

 ספק של הצנרת.

 

 צנרת הידרנטים ועמדות כיבוי אש 

עם עטיפת פוליאתילן  40" תהיה מפלדה מגולוונת סקדואל 2צנרת תת קרקעית בקטרים של עד 
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עם ציפוי בטון פנים וציפוי פוליאתילן  3/16מוקשה תוצרת אברות. או מפלדה שחורה עובי דופן "

 מוקשה תוצרת אברות או שע"מ כנדרש בתוכניות.

 

צנרת גלויה חיצונית ו/או פנימית תהיה באותו סוג וחומר ללא עטיפת פוליאתילן חיצונית אך 

 .91ע סופי אדום "טמבור" גוון . צב07צבועה כמפורט בסעיף 

 

בהתקנת צנרת מים מפלסטיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנו קולרי אש ע"ג הצנת 

 שיחוברו בהתאם להגדרת היצרן ויכללו במחיר מ"א צנרת.

 

ספחים ואביזרים לכל סוגי צנרת המים חמים, קרים וכיבוי אש לרבות המתלים החובקים מחברי 

 עי התליה ומתקני העזר בכל קוטר שהוא יכללו במחיר הצינור.אורך צנרת וכל אמצ

 

 בדיקת לחץ צנרת מים ואו צנרת לחץ  07.10

עם השלמת הביצוע של המערכת כולה או קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ בלחץ המירבי הצפוי 

פרק ל 1-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6אטמוספירות  ע"פ דרישות ת"י   12-ולא יפחת מ 1.5כפול 

 דקות בצנרת פלסטיק 60-דקות לפחות בצנרת מתכת ו 15זמן של 

 הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראתו בהתאם להתקדמות העבודה. 

בדיקת הצנרת תיעשה לפני כיסוי בבטון במקרים של צנרת טמונה בקירות ולפני כיסוי החפירה 

 במקרה של צנרת חיצונית ולפני סגירת תקרות אקוסטיות.

ורך הבדיקה יותקן שעון לחץ על גבי הצנרת הנבדקת כולל ברז תלת דרך לפני מד הלחץ או לצ

 בנקודה כלשהי אחרת, בכדי לאפשר שחרור האויר בסיום הבדיקה. 

בר בצנרת  0.6עבור צנרת מתכת ו 0-הפרש הלחצים בין תחילת הבדיקה לסיומה לא יפחת  מ

 פלסטיק.

 

 שטיפה וחיטוי  07.11

של  2.12בקווי מים חיצוניים כולל שטיפה וחיטוי של המערכת תהיה לפי סעיף דרגת הניקיון 

 של הל"ת. 2.11הל"ת.  דרגת הניקיון של הצנרת הפנימית בתוך המבנה תהייה לפי סעיף 

 

 צנרת דלוחין וצואים וצנרת ניקוז:  07.12

רת בשלבים הקבלן ידאג לאישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנ

 ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים.

 מחיר כל הנ"ל כלול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.

 

 צנרת הביוב וניקוז במבנה לרבות הספחים והאביזרים בכל קוטר שהוא תהיה 

בודה מטעם הקבלן שהוכשר והוסמך חיבורי הצנרת ייעשו תחת השגחה של מנהל העHDPEמסוג  

אלא  HDPE)תוצרת "גיברית"(. צינורות האוורור יהיו גם הם מצנרת  HDPEלעבודה עם צנרת 

 אם צוין אחרת.  בקצה צינור האוורור יותקן כובע אוורור כולל רשת.
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שעות.  כל  4למשך   at1הצינורות יבדקו על ידי המפקח לאחר ההתקנה באמצעות לחץ של   

 רים והאביזרים הדרושים לטובת הבדיקה כלולים במחיר הצנרת והתקנתה. הסידו

 

צנרת ניקוז נוספת כגון: מרזבי פח, מזחלות וכו' יהיו ע"פ פרטי אדריכל. לרבות איטום וחיבור 

 למערך הניקוז הכולל.

 

נקודת ביקורת באביזרים והצנרת יבוצעו על פי דרישות התקן ויותקנו בצד המאפשר גישה כאשר 

 לות פתיחת מחברי הצנרת אינו תחליף לעין ביקורת כנדרש..ק

 

ס"מ מכל  10בעובי  150 -ואו יצקת המותקנים בקרקע ימוגנו בעטיפת בטון מזוין ב HDPEצנרת  

 30מ"מ  בכל צד של הצינור וכן חישוקים עוקבים כל  10מוטות פלדה בקוטר  4כיוון כולל זיון עם 

מ"מ לתוך יציקת  10פת בטון מעל לצינור, יוצאו קוצים של ס"מ. בכל מקום בו תהיה יציקת רצ

 ס"מ. 100הרצפה במרחקים שווים של 

ספחים ואביזרים לכל סוגי צנרת הביוב והניקוז )מסעפים, מעברי קוטר, זוויות, חיבורי טי וכו'( 

בכל קוטר יחשבו במחיר הצנרת ויהיו מאותו ספק של הצנרת שתותקן )לא יותר שימוש באביזרים 

 מספק אחר(

המתלים, החובקים, אמצעי התליה ומתקני העזר וכן מחברי אורך צנרת כולל מופות התפשטות 

חלקי צנרת או אביזרים וכל החיבורים בין  2ומופות חשמליות וכל אביזר אחר המחבר בין 

האביזרים לצנרת או בין מקטעי צנרת שמבוצעים לאורך הקו  וכן ראשי הצינור לצורך חיבור 

ם בין עם מופות חשמליות ו/או מופות התפשטות בכל קוטר שהוא יכללו גם הם במחיר לצרכני

 הצנרת.

 

קופסאות ביקורת רגילות או נופלות, נקודות ביקורת ע"ג צינור או אביזר כולל הפקק, מחסום 

ריצפה רגיל ואו נופל או מחסום תופי בכל קוטר נחשבים כאביזרים לצנרת בהתאם לקוטרם 

ים במחיר מ"א צנרת, אלא אם הם מופיעים כסעיף עצמאי בכתב הכמויות )מחיר החיצוני וכלול

 אביזר החיבור לאסלת נכלל במחיר התקנת האסלה(.

כל הקופסאות ונקודות הביקורת בכל קוטר שהוא לרבות מחסומי רצפה יכללו מכסה אטום או 

רבות היכן שנדרש רשת דקורטיבית מפליז או נירוסטה תוצרת מ.פ.ה הכלולים במחיר האביזר ל

בתוכניות ואו בכתבי הכמויות מכסים לעומס כבד של מלגזה בהתאמה. וכן ע"פ הצורך סל סינון 

מנירוסטה המותקן אינטגרלית בתוך המחסום כך שניתן יהיה לתפעל אותו כנדרש. המחסומים 

ה כולל יחושבו כאמור בנפרד אך יכללו את כל הנדרש לצורך חיבורם עיגונם ותליתם לצנרת והמבנ

 איטום וחיבור בריצפת המבנה והצנרת.

 

עם השלמת הביצוע של המערכת כולה או קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ באוויר ובמים בלחץ 

 .2-וג 1-טבלאות ג 2-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6באר ע"פ דרישות ת"י   0.3של 

ותהיה כלולה בעלות הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראתו בהתאם להתקדמות העבודה 

 העבודה ובדרישות הביצוע מהקבלן כנדרש . 
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בהתקנת ביוב מפלסטיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנו קולרי אש ע"ג הצנת שיחוברו 

 בהתאם להגדרת היצרן ויכללו במחיר מ"א צנרת.

 

בכל קוטר שהוא אמצעי התליה, החיזוק, החציבות, הניסור, הקידוחים והתקנת הצנרת 

 האביזרים לרבות מילוי וגימור עד לפעולה מושלמת. נכללים במחיר הצנרת ואביזרים.ו

 

 צמג"ים  07.11

הקבלן ידאג לאישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים 

 ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים.

 ול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.מחיר כל הנ"ל כל

תוצרת גברית או מפלדה מגולוונת צבועה או פלדה שחורה  HDPE -צנרת ניקוז מי גשם תהיה מ

צבועה בצבע וגוון ע"פ הגדרות ובחירת האדריכל ואו המזמין )כאשר כל סידורי הצביעה כלולים 

, שתוצב בתוואים המסומנים בתוכנית במחיר הצנרת, והאביזרים גם הם כלולים במחיר הצנרת(

כאשר כל ההסתעפויות והצנרת המקושרת תהיה מרותכת.  חיבור הצנרת אל הצנרת התת 

קרקעית או לחילופין יציאה מסודרת אל פני הקרקע כמפורט על פי התוכנית תיעשה על פי 

ל פי יצרן דרישות התקן.  בקצה הצמג יותקן ראש צמ"ג תוצרת" דאלמר"  פרטי האיטום יהיו ע

 הציוד.

 

במקרים של שפיכה חופשית תותקן ברך יציאה שתצבע בצבע ובגוון על פי בחירת האדריכל. הברך 

 תהיה מפלדה ותחובר לצמ"ג כך שתצא מחוץ לתחום המבנה לשפיכה חופשית אל השטח.

בנקודת השפיכה של המים בזוית היציאה תוצב אגנית מבטון תוצרת אקרשטין למניעת פגיעה 

 ח האספלט או הגינון שמתחת לצמ"ג האגנית נכללת במחיר הברך.במשט

 

עם השלמת הביצוע של המערכת כולה או קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ בלחץ של גשמה 

נספח ג  6חלק  1205.6דקות לפחות ע"פ דרישות ת"י   30באר למשך   2-ולא קטן מ 1.5מלאה כפול 

 .2.3-סעיף ג

וע"פ הוראתו בהתאם להתקדמות העבודה ותהיה כלולה בעלות  הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח,

 העבודה ובדרישות הביצוע מהקבלן כנדרש . 

 

בהתקנת ניקוז מפלסטיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנו קולרי אש ע"ג הצנת שיחוברו 

 בהתאם להגדרת היצרן ויכללו במחיר מ"א צנרת.

 

 צנרת ניקוז מי מזגנים  07.14

.  קשיח )עבה דופן( מחובר בהדבקה, או לחילופין מפלדה מגולוונת P.V.C-תהיה מ צנרת הניקוז

דרג ב מחוברת בהברגות.)ע"פ דרישת המתכנן בהתאם למיקום התקנתה( הצנרת בכל קוטר או 

מ"מ שיושחלו על גבי הצנרת.  כולל האביזרים מחיר  6סוג תבודד על ידי שרוולי ארמופלקס 

 נרת. בנקודת החיבור למזגן יותקן סיפון עצמאי בחלל התקרה.הבידוד ייכלל במחיר מ"א צ
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בהתקנת ניקוז מפלסטיק העוברת בקירות ואו רצפות אש יותקנו קולרי אש ע"ג הצנת שיחוברו 

 בהתאם להגדרת היצרן ויכללו במחיר מ"א צנרת.

 

 מים, ביוב ותיעול –מערכות חיצוניות   07.15

דומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים הקבלן ידאג לאישורי מעבדות )מת"י וכ

 ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים.

 מחיר כל הנ"ל כלול בתכולת העבודה של הקבלן ללא תוספת כספית.

 

 א.  עבודות חפירה

ותפים בו חוצות על הקבלן ללמוד את התוכניות המתאימות לרבות גבהי הצנרת ותוואים מש

תשתיות צנרת אחרות ולוודא שהמידות המצוינות אכן מתאימות למצב שבשטח.  הקבלן יתאם 

את מהלך עבודתו ואת החפירה שהוא צריך לבצע עם הגורמים הרלוונטיים ברשויות וגורמי 

הפרוייקט. כל העלויות בהשגת האישורים, התיאומים, הבדיקות ומתקני העזר כלולים במחיר 

 י שהוגש.היסוד

 

עבודת החפירה כוללים עבודת ידיים,  עבודת תמיכה, פירוק קוים ושוחות קיימות והרכבתם 

 מחדש בגמר העבודה, וכן דיפון החפירה בהתאם לצורך עקב תנאי השטח או ע"פ דרישת המפקח.

 

עבודת החפירה כוללת גם ניקוי, הכשרת המקום, סילוק עודפים, אחסון חומר, מילוי מתאים, 

רת החומר וכן אספקת חומר מילוי חדש למילוי החפירה לרבות הנחתו, הידוקו מחדש והחזרת ברי

פני הקרקע למצבם הקודם. כל החומר החפור לצורך התקנת הצנרת יסולק מהאתר ע"י הקבלן, 

ולא יורשה שימוש חוזר באדמה ושרידי מצע לצורך מילוי החפירות. הקבלן יקבל פרטים על סוג 

  לך סיור קבלנים.הקרקע באתר במה

 

השכבות הראשונות  2ס"מ תוך כדי הרטבה ומילוי, כאשר  15מילוי החפירה ייעשה בשכבות של 

 תהינה מעפר שנברר ואינו מכיל אבנים סוג א'.

במידה ובוצעה על ידי הקבלן חפירה לעומק גדול מהמצוין בתוכנית, לא תשולם לקבלן כל תוספת 

בצע מילוי והידוק החפירה העודפת על חשבונו בחומר מילוי בגין כך. ייתר על כן, על הקבלן ל

 מתאים בהשגחת המפקח.

 

בסיום עבודת החפירה והחזרת השטח לקדמותו יאשר המפקח במכתב לקבלן שזה סיים את 

 עבודת החפירה כנדרש.

 

 ב.  סוגי הצינורות

 . 07.09פירוט סוג צינורות המים כולל אביזרים בכל קוטר ראה סעיף 

 

קשיח דוגמת "מריביב" כתום תוצרת פלסים    P.V.C-ת הביוב והניקוז החיצוניים יהיו מצינורו
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תוצרת גיבריט )עם ואו בלי עטיפת בטון כנדרש בתוכניות( ואו   HDPE-עבה דופן או מ 6דרג 

 שע"מ כולל אביזרים בכל קוטר.

 

ע"פ  IV-Vקלאס צינורות הניקוז החיצוניים במידה ומותקנים יהיו מבטון מסוג מגנוקרטייט 

 הגדרת המתכנן עם אטם אינטגרלי

 

 ג.  הנחת הצינורות

 ס"מ ותכוסה מכל צדדיה בחול מהודק. 10צנרת המים תונח על גבי מילוי חול בעובי 

צנרת הביוב והניקוז תונח בגבהים על פי התוכניות המפורטות ועל פי הנחיות היצרן וכמתואר 

 בפרקים הרלוונטים של המפרט הכללי.

 

 שטיפת קווי מים ד. 

 .1205.1שטיפה וניקוי של מערכת אספקת המים תיעשה על פי הוראות הל"ת ותקן ישראלי 

 

צנרת המים תישטף לאחר בדיקת הלחץ באמצעות מים בלחץ )המים יסופקו ממערכת המים 

 -הציבורית.( הצנרת תישטף בקטעים כאשר משך זמן השטיפה מותנה באורך הצינור לא פחות מ

 לכל מ"א של צינור. שניות 15

 חיטוי הצינור יעשה על ידי בעל מקצוע המוסמך לכך על ידי רשויות הבריאות.

 

 ה.  שטיפת קווי ביוב וניקוז

בסיום התקנת קוו הביוב תיעול יוזרמו מים לקווי הביוב בכדי לנקות את הקווים משאריות 

ת  הבדיקה תיעשה החומר העפר והאבנים שחדרו לצנרת בעת ביצוע התקנת הקווים והשוחו

 בנוכחות המפקח שיבדוק את נקיון הקווים.

 

 ו.  בדיקת הצנרת

בקווי המים תתבצע בדיקת לחץ כנדרש בסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי וכמפורט בת"י  

 .3-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6

 1.5ול להלן.  הבדיקה תעשה בחלק המערכת הרצוי על פי הוראות המפקח. בלחץ המירבי הצפוי כפ

 15לפרק זמן של  1-נספח ג סעיף ג 6חלק  1205.6אטמוספירות  ע"פ דרישות ת"י   12-ולא יפחת מ

 דקות בצנרת פלסטיק 60-דקות לפחות בצנרת מתכת ו

 

על הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הבדיקה כולל התקנת קווים ומכשירי עזר.  כל 

 לן ויכללו במחיר הצנרת .העלויות בבצוע הבדיקות יחולו על הקב

 

בדיקת קווי הביוב והתיעול יעשו ע"פ המפורט תיעשה על ידי הקבלן לפני הכיסוי בעפר על ידי לחץ 

 הידרוסטטי.

עם השלמת הביצוע של המערכת כולה או קטע מהצנרת, תתבצע בדיקת לחץ בלחץ של גשמה 
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נספח ג  6חלק  1205.6שות ת"י  דקות לפחות ע"פ דרי 30באר למשך   2-ולא קטן מ 1.5מלאה כפול 

 .2.3-סעיף ג

 

הבדיקה תהיה בנוכחות המפקח, וע"פ הוראתו בהתאם להתקדמות העבודה. אין להמשיך בכיסוי 

 הצנרת ללא אישור מפורש של המפקח שאישר לעשות כך.

 

על פי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקות או צילומי וידאו של מערכת הצנרת לבדיקת ריתוכים 

 חיבורי צנרת. ביצוע בדיקות אלו יהיו על חשבון הקבלן ומחיר הבדיקה כלול במחיר הצנרת. ו/או

 

 ז.  התחברות לקווים קיימים

תכניות האתר שעליהן סומנו קווים קיימים ונקודות החיבור המתוכננות לחיבור בין הקווים  

חיבורים מתוכננים, על  הקיימים לקווים המתוכננים הינן עקרוניות ובלתי מחייבות.  לפני ביצוע

הקבלן לחפור ולגלות את הקווים הקיימים, בנקודת  החיבור המתוכננת, למדוד ולסמן על חשבונו 

 במדויק את מיקום הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם.

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים ייקבע בצורה שתבטיח רציפות מקסימלית בין הצנרת, 

ומית.  בכל מקרה לא תורשה הפסקת הזרימה למשך זמן של יותר ובתאום מלא עם הרשות המק

שעות. לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תכנית עבודה בה יפרט את סדר  6 -מ

הנחת הקווים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע כל 

 זמן ההפסקה. קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הזרימה ומשך

 

תוצאות המדידה, שתבוצע על ידי מודד מוסמך, על חשבון הקבלן, תועברנה למפקח לבדיקה ורק 

לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים או חצייה בין קווים 

 חדשים לקווים קיימים.

 

ש להדגיש כי אישור זה יהיה רק לאחר קבלת אישור המפקח לתכנית העבודה יוחל בביצוע.  י

אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר, הכל הנוגע, להפסקות הזרימה, 

שעות מראש על כל הפסקה.  רק  48עם מחלקת האחזקה של האתר/המזמין ויודיע בכתב לפחות 

 לאחר קבלת אישור מגורמים אלו לביצוע הפסקה מסוימת תבוצע אותה הפסקה.

 

יצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים.  ניתוק הזרימה בקו, חיתוך הקו ב

הקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים הכל 

כמפורט בתוכניות ולפי הוראות המפקח באתר, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי 

 חידוש הזרימה בצינור הקיים.החוזר ו

 

כל האביזרים הנדרשים כגון:  מגופים, מצמדי שטורץ, אוגנים , ספחים וכיו"ב, יהיו מוכנים 

 מראש לפני ניתוק הצינור כך שעם גמר הניתוק ניתן יהיה להתחבר מיד לצנרת החדשה.
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 מגופים  07.13

מברזל יציקה המתאימים  "(GATE  VALVEומעלה יהיו מגופי טריז )" 3מגופים בקטרים "

, או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר T – 1511, דוגמת תוצאת "הכוכב", דגם 61לתקן ישראלי 

 על ידי המפקח.

בקטרים הנדרשים, המגופים  UL/FMמאושרים  Y&OSלמערכות כיבוי אש המגופים יהיו מסוג 

 יסופקו עם שרשרת ומנעול )מפתח מסטר( ושילוט מתאים. 

 

התקנת מגופים על הקוים העירוניים אשר שייכים לרשות עירונית, יש לספק את במקרה של 

 המגופים על פי דרישת מחלקת המים של העיריה.

 

אטמוספירות  16כל המגופים יהיו לפי דרישות המפרט הכללי ויתאימו ללחץ העבודה מינימלי של 

 רומיות.אטמוספירות.  כל המגופים יותקנו בתוך שוחות ט 24ולחץ בדיקה של 

 

 שוחות מגופים  07.17

המגופים יותקנו בתוך שוחות טרומיות שתבנינה בעומק הקו בהתאם לפרטי התכנון. שוחות 

, כולל גימור וטיב לפי 658המגופים תבנינה מחוליות בטון טרומיות המיוצרות לפי תקן ישראלי 

.  בתקרות 489ישראלי של התקן.  תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד, כנדרש בתקן  201.1סעיף 

, מותקנים בתוך צווארון בטון טרומי או 489יותקנו מכסי ב.ב. לתאי בקרה המיוצרים לפי ת"י 

יצוק באתר, שקוטרו הפנימי יהיה זהה לקוטר המכסה, שיותקן בתוך שקע בתקרת השוחה.  

 .489טון", לפי תקן ישראלי  40המכסה יהיה ב.ב. כבד "

 

פי הנדרש בתוכניות ולפי הוראות המפקח, לגובה פני קרקע או רום מכסי השוחות יותאם, ל

 אספלט סופיים.  בכל מקרה ייקבע רום המכסה באתר על ידי המפקח.

 

 שוחות ביקורת לביוב וניקוז  07.13

כמצוין בתוכנית ועל פי דרישות התקן בכל נקודות התחברות, שינוי כיוון והסתעפויות תוצב שוחת 

 היה כמצוין בתכנית.ביקורת.  עומק השוחה י

 

שוחות הבקורת יהיו עשויות מאלמנטים טרומיים תוצרת "וולפמן" הכוללים את תחתית שוחה 

 מגנופלסט, חוליות ותקרות, ומכסים עגולים עשויים בטון עם טבעת ברזל בהיקפם.

 

 טון. 40.  התקרות יתאימו לעומס 658החוליות יהיו מטיפוס שקע ויתאימו ל"י 

 .489אימו לת"י מכסי השוחות ית

 "Xבמקרה של שוחה הכוללת שלבי ירידה, השלבים יהיו מיציקת ברזל דגם "

 ובהתאם למצוין במפרט הכללי. 631בהתאם לת"י 

מפלסי השוחות יהיו מותאמים למפלסי האספלט הסופיים של פני השטח כמצוין בתכנית.  במידה 

גמר הכבישים ובעקבות ביצוע זה  והשוחה מותקנת בכביש עבודות הגמר יעשו בשילוב עם עבודת

 לא יקבל הקבלן תוספת.



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  116
 
 

 

בתחתית שוחת הביוב יותקן בינצ'יק )משפיל( על פי גודל וחתך הצינור הנכנס עומק הבינצ'יק 

 ישווה לפחות לקוטר פנימי אחד של הצינור בעל החתך הגדול המחובר לשוחה.

חלק  1205.6ה לפי דרישות ת"י  לפני כיסוי השוחות באדמה תבוצע בדיקת אטימות של תאי הבקר

 דקות לפחות. 60למשך  3.3-נספח ג סעיף ג 6

 

 קבועות תברואתיות ואביזרים    07.13

 למרות המצויין בכתב הכמויות ובמפרט הטכני המיוחד המזמין שומר לעצמו את

 וחו.הזכות לשנות את דגמי האביזרים סוג היצרן צבע וגוון כראות עיניו לבחירתו או לבחירת בא כ

על הקבלן לאשר את כל הכלים הסניטרים האביזרים וחומרי הגמר אצל המתכנן, האדריכל 

 והמזמין בטרם התקנתם. )פריטים שלא יאושרו יפורקו ויוחלפו על חשבון הקבלן(.

התקנת הקבועות הסניטריות יעשה ע"פ פרט אדריכלי מתאים. מידות להתקנת הכלים ושילובם 

וש בחומרי גמר המשפעים על חזות החדר ועיצובו הסופי יהיו ע"פ בגאומטרית החדר לרבות שימ

 דרישת האדריכל והתכניות האדריכליות ובהתיעצות עם המתכנן.

באופן כללי יותקנו הקבועות והאביזרים ע"פ הוראות היצרן תוך שימוש בחומרים ומתקנים 

 תיקנים כולל כל החיזוקים הנדרשים והצבת האביזרים.

רי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת בשלבים הקבלן ידאג לאישו

ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים עלות 

 הבדיקות וקבלת האישורים תעשה כחלק מעלות התקנת המערכת ולא תשלום בגין כך תוספת.

 .  אסלות 1

רת "חרסה"  מחרס סוג א' עם מיכל הדחה סמוי תוצרת האסלות יהיו אסלות תלויות  תוצ

"גיברית". או אסלות רגילות תוצרת "חרסה"  מחרס סוג א' עם מיכל הדחה דו כמותי אינטגרלי 

תוצרת חרסה". ע"פ הגדרת המתכנן. האסלה תותקן באמצעות מלט לבן במגע מלא ותחוזק על ידי 

 ברגי פליז.

 

עד לפעולה מושלמת כולל ברז ניל מכרום,  חומר שחור,  התקנה של האסלה ומיכל ההדחה תיעשה

חציבות וחיבור לצנרת המים הסמוכה וחיבור לצנרת הביוב המחיר כולל את זוית החיבור 

 מהאסלה אל צנרת הביוב המאספת.

 

 .  כיורים2

כיורי רחצה ומטבח יהיו מחרס סוג א' דגם כמוגדר בכתב הכמויות שיותקנו בשילוב עם החרסינה 

ש )על פי פרט אדריכלי מפורט( או מנרוסטה  על גבי זוויתנים מגולוונים, המותקנים  על גבי והשי

הקיר לרבות מלט לבן לאיטום.  הכיור יסופק עם פקק ושרשרת ויחובר באמצעות סיפון פלסטיק 

 אל צנרת הביוב עד לפעולה מושלמת.

 

 .  קבועות מיוחדות ואביזרים3

דרישות המזמין יותקנו על פי הוראות היצרן ובאישור מפקח קבועות מיוחדות שיסופקו על פי 
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שיוודא שאכן בוצעה עבודת ההתקנה כנדרש והאביזרים יאושרו ע"י האדריכל ויחוברו לקירות 

 המבנה וע"פ הצורך וסוג האביזר יחוברו גם לצנרת הזנת המים ולמערכת הביוב.

 

 ברזים  07.20

כיורי היצור והשטיפה )כולל מעדן זרם וצינור מאריך  הברזים יהיו מסוג פרח או סוללת קיר עבור

שרשורי ( תוצרת חמת הדגם, הגוון והצבע על פי בחירת האדריכל. התקנת הברזים יעשה ע"פ פרט 

אדריכלי מתאים משולב עם הקבועות הסניטריות. הברזים יותקנו, יתמכו ויחוברו למקומם תוך 

 שימוש בפרטי תליה וחיזוק על פי

ן.  התקנת הברזים תכלול את ברזי הניל והצינור המקשר בין הברז לצנרת אספקת הוראות היצר

 המים.

 

 דוד חשמל   07.21

תוצרת "כרומגן" או  579הדוד יהיה בנפח המצויין בתוכניות עם מחמם מים מהיר עומד בת"י 

 שע"מ.  הדוד יחובר למערכת אספקת המים ופורק הלחץ שלו יחובר לצנרת הניקוז.

 

 מדת כיבוי אשע  07.22

 ובו יתקנו:  120x80x30עמדת הכיבוי תהיה מפח במידות  

 עם מחבר שטורץ. 2ברז שריפה בקוטר " .1

 . בהתאם לתקן החדש.1מטר עם מזנק צמוד וברז כדורי " 30באורך  3/4גלגלון " .2

 מטר כ"א. 15מפוליאסטר ארוך עם מחברי שטורץ באורך  2זרנוקים בקוטר " 2 .3

 ימושי.מזנק רב ש .4

 ק"ג. 6מטפה אבקה  .5

 

התקנת עמדות הכיבוי תעשה ע"פ פרט אדריכלי מתאים. בתאום עם האדריכל, יועץ הבטיחות 

והמתכנן ויאושרו ע"י מעבדה מוסמכת עלות הבדיקה תעשה כחלק מעבודתו של הקבלן לעבודה 

 ולא תשלום על כך תוספת.

 

 הידרנט  07.21

מאוגן על גבי זקף בקוטר  3X2ודכנת יוצב הידרנט מסוג במקומות המסומנים על פי התכנית המע

" כולל מתקן שבירה וחיבור הזקף אל צינור ההזנה התת קרקעי והידרנט יצויד במחברי שטורץ 4

 מ"מ. 17X17" מתוברגים ופין פתיחה 3

התקנת ההידרנטים וקווי הצנרת יאושרו ע"י מעבדה מוסמכת עלות הבדיקה תעשה כחלק 

 ן לעבודה ולא תשלום על כך תוספת.מעבודתו של הקבל

 

 הידרנט הסנקה  07.24

" וכן אל חוזר בקוטר 3נקודת הסנקה הכוללת צינור שבקצהו מחבר שטורץ מתוברג בקוטר 

הצינור המוביל וכן צביעתו וסימונו כנדרש לרבות הצגת שלט מתאים המתאר את פעולתו 

 והשתיכותו.
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 אביזרים וציוד עזר  07.25

 וזתעלות הניק  

תעלות הניקוז יהיו מבטון ונכללות באלמנטי הבנין כאשר הסבכות יהיו מנירוסטה או מפלדה 

מגולוונת תוצרת "סקופ" ע"פ המידות הנדרשות בכתב הכמויות או תעלות נירוסטה שיכללו 

 במפרטי הציוד ויחוברו למחסומים שיתוכננו ע"פ תוכניות האינסטלציה.

שאית ע"פ נקודת הצבתה בתכנון המפורט. התעלות יתועלו הסבכה תעמוד בעומס של מלגזה או מ

 למחסום ריצפה אינטגרלי שימוקם בתעלה בחלק האמצעי או הצידי על פי סוג התעלה.

 

 

 מערכת מדידת מים ראשית    07.23

מערכת מדידת המים הראשית תותקן במקום המצוין על פי התוכניות המפורטות בתיאום עם 

המערכת תחובר לקו המים התת קרקעי באמצעות שוחת מגוף ומגוף   המזמין ועם רשויות המים.

 מאושרים על פי הוראות הרשות המקומית.

 

 הגמל יותקן על פי פרט מצורף ויכלול :

פלטפורמת צנרת )גמל( שיכלול את כל האביזרים, הברזים, לרבות אוגנים, אטמים  .1

 וברגים, הגמל יקובע למקומו ויצבע בצבע סופי כחול.

 עם  תמסורת.  T-4000שני מגופי שער מאוגנים   .2

 .F 70מלכודת אבנים מאוגנת תוצרת "ברמד" דגם  .3

 .N 70אל חוזר מאוגן תוצרת "ברמד" דגם  .4

עם  תמסורת לפני   T-4000מז"ח מאוגן תוצרת א.ר.י כולל  שני מגופי שער מאוגנים   .5

 ואחרי המז"ח.

 ה בקוטר הנדרש.מד מים משולב מאוגן תוצרת ארד דלי .6

 משחרר אויר כולל ברז כדורי לפניו. .7

 " )אופציה ע"פ בחירת המתכנן ואו המזמין(.4מאוגן על גבי זקף   X 2 3הידרנט   .8

 

מד המים ושאר האביזרים ירכשו ויתואמו בין ספק המים של המבנה והקבלן בהתאם לנדרש 

 בנספח הסניטרי

 

הרשות המאשרת של התאגיד לעבודה וכן יוצגו בסיום התקנת גמל המים תבוצע בדיקה של 

 אישורי התקנה של המזח ע"י מתקין מז"ח מורשה )עלות האישור כלולה בעלות העבודה(.

 

 גמלוני מגופים    07.27

מגופי השליטה והניתוק יותקנו במקום המצוין על פי התוכניות המפורטות בתיאום עם המזמין 

הראשי )תת/על קרקעי( באמצעות אביזרים מאושרים על ועם המפעל.  המערכת תחובר לקו המים 

 פי התקנים הרלוונטים.
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 הגמלון יותקן על פי פרט מצורף ויכלול :

פלטפורמת צנרת )גמלון( שיכלול את כל האביזרים, הברזים, לרבות אוגנים, אטמים  .1

 .וברגים, הגמלון יקובע למקומו ויצבע בצבע סופי כחול או אדום ע"פ בחירת המזמין

 עם  תמסורת.  T-4000מגוף שער מאוגן   .2

 )ע"פ הצורך או דרישה(. F 70מלכודת אבנים מאוגנת תוצרת "ברמד" דגם  .3

 )ע"פ הצורך או דרישה(. N 70אל חוזר מאוגן תוצרת "ברמד" דגם  .4

 משחרר אויר כולל ברז כדורי לפניו. .5

 

 שעוני מים:  07.23

 בתוכנית מתוצרת "ארד דליה" או שווה ערך מאושר.שעוני המים יהיו בקטרים המצוינים 

 שעון ראשי יהיה שעון משולב על פי דרישת המזמין יותקן מד המים עם הכנה לקריאה ממוחשבת.

 

מד המים ושאר האביזרים ירכשו ויתואמו בין ספק המים של המבנה והקבלן בהתאם לנדרש 

 בנספח הסניטרי

 

 משאבות  07.23

 הרלוונטיים יהיו על פי הנדרש בכתב הכמויות בטרםהמשאבות על פי הסוגים 

התקנתם על הקבלן להגיש לאישור המתכנן את נתוני המשאבות ושלבי הביצוע כמו כן על הקבלן 

להגיש תוכניות להתקנת יסודות למשאבות על פי הנדרש וכן תכנית צנרת ואביזרים לפני ואחרי 

ת, פריסת המשאבות בחדרי המשאבות וכן המשאבות.  התוכניות יכללו את כל האביזרים, הצנר

 את סכמות הרכבתם לשאר הציוד שבחדר.

 

 .  משאבות  ניקוז נידות1

תוצרת  DLמשאבות הביוב שבתוך תחנת הסניקה הפרטית יהיו משאבות טבולות כדוגמת דגם 

"LOWARRA או שע"מ עם רגליים לשליפה מהירה מתחתית הבור. שיורכבו בתוך התחנה "

על  316( הכולל מסילה ושרשרת הרמה מנירוסטה  PEDESTALלחיבור מהיר )  ביחד עם בסיס

 מנת לאפשר הוצאתה והכנסתה בקלות ללא צורך בפירוק הצנרת. 

הציוד בלוח יהיה לפי החלטת המפקח כך שיהיה זהה לשאר הציוד המורכב באתר המגענים יעמדו 

 ת.לפחו 10KA -זרמי קצר יותאמו ל AC3במיליון פעילות במשטר 

 

 חומרי המבנה : גוף המשאבה, גוף המנוע והמאיץ מיציקת ברזל. 

 חלד -ציר המשאבה וברגיי  החיזוק  מנירוסטה עשויות מפלדת אל

 

 מטר.  10מק"ש כנגד עומד לחץ של  13נתוני המשאבה הן: ספיקה של 

 

ר המנוע מתאים להתנעת כוכב משולש. צי  IP 68המנוע  יהיה תלת פאזי, בדרגת הגנה ואטימות  

 מצויד במיסבים ללא טיפול המשאבה תצויד באטם מכני כפול מסוג סיליקון קרביד .
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)קונטרבלוק( וצלחת ריסוק על מנת למנוע את סתימת  cbהמשאבה תהיה מצוידת במאיץ  

 המשאבה במקרה של כמות גדולה במיוחד של מוצקים או סיבים.

 

כולל גגון אינטגרלי עבור  IP-55גן מים המשאבה תסופק לוח חשמל ופיקוד למשאבות ממתכת מו

  hyd 1002 sלוח חשמל דגם    -עבור זוג משאבות     hyd 1001 sלוח חשמל דגם   -משאבה בודדת  

החיבורים יהיו ללוח מלמטה וכן חיבור ללוח בקרת מבנה והמשאבות יחוברו לגנראטור החירום 

 כצרכן חירום.  

 

 המשאבה  תהיה מצוידת בהגנות הבאות:

עם רגש לחות הנמצא באגן השמן  DIהגנה כנגד חדירת לחות למנוע על ידי מערכת   )א(

 המפריד בין המנוע והמשאבה. 

 הכוללת רגשי חום המוכנסים בין ליפופי  המנוע. TCSהגנת חום מנוע על ידי מערכת   )ב(

 

  

 אופני מדידה ותשלום

 

ל ההוצאות הישירות והעקיפות לקיום מחירי היחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה כוללים את כ

הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט הטכני הכללי, המפרט הטכני המיוחד , כתבי הכמויות 

 ובתוכניות המפורטות לרבות תוכניות פרטיים.

 

המחירים שניתנים על ידי הקבלן כוללים הוצאות הובלה, אספקה, העברה, מימון הזמנה, 

התקנה וביצוע כולל הוצאות נלוות בגין השכרת ציוד עזר,  העמסה, פריקה, אחסון, שמירה,

תמיכות ופיגומים וכל הנדרש בכדי לעמוד בדרישות הבטיחות.  כן, הוצאות בגין מיסוי, ביטוח, 

מסי קניה, מסי נמל, מס שחרור מכס, היטלים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על 

אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד המפורט ובגין הוצאות הנובעות משלבי 

 לאישור על כל פרטיו. 

 

על הקבלן לשים לב בעת קביעת המחירים ליחידות השונות לכל דרישות החוזה ולאחר חתימתו 

אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה גם אם העילה שלו לכך היא 

 .אי הבנתו בפסקה הרלוונטית

 

 במחירי המוצר נכלל כל המתואר לעיל עד להתקנת המוצר, הפעלתו כיוונו

 והרצת המוצר עד לאישור וקבלת המתקן לרבות תיקונים והפעלת סוכנים 

 טכנאים וכו'.

 

 מחירי היחידה כוללים את כל עבודות העזר כגון:

 

 תאום, אימות מידות לימוד החומר והכרת הבנין. .1
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ת חורים, שרוולים, ומעברים איטומי אש בקירות או ריצפות עם חציבה, חפירה, קדיח .2

 ( והחזרת המצב לקדמותו לרבות חומר מילוי מצעים וחומרי בנין.KBSחומר מתאים )כדוגמאת 

מתקני תליה, קונסטרוקציות, מתלים זיזים חיתוכים חיבורים, חומרי איטום וחומרי  .3

נרת וכן תיקון ומילוי חללים פתחים שרוולים בנין המשמשים לתליה, חיבור והתקנת הציוד והצ

 וכל הנדרש בכדי לקבל עבודה נקיה.

 כלים מתקנים פלטפורמות עבודות גידור, שילוט, דיפון, שטיפה, ניקוי וחיטוי. .4

 התחברות למערכות קיימות. .5

אישורי מעבדות מוסמכות להתקנת מערכות אינסטלציה, אישורי התקנה לאביזרים  .6

 פקים ויצרנים, תאומי רשויות לרבת אישורי עבודה להתקנה של תשתיות .ומשאבות מס

כולל פלוטים ומדיה מגנטית הדרושה לכך. לרבות השקעת  AS MADEביצוע תוכניות  .7

שעות שרטוט ומדידה.  ביצוע תכניות הנדרשות לביצוע כגון בסיסי משאבות סכמות צנרת וחדרי 

 משאבות, הוצאות עקיפות וישירות לכך.
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 עבודות חשמל -03פרק 

 

 כללי .1

המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותקשורת במסגרת בניה של מבנה חדש  .א

 פסיפס לוד. 

בעלי רישיון ממשלתי מתאים מטעמו של הקבלן המבצע, יהיו חשמל הקבלני  נדרש כי  .ב

 ובעלי ניסיון בביצוע עבודות בסדר גודל דומה. 

 התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן: העבודה תבוצע בהתאם לחוקים, .ג

  חוק החשמל 

 מהדורה עדכנית לתקופת הביצוע: -קובצי התקנות  

 רישוי מתקנים חשמליים.  771ק"ת   

 . 1000Vמעגלים סופים הניזונים במתח נמוך עד 4731ק"ת   

 הארקת יסוד.  4271ק"ת   

 . 1000Vהארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד  5375ק"ת   

 התקנת מובילים.  1809ק"ת  

 התקנת מוליכים.  2569ק"ת   

 . 1000Vהעמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד  5482ק"ת   

 התקנת כבלים.  1949ק"ת   

 רישיונות.  4778ק"ת   

 .1000Vהתקנת לוחות חשמל במתח עד  5375ק"ת  

 ת(.תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויו 4909ק"ת  

  ,התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת )מוליכים, כבלים

 צינורות, יצור לוחות חשמל, הארקות וכו'(.

  הגנה בפני ברקים 1173ת"י 

 .תקנות הג"א למקלטים 

 והוראות חברת החשמל.  תקנות 

 .תקנות והוראות המשדר לאיכות הסביבה 

 תקנות והוראות בזק לקוי טלפון  וחב( רות הכבלים והלוויןYES/HOT.) 

  לתקשורת, בהוצאת משרד  18לחשמל ו  08המפרט הכללי הבין משרדי ובמיוחד פרקים

 הביטחון.

  .התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה 

  .המפרט הטכני המיוחד להלן ומפרטי המכר של היזם 

  1966תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו. 

 ייב שיהיו ברשותו כל המסמכים הנ"ל.ח קבלן החשמל

ם הנ"ל מחייבים באופן שווה ומשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה או אי המסמכי
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התאמה בדרישות בין המסמכים יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט ובהתאם הנוהל 

 המחמיר.

 הקף העבודה .2

אולם רב תצוגה, םלאוהכוללות  הוא מבנה בבן קומה אחת שהולכת ויורדת,המבנה  .א

. הכל כפי שמופיע , אולם חיצוני ופאטיוקפיטריהמבואת כניסה עם משרדים  תכליתית

 בתכניות של הפרויקט בכל המקצועות ומפורט במסמך להלן.

 

 : העבודה המתוארת במפרט זה כוללת .ב

 .הארקת יסודות ,הגנת ברקים ומערכת השוואת פוטנציאלים ע"פ חוק 

 ( 400 לוחות חשמל במתח נמוךV/230V .) 

 . מערכת מניה ותשתיות הזנה של חברת חשמל 

  תשתיות חשמל ותקשורת מלאות כולל מגשי כבלים, סולמות, צנרת וכבלים

 כמפורט בתכניות.

 .כל התשתיות הדרושות לחיבור חברת חשמל, "בזק" וחברות טל"כ 

 .אינסטלציה חשמלית מושלמת מאור וכוח 

 ת חרום בכל שטח הפרויקט.אספקה, התקנה וחיבור של  גופי תאור 

 .התקנה וחיבור של גופי תאורה אשר מופיעים במכרז יועץ התאורה 

  תאורת חרום בכל שטחי הפרויקט כמוגדר בתקנות החשמל ובקובץ הוראות

 שירותי הכבאות ויועץ הבטיחות.

 .הזנות ראשיות ומשניות לחשמל ותקשורת 

  הנדרשות.אספקות חשמל חרום לחלונות שחרור עשן וכל המערכות 

  הזנות חשמל לציוד אינסטלציה ,מזגנים ואוורור ע"פ הצורך וכמופיע בתכניות

 המקצועות הרלוונטיים .

 .מערכת בקרת תאורה 

 .תשתיות תקשורת לחיבור טלפונים/מחשבים בבניין 

 תשתיות לאנטנה לטלוויזיה/טל"כ 

שלים את אין זה מן ההכרח, שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתכניות. על הקבלן לה

המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד הדרושים להפעלתם 

 גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות, כנדרש בתקנות החשמל.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות:  .ג

  .למסור לקבלן רק חלק מהעבודות 

 אחר. לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים באמצעות קבלן 

 .לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו 

  .לבצע את העבודות בשלבים 

  .לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות 
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 תיאור העבודה .3

המבנה כולל שיפוץ ותוספת בניה בהיקף של שלוש קומות הכוללים בעיקרם אולמות  .א

פרויקט בכל המקצועות תצוגה, אודיטוריום וקפיטריה. הכל כפי שמופיע בתכניות של ה

 ומפורט במסמך להלן, העבודה כוללת:

 לוח חשמל ראשי. (1)

 לוחות חשמל משיניים בקומות ובקפיטריה. (2)

 לוח חשמל חרום ראשי. (3)

 כבלי הזנה בין לוחות חשמל ראשיים ללוחות חשמל משניים ולצרכנים בגג, )כבלי  (4)

N2XY   וNA2XY  עבור הזנות רגילות וכבליNHXHX-E90  ללוחות עבור הזנות

 וצרכני חרום(

תעלת פח עם מכסה עבור כבלי חרום מלוח חשמל חרום ועד ללוחות חרום משניים  (5)

 .DIN VDE 4102-12וצרכנים ועמידה בתקן 

 תשתיות חשמל תאורה ותקשורת. (6)

 התקנה מושלמת של מערכות חשמל, תאורה. (7)

 הכנת תשתיות עבור תקשורת, כריזה, גילוי אש וביטחון. (8)

 שמופיעים במכרז תאורה.התקנת גופי תאורה  (9)

 התקנת פנל כבאים בכניסה הראשית לבניין. (10)

   200KVAאספקה התקנה וחיבור מושלם של גנרטור חרום בהספק של  (11)

prime בחופה מושתקת על גג הבניין כולל מערכת תדלוק הכוללת צינור תדלוק

 מהגנרטור לעמדת תדלוק בקומת הקרקע.

חר גמר העבודה, כולל החלפת אביזרים פירוק של עמודי תאורה ברחוב והחזרתם לא (12)

 במידת הצורך.

 הנחיות כלליות   .4

 כללי : .א

 עבור הבניין יבוצע גנרטור חרום שיספק חשמל לכל מערכות החרום במבנה. (1)

הזנות למפוחי שחרור עשן ומערכות חרום אחרות יבוצעו עם כבלים  חסיני אש  (2)

NHXHX FE180 –E90  מחוזקות לתקרת שיותקנו ע"ג תעלות פח סגורות עם מכסה

בתקן  E90הבטון עם מתלים מתועשים . כל התשתיות  למערכות חרום יבוצעו ע"פ 

DIN4102-12   הקבלן אחראי להציג בגמר ביצוע  אישור מעבדה מוסמכת לכל .

 .  DIN4102-12התשתיות למערכת החרום ע"פ תקן 

 אספקת  החשמל: .ב

 . חיבור החשמל בניין יעשה במתח נמוך מרשת חברת החשמל (1)

 באחריות הקבלן להכין צנרת ממיקום מערכת המניה ועד לגבול המגרש ברחוב הצלע. (2)

 

 מערכות בטיחות : .ג

בפרויקט יבוצעו הכנות למערכות חרום בהתאם לנספח הבטיחות וכמפורט בהמשך  (1)

פרק חשמל במפרט הטכני ובתכניות החשמל ותוכניות יועץ ביטחון. הקבלן אחראי 
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י אש, מערכת כריזת חרום, פנל כבאים ראשי בכניסה לבצע את ההכנות למערכת גילו

לבניין בתאום מול הקבלן שמבצע את המערכות הנ"ל, במידה ויש אי התאמה בין 

תכניות החשמל לתכניות יועץ התקשורת באחריות הקבלן לפנות למנהל הפרויקט 

 לקבלת הנחיות.

 תשתיות תקשורת: .ד

 כללי : (1)

"מתקני  –בנייה ,חלק י ,סימן א העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות התכנון וה

 תקשורת" 

תשתיות התקשורת במבנה, בזק וטל"כ יחוברו לפרויקט באמצעות חפירה ,צנרת 

 וכבלים  משוחות בפיתוח לחדר התקשורת של המבנה. 

בחדר זה יותקנו ארונות תקשורת ראשיים עבור בזק וטל"כ, את הארונות יספק וימקם 

ינם חלק ממפרט זה. באחריות הקבלן להכין הקבלן מראש, וכן מסדי תקשורת שא

תשתיות תקשורת בכל שטח המבנה באמצעות תעלות נפרדות לתקשורת ומ.נ.מ ע"פ 

 תכניות התשתיות שבמכרז זה.

( את כל  YES\HOTהקבלן אחראי לתאם עם חברות הטלפונים )בזק( והטלוויזיה )

לחדר התקשורת טלוויזיה מהפיתוח \הדרוש לביצוע תשתיות החיבור לרשת טלפון

 הראשי.

 תשתיות טלפונים  (2)

עבודת הקבלן כוללת את הכנת התשתית הראשית של צנרת וחיבורה לשוחות של בזק  

 עבור בזק  Pו/או הקמת תאי מעבר דגם 

   הקבלן יתקין ארון בזק ראשי מפוליאסטר, עם סידור נעילה וגב עץ וקרונות עפ"י

 4060גורים יותקן ארון במידות תקן בזק  בחדר בזק ראשי בחניון, בכל קומת מ

WHס"מ )  כדוגמת )MIP 65  של יקיר תעשיות בע"מ, הארון יותקן בתליה על

ס"מ. על גבי הפלטה יורכבו   2הקיר. בגב הארון תהיה פלטת עץ סנדביץ' בעובי 

כו בית תקע לחשמל תעלות פלסטיות מחורצות לכבלי התקשורת.  הארון יכלול בתו

 ארון כוללת הובלה, אספקה, התקנה, חיבור וחיווט.ונקודת הארקה. התקנת ה

 תשתיות לטלויזיה: (3)

  עבודת הקבלן כוללת את הכנת התשתית הראשית של צנרת וחיבורה לשוחות של 

HOT  

  התשתית תכלול צנרת עם חוט משיכה אל הגג והכנה לחיבור אנטנה חיצונית או

YES ע ונקודת הארקה בגג בתוך ארון פוליאסטר בהתאם לכללי סיום עם  שקYES . 

 

 הוראות טכניות . .5

  צינורות פלסטיק: .א

העבודה, רובה תבוצע בהתקנה סמויה ביציקות ו/או בחציבה בקירות, מתחת לריצוף  (1)

ובתוך מחיצות בלוק שחור או מחיצות קלות )גבס וכדומה(  ע"י מוליכים מבודדים 
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ות פלסטיים כפיפים חלקים מסוג כבה מאליו  )לא בתוך צינור N2XYוכבלים 

 שרשוריים( מהלוח ו/או תיבת החיבורים ועד נקודת הקצה. 

 צנרת שתונח במילוי רצפה או בחציבות תבוטן לכל אורכה, מיד עם הנחתה. (2)

כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור. לצינורות עד  (3)

 4מ"מ  חוטים בקוטר  63מ"מ עד  42מ"מ, לצינורות  2וטר מ"מ חוטים בק 36קוטר 

מ"מ.  סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת  8ומעלה חבל בקוטר  3מ"מ, לצינורות "

 )קטע צינור( שתמנע את "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

מ' לפחות מפני הריצוף וייסגרו   2.20קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד של  .ב

 בברגים.

 מובילים מתכתיים: .ג

כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבניין )תעלות, סולמות, צינורות   

וכדו'( ותמיכותיהם יהיו מגולוונים. לאחר כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'  

יש לצבוע  את אזור העבודה כולו בצבע יסוד. מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים 

התמיכות לסולמות, לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מ"מ.  5בעובי 

מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס המרבי של הסולם/תעלה 

מטר לכל היותר. הקבלן יספק   1.2עם הכבלים. מרחק ההתקנה בין התמיכות 

 י הבצוע. דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפנ

מחיר העבודה כולל את החיזוקים, התמיכות, המתלים, מוליך הארקה וכל חומרי 

 העזר הדרושים להתקנה  קומפלט.

בפיר החשמל והתקשורת יותקנו תעלות רשת לכל רוחב הפיר, מחולקות לפי סוגי 

  המערכות, ע"פ פרט בתכנית.

 כבלים: .ד

 ושת מטיפוסקווי הזנה ומעגלים בתעלות יבוצעו על ידי כבלי נח(N2XY ,XLPE)  . 

  קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד

( במשך FEמעלות צלזיוס  שמירת בדוד מעטה חיצוני ) 800בפני שרפה בטמפרטורה  

במשך   VDE 4102-12( עפ"י תקן גרמני Eדקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים ) 180

. צורת ההתקנה ,תמיכת תעלות וחיזוקן 90E 180 FE   NHXHXדקות מטיפוס  90

 . VDE 4102-12לתקרת הבטון ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לפי תקן 

 קופסאות חיבורים: .ה

  חיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים רלוונטיים שיותקנו

 בחלל תקרה  או מחיצות או תקרות.

 ו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא חיבורים בקופסאות עומק יבוצע

 יאושרו קופסאות עם מכסים גלויים.

 .כל הקופסאות עם מכסה מחוזק בברגים ואמצעי קשירה למניעת נפילתו 

 .שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה 
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 שילוט:  .ו

  כל האביזרים ,פסי הארקה ,תעלות וסולמות ,כבלים ויתר הציוד החשמלי  שיבוצע

 טו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל.ישול

  כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם

מטר . שילוט הכבלים  2הארקה במרחקים קבועים של עד \אפס \סימון פאזה 

יציאה מלוחות ( ייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם \בקצוות )כניסה

 יר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה .אזיקון, כבלי הזנה בפ

  כל המוליכים )מופע, אפס, הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך

הלוח(, ישולטו בכל קצה של המוליך, באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים. 

 סימונים למוליכי מעגלים יישאו את מספרי המעגלים וסימול המופע.

 ,שכבות  3יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל  שלטי הסימון, אם לא נדרש אחרת

)סנדוויץ'( ועליהם חרוט נוסח הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר, או 

 ידי המפקח.-הנוסח אשר יפורט ברשימה שתסופק על

 .מנורות חרום  ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין 

 ט חרוט עם נוסח מתאים.נקודות הארקה סמויות ישולטו בשל 

  תשתיות ,סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על

 מטר. 3

 .השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד 

 ארונות שליטה ע"י כבאים: .ז

 בכניסה ראשית לבניין יבוצעו ארון  כבאים כולל כל הציוד כמפורט להלן:

 ערכת בכפוף לאישור יועץ הבטיחות ושירותי מקום שמור לפנל משנה של המ

 הכבאות ובתאום מול קבלן התקשורת.

 לחצן חרום לניתוק החשמל ראשי + מפתח 

 .מיקרופון כריזת חרום בתאום מול קבלן התקשורת 

 .מקום שמור ללוח ניהול עשן שיסופק ויותקן ע"י קבלן תקשורת 

 .ציוד נוסף כמפורט בהנחיות הבטיחות של הפרויקט 

ה כוללת חיווט מושלם בכבלים חסיני אש וחיבור למערכות וללוחות הפיקוד העבוד

שלהם במקומות השונים בבניין.  יש להגיש תכנית ארונות  כבאים לאישור יועץ 

 החשמל ,יועץ בטיחות, יועץ התקשורת, אדריכל ונציגי המזמין  לפני הביצוע.

 ערות:ה .ח

  במפרט זה ולתיאור בתוכניות.ציוד מרכזי למערכות חשמל יבוצע בהתאם להנחיות 

  ,התקנת נקודות החשמל והתקשורת כוללת את חלקן בקו ההזנה, קופסאות החיבור

 קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי, כולל גם חציבות וסיתותים עפ"י הצורך.

  ,תשתיות לנקודות תקשורת יש לבצע ע"פ תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר

. בכל מקרה של סטייה בין התקנות  2010 –(, התש"ע 3תנאיו אגרות( )תיקון מס' 
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ותכניות למכרז על הקבלן להכין הצעתו בהתאם לתקנות ולבצע מתקן במלאו 

 שיתעדכן בתכניות "לביצוע".

  לאחר התקנת כבלי החשמל והתקשורת בפירים יש לבצע איטום פתחים לכבלי

טום אלסטומרי חשמל ותקשורת למעבר אש ועשן במשך שעתיים באמצעות חומר אי

של אבצום או ש"ע. כבלי חשמל  FS 1900מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים כדוגמת 

 מטר לפחות . 1ביציאה מלוח ציבורי יש למרוח בחומר מעכב בעירה לאורך 

  נקודות שקעים, תאורה ותקשורת במרחבים מוגנים ייאטמו בקצוות עם חומר

 אקרילי מתאים לדרישות פיקוד העורף.

 

 וציוד חומרים .6

 כל הצינורות יהיו  פלסטיים, כפיפים, כבים מאליהם בהתקנה סמויה , בצבעים הבאים: .א

 ירוק –חשמל 

 כחול  -תקשורת

 אדום –גילוי אש +כריזה משולבת

 צהוב  –כריזה נפרדת 

 לבן  –ביטחון 

 25מ"מ. צינורות התקשורת יהיו בקוטר מינימום   20קוטר הצינורות יהיה מינימום 

 מ"מ.

כל השקעים   bticino lightי החשמל והתקשורת )שקעים ומפסקים( יהיו מסדרת אביזר .ב

יצוידו בתריס פנימי למניעת מגע מקרי. השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות 

 "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות.

  PALAZZOLIשל  CEEהאביזרים לחיבורים ושקעים תלת פאזיים  יהיו מטיפוס  .ג

 .  IP67÷IP65עמידות ברטיבות  IK-07.עמידות בהלם מכאני 

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו תיבות מלבניות אורגינליות המיועדות  .ד

לאביזרים שאופיינו. האביזרים יחוזקו לתיבות באמצעות ברגים, למניעת שליפת השקע מן 

 הקיר.

  EATON  או ABB או SCHNIDER ELECTRICתוצרת הציוד בלוחות החשמל יהיה מ .ה

 בלבד. הקבלן ידאג לאחידות הציוד בלוחות. HAGERאו 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  .ו

 ,IECהישראלי. אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

NEC, UL, VDE, BS . 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש )גם אם הם  .ז

מדגם שהוגדר במפרט ו/או בתוכניות( לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי 

להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או 

 ולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.חומר שיימצאו לקויים ו/או פס

 

 הארקות והגנה בפני ברקים  .7

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:  .א
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תקנות החשמל )הארקת  4271ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  (1)

 יסודות( התשמ"א. 

 הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.  (2)

 הגדרות:  (3)

 :המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים,  הארקת יסוד

 יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.

 חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים אלקטרודת הארקת יסודות :

 ביניהם ע"י ריתוך. 

 ר את : ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבטבעת גישור

האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת 

 סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.

 פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל פס השוואת פוטנציאלים :

פשר לחבר שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס באורך המא

 אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים. 

 פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור יציאות חוץ :

והקצה השני יוצא אל מחוץ לבנין לתוך קופסה משוריינת שקועה בקיר עם מכסה 

 וץ. מחוזק בברגים ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבח

  אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור

לשני מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, בכלונסאות, יש ליצור 

מ"מ לפחות. שנים מהם  8קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר  

 ירותכו לטבעת הגישור.

  מ"מ טמון ביסוד ו/או  12מברזל עגול חלק )לא מצולע( בקוטר טבעת הגישור תהיה

ביציקת הרצפה התחתונה אשר ירותך לברזלי הזיון של הכלונסאות וברזלי הזיון 

 מ' לפחות. 5של המבנה/רצפה כל 

 :המתקן יוגן בשיטת האיפוס. מערכת הארקות והאיפוס יבוצעו ע"פ  איפוס

  PVCממ"ר עם בידוד 150ת בחתך הנחיות חח"י ויכלולו מוליכי הארקה מנחוש

 שיותקנו בצנרת תת קרקעית.

  במקומות המסומנים בתכנית ייצאו יציאות חוץ. כל יציאות החוץ מטבעת הגישור

 מ"מ שירותך אל טבעת הגישור. 30x4יבוצעו ע"י ברזל מגולוון 

 הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים, קונסטרוקציות מתכת, לוחות חשמל, גריד .ב

תקרה אקוסטית, צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות, ובהתאם להוראות הביצוע 

בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא 

 פורטו במסמכי המכרז.

 שלטי הארקה : .ג

  כל פסי הארקה במתקן ישולטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב

 בלבן.
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 5 ע במידותהשלט יבוצX5  ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג

 הלקוח.

  כל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באופן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד

 המוארק.

  כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת

חבקי פלסטיק  פוטנציאלים ישולטו באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג

 )אזיקונים( למוליך הארקה.

  .כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 מערכת הגנה בפני ברקים :   .ד

בבניין תותקן מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים ותחובר למערכת הארקת יסודות.  (1)

"מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים  1173ע בהתאם לתקן ישראלי המערכת תבוצ

ומתקנים". מטרתה של מערכת ההגנה להטות את הברק אליה ולהביא התפרקותו 

 לאדמה בנתיב הרצוי כדי למנוע פגיעה בנפש ונזק לרכוש.

 מערכת ההגנה כוללת את המרכיבים הבאים: (2)

  זו תבוצע עפ"י התקן  ע"י  תפקידה לקלוט את הברק. מערכת -מערכת קליטה

 מטר. 5x5פסים מגולוונים מותקנים על המעקות ועל הגגות בגריד של 

  מחברת את מערכת הקליטה אל מערכת הארקה. מערכת זו  -מערכת הורדה

 12תבוצע עפ"י התקן  ע"י מוטות פלדה עגולים ,חלקים ,מלאים ומגולוונים בקוטר 

 מ"מ.   36 מ"מ שיונחו ביציקה בתוך מובילים בקוטר

  מחברת את כל מוליכי ההורדה האנכיים בהיקף המבנה . תבוצע  –טבעות גישור

 מ"מ .  04x4מ"מ או ע"י ברזל מגולוון  12ע"י ברזל עגול  מגולוון בקוטר 

   מוליכי הארקה ייעודיים ביסודות יבוצעו ע"י מוטות פלדה עגולים מגולוונים

 מ"מ. 19,חלקים ומלאים בקוטר 

 תפקידה לפזר את זרם הברק לאדמה. לצורך זה תשמש מערכת  – מערכת הארקה

מ"מ  19הארקת יסודות .בתופסת מוליכים ייעודיים מברזל עגול מגולוון בקוטר 

 בתוך הכלונסאות .

 

 לוחות חשמל .8

 . 61439הלוחות במתקן יבנו בהתאם לתקן ישראלי לייצור לוחות חשמל ת"י  .א

לקטרוסטטית, מיובש בתנור, בדרגת מבנה לוחות החשמל יהיה מפח צבוע אבקה א .ב

, להעמדה על הרצפה או לתליה על הקיר, עם פנלים בחזית הניתנים לפירוק IP55אטימות 

ועם דלתות פח עם מנגנון נעילה. פסי האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים 

 מוליך. לכל אורך הלוח. כל המהדקים יהיו בתאים נפרדים של הלוח, עם בורג נפרד לכל

 הלוחות יותקנו בתוך חדרי חשמל או גומחות סגורות . .ג

 לוח חשמל זמני לבניה: .ד
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של "יקיר  IP-65הלוח ייבנה מארון מפוליאסטר משוריין עם מנעול ועם דלת, מוגן מים 

תעשיות   בע"מ" עפ"י סטנדרט חח"י. כולל כל הדרוש להתקנה מושלמת עפ"י דרישות 

עם אפשרות כיול זרם ההפעלה הנומינלי ולכייל אותו  חח"י. יש להתקין מפסק פחת ראשי

בודק מוסמך, יצור הלוח באריות הקבלן וכלול  עפ"י התנגדות לולאת התקלה שתימדד ע"י

 במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 הוראות כלליות ללוחות חשמל: .ה

סלקטיביות: באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטיחים  (1)

 סלקטיביות מלאה בין ההגנות בלוח, הן בזרם יתר והן בזרם קצר.

  SCHNEIDER ,HAGER  , ETON, ABBהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  (2)

 בלבד.

הקבלן ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות החשמל.  במידה ונבחר יצרן  (3)

חות כל קבוצת שאינו מייצר את כל טווח האביזרים הנדרשים בלוח, יש לדאוג שלפ

אביזרים מסוג מסוים )כגון קבוצת ממסרים, מגענים ואביזרי פיקוד, קבוצות מנתקי 

הספק אוטומטיים, קבוצת מפסקי זרם חצי אוטומטיים זעירים וכו'(  יהיו מאותו 

 יצרן. 

 . IEC-898בקצר. לפי תקן בינלאומי  10KAהמא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק    (4)

התאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים שבתכניות. לוחות החיבורים ייבנו ב (5)

מידות הלוח תהיינה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים כמפורט בתוכניות ועוד 

 , אך לא יותר מהמידות המרביות שפורטו בתוכניות. 30%מקום שמור 

 הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז בורג נפרד (6)

לכל מוליך. העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו 

ממ"ר ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי  35ממ"ר מהדקי מסילה,  25במהדקים. עד 

 כבל.

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות  (7)

סף לשילוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנו

 עם ציון מספר האביזר המופיע בתכנית.

כל המוליכים )כח, פיקוד, בקרה ,חיבור לפס"צ וכד'( ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט  (8)

 דגלון.\דיסקית פלסטית\סימון

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו ע"י פנל פלסטי שקוף משולט בחץ.  (9)

פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע  כן יכוסו

 מקרי.

פנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול עם אבטחה המונעת שחרור הבורג  (10)

 מהפנל.

בין הדלת לציוד בלוח יותקנו אמצעי הגנה ע"י לוחות פלסטיים שקופים מבודדים  (11)

ים מחולקים לשלושה חלקים לפחות למניעת מגע מקרי. ההגנות הנ"ל יבוצעו מאלמנט

 ביחס לגובה הלוח.

כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות, יהיו בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר  (12)
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לעמוד בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר. הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה 

  .IEC 61439-1או ע"פ התקן הבינלאומי  62208 -בהתאם לתקן הישראלי ת"י

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים, מחיצות ודרגות מידור. (13)

 תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית בכניסת הכבלים מהשטח. (14)

כל האביזרים בלוח ימוגנו כולל פסי צבירה, אפס, הארקה, מהדקי מפסקים, לשות,  (15)

 מהדקים וכד'.

 6-ל לא פחות מדלת עם ציר,  תהיה מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם הפאזות אב (16)

 ממ"ר.

כלומר, פסי הצבירה ואפס יהיו  B2דרגת המידור דרגת המידור המינימאלית תהיה  (17)

 מופרדים מאביזרי המיתוג. 

היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה לחיבור מוליכים נוספים בהיקף  (18)

 מהמוליכים  30%של 

שייצר , הנ"ל כלול במחיר הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות  (19)

 העבודה ולא ישולם בנפרד.

מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח,  (20)

 גודל התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.

רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר.  (21)

יו שלמים וללא חיבורי ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו המוליכים יה

במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שקיימת לכך 

דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת 

 מספר מוליכים.

צינור או תעלה נפרדת ויסומנו מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך   (22)

 בשלט אזהרה.

כל הלוחות יצוידו במגני מתח יתר .מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר  (23)

 מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד ,צמוד לדופן הלוח .

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח  (24)

 בלוח.בהתאם לכבלים מחוברים 

כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או לשות  (25)

ממ"ר  50מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות. כניסות כבלים בחתך 

 .MOLLERשל  3KAומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת 

טו בשני הקצוות ע"י סרט כל המוליכים )כח ,פיקוד,בקרה ,חיבור לפס"צ וכד'( ישול (26)

 דגלון .\דיסקית פלסטית \סימון 

כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל.    (27)

השילוט יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה, פסי אפס 

 והארקה, מפסקים, אמצעי פיקוד, מהדקים, וכד'.

 הלוחות יכלול דיאגרמת מימיק לתיאור תרשים הזרימה של הלוח. השילוט בחזית (28)

 ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגור". (29)
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שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של  (30)

 הלוח, השילוט יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.

חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת  עם סיום חיבור לוח (31)

על הקבלן לבצע  5%הפאזות. במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 

 איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

ית. הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנ (32)

ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח. הלוחות יכללו סגירה/אטימה 

למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח, באחריות הקבלן לתאם מול קבלן ג"א את כל 

 ההכנות הנדרשות בלוח למערכות גילוי וכיבוי אש.

 .כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים (33)

 הגשת תוכניות לאישור: (34)

  -תוכניות החשמל שאותן מספק הלקוח יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע". על יצרן 

מרכיב להכין תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני. 

. חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט 3Aהתכניות יוגשו בגיליונות בגודל 

הוראות ההרכבה של הציוד בו הוא משתמש. רק לאחר אישור ממוחשבת לשימוש ב

 היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל לייצר את הלוחות.

באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם  (35)

 3Aת בגודל עותקים מתוכנית העדו 3לשטח שבו יותקנו. עם גמר ביצוע ימסרו למזמין 

 .CDכולל  PDF+AUTOCADמשורטטים במחשב בתכנת 

 מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין (36)

 מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: -היצרן

 .דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן 

 .ניתוח שדה מגנטי ללוח שיוצר ומחושמל 

 .הוראות אחסנה והובלה 

 מומנטים לסגירת ברגים. טבלאות 

  ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. בהוראות ההתקנה יימצא מידע מדויק

 גם לאחר ההרכבה. IPלמרכיב על מנת גם לשמור על דרגת ההגנה 

 ( תכניות סופיות כמבוצעAs Made.) 

 הצהרת יצרן. -מכתב התחייבות להתאמה לתקן 

 

 בקרת מבנה .9

 חלק ממכרז חשמל אל כחלק ממכרז יועץ התקשורת. בבניין תותקן בקרת מבנה שאינה

 באחריות קבלן החשמל לדאוג לחבר למערכת זו את הרכבים הבאים: .א

המערכת תקבל התראות מדיזל גנרטור באמצעות ממסרים ובנוסף תתחבר בתקשורת  (1)

 לבקר המערכת.

 המערכת תאפשר תקשורת דו כיוונית עם מערכת בקרת התאורה. (2)
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, המערכת תציג את TCP\IPמערכת בקרת המבנה יהיה מסוג חיבור מכשירי המדידה ל (3)

 כל הנתונים הנמדדים במכשירים המדידה בזמן אמת .

בכל מגען או בורר יותקן מגע עזר לחיווי מצב האביזר. בורר אשר הועבר למצב ידני  (1)

 בלוח, יסומן באור אדום במסך הבקרה.

ב המגען תופיע שורת במקרה של סתירה בין פקודת הפעלה מהבקרה לבין חיווי מצ (2)

 תקלה במסך התקלות שבחדר הבקרה עד לתיקון המצב.

 

 

 גופי תאורה .11

 כללי:  .א

תאורת חרום ותאורה בחללים הם חלק מפרויקט זה. אספקת גופי התאורה בפרויקט 

במידה ויוספו יוגדרו במפרט זה וגופי התאורה המיוחדים יוגדרו במפרט התאורה.  טכניים

אינם חלק ממכרז זה באחריות קבלן   חברת ההפקה אשרגופי תאורה מיוחדים ע"י 

 לו.החשמל לחבר ולהתקין את הגופי התאורה שיסופקו 

כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו  (1)

 על כל חלקיו. 20אישור של מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

חלק  20את חירום, יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י ציוד תאורת חרום, לרבות שלטי יצי (2)

2.22. 

באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו  (3)

 בפרויקט.

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. באזורים בהם תותקן תקרה  (4)

קנה כך שהחלפת מונמכת יותקנו גופים שקועים. גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהת

 גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים.

כיסוי יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא יפורק \הלובר (5)

 לצרכי תחזוקה.

כל גופי התאורה יאושרו ע"י האדריכל, המתכנן, המפקח ונציג המזמין, לאחר שיוצגו  (6)

 בפניהם.

 ניות כלליות: הוראות טכ .ב

מחיר העבודה כולל אספקה, התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני ונורות. כן כוללים  (1)

המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים, המתלים, בורגי 

החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים עד להפעלה 

 מושלמת.

על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו קבלן החשמל חייב לדווח  (2)

בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת 

 הגופים.

הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת ניסיונות  (3)

 תאורה.

 ום העבודות.הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, עפ"י הנחיות המתכנן, במשך או בת (4)
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 ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. (5)

לצורך אישור ציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד  (6)

תאורה )מקורי שאופיין בתכניות ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג ש"ע ( 

יוד אחר, בכל מקום בו יקבע המפקח. רק אם וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם צ

יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה לבצע הזמנת 

הציוד. ציוד שיבחן ויאושר, יישאר בידי המזמין כדוגמא להשוואה עד שיותקנו, 

 יופעלו ויאושרו כל הפריטים בבניין מאותו הסוג.

יום מצו התחלת העבודה  30תר לאישור תוך הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לא (7)

 כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.

לאחר האישור הראשוני יותקנו אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה  (8)

ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה למוצר שבכוונת 

יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה  הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי

והאפקט האדריכלי של המוצר. המזמין או המתכנן שומרים לעצמם את הזכות לפסול 

כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה 

 לאישור.

ום אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שאופיינו בתכניות הינה תנאי בסיסי לקי (9)

החוזה ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת הדוגמאות או אינו עושה 

מאמץ מספיק,  רשאים הנ"ל לפסול את הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת מוצר 

 חליפי ש"ע.

הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך, לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו.  (10)

ר ומלא ותכלול שם יצרן, מס' קטלוגי ההצעה  החלופית תוגש למתכנן באופן מסוד

וצילום, נתונים טכניים לגבי גודל פיזי, סוגי חומרים וכו', סוג הנורות, סוג הציוד, 

נתונים פוטומטרים. ללא חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה, לא תילקח ההצעה 

בחשבון. המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק 

 ק או מכל סיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו.של הספ

הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים  (11)

 ופוטומטרים ע"י הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.

 הצגת ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה. (12)

י תאורה מתייחסים גם לגופי תאורה סעיפים המתייחסים להתקנה חיבור וכיוון של גופ .ג

 שסופקו לקבלן 

 הרכבת גופי/ ציוד התאורה:  .ד

גופי תאורה שקועים בבטון או בקרקע יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם,  (1)

 והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.

יבה ובטוחה הקבלן אחראי להתקנה יצ -הרכבת הציוד תהיה ע"פ הנחיות היצרנים  (2)

 המאפשרת תחזוקה נאותה.

כל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יוחזקו אל תקרת הבטון, ע"י סרט פלדה  (3)

נקודות לפחות, ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף  2-ומוטות הברגה, ב

או לנורות  LEDתאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד הדלקה לנורות 
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ק גם הוא אל התקרה הקונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על הגוף או על פריקה יחוז

 התקרה המונמכת.

 .Hz  50  /V220-230כל הציוד יתאים למתח ולתדר הישראליים  (4)

לא תפחת מ  LED. נצילות ג"ת 70%נצילות גופי תאורה פלורוסנטים לא תפחת מ  (5)

90%. 

גון: משנקים, דרייברים , ההתקנה כוללת גם את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כ (6)

 נורות, מפזרים, אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.

 גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם אחרת. (7)

כל גופי התאורה מאותו הסוג הנמצאים באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה באותו  (8)

 כיוון.

רה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. כל גופי התאו (9)

רק בתוך קופסאות  -חיבור מהיר. חיבורים בתנאי חוץ  -חיבורים חיצוניים לגופים  

 אטומות מים עם ציפוי סיליקון בנקודות פתיחה וחדירה.

איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון. נקודות  (10)

 וחיבור של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.מגע 

הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת אישור  (11)

המפקח. ההרכבה אך ורק עם כפפות. אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים הם ינוקו 

 עפ"י הוראות היצרן לפני קבלה סופית.

יעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת  חיבור גופי תאורה לחירום ובדיקתם, (12)

 המתח הקבועה, זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.

הקבלן יקפיד שלא תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת  (13)

להיות. למשל, בין טבעת  הגוף לתקרה, מתוך חורים בתקרה האקוסטית, מעל 

 קרניזים וכד'.

 של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל האביזרים. ההתקנה הן (14)

 רכיבי הציוד: נורות / מקורות אור: .ה

 )אלא אם צוין אחרת בתכנית(.    3,000ºKכל הנורות יהיו בגוון חם  (1)

 /נורות לד:LEDעבור ג.ת  (2)

  שנים אחריות כולל מכלול ,מערכת  8נדרשLED  ודרייבר , יאושר ציוד רק של

. יצרן הנורות יהיה גם יצרן PHILIPS ,OSRAM , CREEותיות כגון: חברות איכ

 הדרייבר.

  לכל ג.תLED לא יאושר דרייבר משותף. הדרייבר יחובר לגוף  –יהיה דרייבר משלו

קיר . בכל מקרה \תאורה ע"י יצרן הגוף או יותקן בתיבה נפרדת מחוזקת לתקרה 

 אין להניח את הדרייבר ע"ג גוף התאורה .

 נורות  - 62560עמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות: ת"י המוצר י

וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה  50-( במתח גדול מledדיודה פולטת אור )

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:  13.2חלק  61347דרישות בטיחות ות"י -כלליים 

( ledדה פולטת אור )דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיו

 והמוזן בזרם ישר או בזרם חילופים.
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 %70שעות, בשטף אורי של  35,000-אורך חיים של נורת לד, לא יפחת מ. 

  פעמים לפחות. 50,000ניתן יהיה להדליק ולכבות את הנורה 

  מקדם מסירת הצבעCRI  לפחות. 80יהיה 

 ,קדמיום, או כרום. בנורת לד לא יהיה שימוש במרכיבים המכילים כספית, עופרת 

 נורות פלורסצנט: (3)

   :יצרני נורות פלורסצנט מאושריםPHILIPS ,OSRAM. 

  האחריות למתקן כוללת גם החלפת נורות שרופות במידת הצורך במשך תקופת

 ההקמה ותקופת האחריות.

 ציוד להפעלת נורות: (4)

  כל מנורות פלורסנט יצוידו במשנק אלקטרוני עם מסנן הרמוניות אקטיבי פעיל

. על הקבלן לוודא התאמה בין OSRAMשעות מתוצרת  50,000לפעולה במשך 

 הציוד למנורות.

  בכל גוף תאורה פלורסנטי עם יותר משתי נורות יותקנו מספר משנקים, כל משנק

 עבור מקסימום שתי נורות.

  לנורות פריקה )למעט פלורסנט( בלחץ גבוה: בכל נורה שאינה בעלת מצת אינטגרלי

 .PHILIPS ,OSRAMצוני מתאים. המצתים אך ורק מתוצרת יורכב מצת חי

  כל מנורות הפריקה )פלורסצנטים, מטל הלייד( יצוידו בקבלים לשיפור כופל הספק

 לפחות. 0.92עד 

  למשנקים תהיה אחריות של שנתיים לפחות מתום תקופת ההקמה, אשר תכסה גם

 את עלות החלפתם.

 גופי התאורה:  .ו

 ח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.גוף תאורה יהיה יציב וקשי (1)

 לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין. בתוך כל גוף יהיה רישום מוטבע עם שם היצרן. (2)

צבע: בכל מקרה בו תידרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי התוספת את כל  (3)

וק פסולת תהליכי הצביעה המקובלים כולל טיפול נגד חלודה )בונדריזציה(, סיל

ושומנים, צבע יסוד מונע חלודה ולשכבה כפולה של צבע סופי סינתטי אפוי בתנור 

 .º180בחום של 

 גופי תאורה דו תכליתיים: .ז

חלק מגופי התאורה יצוידו בממיר, מטען וסוללות, לתאורה בהפסקת חשמל לנקודות.  (1)

 רגילים.  למנורות דו תכליתיות יונח מוליך נוסף קבוע שלא ימותג בהדלקה וכיבוי

דקות  90מרמת התאורה הנומינלית למשך  30%המנורות מספיקות לעבודה בהספק  (2)

לפחות בהפסקת חשמל. הציוד כולל בקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של פעולת 

 לשמירה על הנורה, הסוללה ולמניעת השחרת הקצוות. V1הממיר במתח סוללה של 

 גלויה לביקורת.  LED בכל המנורות הדו תכליתיות יש להתקין נורת  (3)

 כל הדרישות עפ"י התקן הרלוונטי בזמן ההתקנה. (4)

 שלטי יציאת חרום מוארים:  .ח
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 90דו תכליתיים עם מצבר ומטען לפעולה של   LEDכל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג  (1)

 דקות לפחות בהפסקת חשמל.

ה המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיק  (2)

ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(. שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט 

מתאים על גוף התאורה ויותקנו על הקיר או על התקרה, בהתאם להנחיות האדריכל 

 ומנהל הפרויקט.

 פירוט גופי תאורה בסיסיים : )תיאור מלא כמפורט במקרא בתכניות ביצוע( .ט

-,IP-65אטום LED-32W 3,000K ם "סילד"   דג –חדרים טכניים\ג"ת  בחדרי שרות  (1)

2,200Lum   כולל אפשרות לתאורת חרום משולבת בגוף עם אישור מכון  או שווה ערך

תקנים בהתאם .תאורת חרום תותקן בהתאם לסימון בתכנית ותספק עוצמת תאורה 

 דקות . 90לפחות למשך  70%

 360לזמן עבודה  LEDרות שלטי הכוונה ויציאה : גוף תאורה חירום דו תכליתי עם נו (2)

דקות עם שלט יציאה דו צדדי או חד צדדי תלוי מהתקרה או צמוד לקיר מבנה 

ס"מ עם פינות מעוגלות דגם  18X40דקורטיבי מאלומניום מצופה אנודייז במידות 

PX-YOU-LED  של אלקטרוזן או שווה ערך . 

דק אוטומטית תכליתי עם ממיר, מטען וסוללות, מערכת מב-ג"ת לתאורת חרום חד (3)

להתקנה שקועה או בקופסא מתאימה להתקנה צמודת תקרה ,מגדם   LED-3Wונורת 

SHIRA 1  של אלקטרוזן או שווה ערך  2או . 

 

 מערכת גילוי אש ועשן משולבת עם מערכת כריזת חרום ואינטרקום מחסה.   .11

 כללי .א

 המערכת תהיה משולבת לג"א כריזה. (1)

ל ספקי משנה )מתקינים ונותני שרות( שעברו החברה המציעה תהיה בעלת מגוון רחב ש (2)

 10הכשרה ע"י יצרן המערכת .תנאי לאישור הציוד הוא הצגת רשימה של לפחות 

 תחזוקת המערכת .\קבלני משנה מאושרים להתקנה

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של  5החברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  (3)

אש משולבות כריזה ושאינן משולבות. טכנאי מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי 

החברה המתקינה יהיו בעלי הסמכה ואישור בתוקף מטעם היצרן להתקין את 

המערכת. כמו כן תהיה החברה מוסמכת מטעם מכון התקנים לתחזק מערכות גילוי 

 וכיבוי אש. 

ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות  ISO 9001החברה בעלת תו תקן,  (4)

 נה שרות ואחזקה.התק

השנים  5 -ומכון התקנים הישראלי. החברה ביצעה ב  ULהציוד המוצע יישא תקן  (5)

 גלאים ומעלה. 250פרויקטים בהיקף של לפחות   10האחרונות 

על ארבעת  1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  UL\ FMרכיבי המערכת יישאו אישור  (6)

ייב שכל חלקי המערכת חלקיו. ואישור לעבודה משולבת ביניהם. הספק מתח

שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו תואמים לתקנים 

 הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.
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 החברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז. (7)

על כל חלקיו ועל פי  1220פי התקן הישראלי -התקנת כל מערכות בטיחות תבוצע על (8)

 NFPA.דרישות 

העבודה כוללת ממשק וחיבור לחדר בקרה כולל כל הציוד הדרוש לבקרה ושליטה  (9)

 אינטרקום  . \אינטרקום כבאים\כריזה \מעמדות השומר על מערכות גילוי אש 

 תאור המערכת .ב

( אנלוגית עם חיבור ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ) (1)

 ריזה לחרום.למערכת כ

 בכניסה הראשית לבניין יותקן פנל כבאים, לפי תוכניות בטיחות וע"פ פרט בתוכניות. (2)

 

 פנל כבאים יכלול:

 .פנל משני מרכזת ג"א 

 .מ"ז מ"נ ראשי ציבורי 

 .לוח ניהול עשן ראשי של הבניין ע"פ הנחיות יועץ בטיחות 

 .מיקרופון כריזה 

זהה שיאפשר החלפת סוגי גלאים ע"פ כל סוגי הגלאים יהיו מסוג אנלוגי עם בסיס  (3)

 הצורך.

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף מפרט טכני של רכיבי הציוד  (4)

המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. וכן תעודות בדיקה 

 ומכון התקנים הישראלי. ULהמעידות כי הציוד עונה לדרישות 

תוכן ע"י ספק המערכת תכנית –שור הציוד וכתנאי לאישור ביצוע לפני ביצוע ,לאחר אי (5)

שתוגש לאישור המתכנן והמפקח . התכנית תשמש את קבלן   shop drawingעבודה 

החשמל לביצוע תשתיות ולאחר מכן תוגש למכון התקנים בשלב אישור המערכת . 

 ( ותכלל בתיק מתקן . as madeהתכנית תעודכן לאחר ביצוע )

 

 וד ובקרה  אנלוגי לגילוי אשלוח פיק .ג

 של חברת טלפייר. ADR 3000מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה דוגמת  (1)

. ULמרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי  וכן  בעלת תו תקן  (2)

אנלוגית. ניתן להרחיב את המערכת עד  ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 

לאים, לחצנים וכו'( ולחבר מרכזיות נוספות במידת יחידות קצה ממוענות )ג 508 -ל

אביזרי  127( יחוברו עד LOOPחוגי בקרה, כאשר בכל חוג ) 4הצורך. המערכת תכלול 

כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(. החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים 

זורי גילוי מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, א

קולקטיביים, כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת שני מוליכים. כמות כתובות 

שמור . בכל מקרה יותקנו לא פחות משני  30%בפועל בהתאם לתכניות ביצוע ועוד 

 כתובות כ"א. 127כרטיסים 

של  EVAX-25לוח הבקרה יחובר ליחידת שליטה של מערכת כריזת חרום דוגמת  (3)

מערכת כריזה תדווח על תקלות חברת טלפייר. 
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למרכזית גילוי אש ומרכזית גילוי אש תפעיל הודעות ע"פ תכנות מוקדם. מערכת 

כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות 

והתראות קוליות. במקרה של התראת אש, המערכת תאפשר שליפת ההודעה 

 רשת הרמקולים אל האזור או האזורים הרלוונטיים.המתאימה מהזיכרון והפצתה ב

כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר 

התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית, בצורה ידנית 

 וסלקטיבית.

הרמקולים  המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות

לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן  50%בפרויקט  ורזרבה של 

 לפני תחילת הביצוע.

וגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון  TONE-GENARATORכמו כן, תכלול המערכת 

 המקומי.

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של  (4)

 עצמית" מתמדת למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת. "בקרה

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית (5)

 ברכיבי המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'. 

תווים לציון ההתראות  80 -שורות ו 2אלפאנומרית בעברית ואנגלית של  LCDתצוגת  (6)

מערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והאזעקות ממרכיבי ה

 והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.

שבעזרתם ניתן  BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  (7)

יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה 

 ונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.הש

למניעת התראות  VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  (8)

 שווא.

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת  (9)

 ומרכיביה השונים.

בלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  (10)

 מאזורים אחרים. 

ניתן יהיה לחבר למרכזיה  לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני 

מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים 

אלפא נומרית בעברית  LCDיכלול תצוגת  אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה 

 תווים. 80 -שורות ו 2נגלית של וא

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: מערכות כיבוי,  (11)

 חייגן אוטומטי, צופרים, מדפי אש, מגנטים לסגירת דלתות וכיו"ב.

, תכלול המרכזייה נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה LCDבנוסף לתצוגת  (12)

ו"ב. וכן מפסקים להדממת צופר, מצב בדיקה, תקלה וכי של שריפה, סימון 

RESET .וכיו"ב 
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מרכזית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען, עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש.  (13)

טעינת המצברים תהיה רציפה ואוטומטית. כשהמערכת פועלת על המצברים, תופיע 

פני מתחי בלוח התצוגה אזהרה קולית וויזואלית. ליחידת ספק הכוח תהיה הגנה מ

שעות  72יתר. במקרה של הפסקת חשמל, יספקו המצברים את הנדרש לעבודה של 

דקות נוספות. לאחר  30 -בהספק מלא. בתום זמן זה, על המערכת להפעיל אזעקה ל

מקיבול המצברים  80%פריקה מלאה של מצברים תהיה למערכת היכולת להטעין 

 המצברים.  שעות. מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת 24תוך 

יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה יחייג בשיטה  (14)

אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. 

 ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. 

ניתן יהיה לקבל האירועים האחרונים אשר  600המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  (15)

הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, אירועים 

שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן, תקלות במערכת 

 ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.

ע"י יועץ הבטיחות  סדר פעולות המערכת יימסר במהלך הביצוע ע"פ לוגיקה שתקבע ותוגדר .ד

 של הפרויקט .

וכן אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ דוגמת  UL כל הגלאים יהיו בעלי תו תקן .ה

טלפייר. הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה. נורית 

 אינדיקציה תהבהב בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה.

 TFPתכלול כניסות ומרכזיה לחיבור טלפון כבאים כחלק אינטגראלי דוגמת המערכת  .ו

3000 . 

 , הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.6חלק  1220לחצני אזעקה וכיבוי יהיו מאושרים ת"י  .ז

במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים מכותבים להפעלה ידנית של  .ח

משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם  מערכת הכיבוי. הלחצנים יהיו מדגם

 שילוט מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן.

בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור,  ארון, לוח חשמל, חלל תקרה, חלל רצפה צפה  .ט

 וכיו"ב תותקן נורית סימון חיצונית.  הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.

 ם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.נורית סימון תותקן ע

. הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת 10חלק  1220הצופרים יהיו מאושרים ת"י  .י

דציבלים לפחות  90)עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטרוניים. עוצמת הצופרים תהיה 

וח מטרים מהצופר. הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בל 3במרחק של 

 הבקרה ל"השתקת צופרים".

כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר ויפעל 

פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור  60במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 

מטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא  30ממרחק 

 למערכת. RESETשה יפסיק עד שיע

ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. 
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מערכת כיבוי אש  –תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 

 הופעלה בארון חשמל".

תאים למסירת מנויי טלפון וסידור מ 4 -בעל אפשרות חיוג ל יותקן חייגן טלפון אוטומטי .יא

 הודעה מוקלטת כולל שמירת קו.

 מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.

 חייגן הטלפון לא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם.

קו מבצעי ועוד שלושה מספרי טלפון של ממלאי  –חייגן הטלפון יחייג לשרות מכבי האש 

 .תפקידים במקום

יחידות כתובת אנלוגיות יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש. יחידת כתובת   .יב

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד מארבעת המצבים  3 -יכולה לקבל התראות ב

אש, בטיחות, בקרה, תקלה. כל הנתונים נשמרים בזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר 

ת בתקשורת למערכות אחרות . מערכת גילוי האש תאפשר את הנתונים בצורה גראפי

חיבור אינטגראלי  של גלאים  לגילוי גז ואחרים דרך יחידות אנלוגיות מכותבות. המערכת 

 לחיבור גלאי גז.    ULתהיה מאושרת  

 AWG CLASS-A 18התשתית תבוצע באמצעות כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של   .יג

קופסאות מעבר תקניות כבות מאליו. הקבלן יאטום את כל בצינורות מריכף בצבע אדום ו

 הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.

כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים. 

 לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד.

 צונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים. בכל מקרה של התקנת צנרת חי

 גלאים .יד

כל הגלאים יתאימו לעבודה עם מרכזית גילוי אש המוצעת. יש לצרף אישור מכון תקנים 

 –המאשרת את הנ"ל. בידי הספק, יהיו במלאי בארץ מגוון של גלאים ולא פחות מאשר 

עם כיוון אוטומטי,  גלאי עשן פוטואלקטרי, גלאי משולב, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי קרן

 , גלאי עשן להתקנה בתעלות מ"א, גלאי יניקה, גלאי להבה. OSID –גלאי קרן 

 להלן תיאור בסיסי של חלק מהגלאים. ביצוע בפועל בהתאם לתכניות .

 גלאי אופטי אנלוגי  (1)

 גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי (2)

 גלאי משולב אופטי/חום  (3)

 אויר גלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג  (4)

 דינמי -גלאי קרן ,גלאי מצלמה תרמי (5)

 גלאי יניקה  (6)

 בסיסי הגלאים: .טו

הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס 

 (ANALOGיהיה מתאים לגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת 

ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORS.כל גלאי יהיה עם כתובת .)  

 גלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.ה
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הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית 

 אינדיקציה מקבילה. 

 FM-200מערכת כיבוי אש  .טז

מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן,  (1)

. מפרט טכני זה, משלים את NFPA-2001 -ותתוחזק בהתאם לתותקן, תיבדק 

 המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: (2)

  באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. -אוטומטית 

   באמצעות לחצן חשמלי. -ידנית 

  ית.באמצעות פעולה מכאנ -ידנית 

-FM –כדוגמת גז  NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג  (3)

200 . 

 .FM-200חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי  

בהתאם להרצת המחשב אשר  SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  (4)

 תבוצע ע"י הקבלן ותוגש לאישור המתכנן.

הצנרת  ו  לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב.הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו ויותאמ

 המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.

 .FMו  ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  

ק"ג וע"פ הרצת מחשב  5בכמות מינימום  FM-200המערכת תכלול מיכל/מיכלי גז  (5)

ן של היצרן , מערכת הפעלה חשמלית, שסתום לפריקה מהירה, צינור יציאה גמיש בי

 10המיכל לצנרת הכיבוי,   נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על 

לכיבוי והצפת חלל החדר או לוחות החשמל, מד לחץ רגיל +  7%שניות ובריכוז של 

 -מד לחץ אלקטרוני עם יציאת פיקוד לדווח בבקרה בעת ירידת לחץ במיכל מתחת ל

 ם.ואת כל האביזרים וחומרי העזר הדרושי 70%

  :בדיקה ואישור .יז

 באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון התקנים. 

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גלוי אש, על 

כל חלקיה )גלאי עשן, כיבוי אוטו' בלוחות, מנדפים וכיו"ב( ויתקן כל ליקוי שיידרש עד 

אישור הסופי ע"י מכון התקנים, בדיקה זו כלולה במחיר העבודה ולא ישולם לקבלת ה

 עלייה תשלום נוסף. 

 :מדידה, מחירים, אחריות ושרותי אחזקה .יח

מחיר המערכת המסופקת כולל אספקה, הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה ניסיונית,  (1)

הרצה והדרכת המשתמש. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה 

 ל תקלה ופרטי חברת השרות של המערכת, שרטוטי המערכת וקטלוגים מלאים.ש

מחיר המערכת כולל הכנת תכניות ביצוע לאישור מכון התקנים ולהעברת הנחיות  (2)

 תשתית לקבלן החשמל.

עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת  (3)

צע ע"י שרותי אחזקה למערכת שהתקין. העבודה תבו
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צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של המערכת המפורטת במכרז 

 זה.

"מערכות גילוי  - 11חלק  1220עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי  (4)

 אש: תחזוקה".

עבודות האחזקה כוללות בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות  (5)

קלות לפי הזמנת הלקוח, אחזקת מלאי חלפים האחזקה של היצרן, תיקון ת

 מקוריים,  ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת. 

תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלת ההודעה ובכל מקרה 

 שעות. 24תוך פרק זמן שלא יעלה על 

נות המערכת. יבצע עם השלמת המערכת ולאחר קבלת אישור ממכון תקנים על תקי (6)

המתקין בדיקה למערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי היזם, 

 הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה.

הקבלן אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעות רצון  (7)

 חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר. 24המזמין למשך 

ן למערכת תכלול מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנתונים של הצעת הקבל (8)

הרכזת ואביזרי הקצה, קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה, רשימת 

 מקומות בהם הותקנה מערכת מהסוג המוצע.

 : מערכת כריזה .יט

 של טלפייר משולבת עם רכזת גילוי אש. EVAXהמערכת תהיה מתוצרת  (1)

שידור כריזת חרום  והודעות שוטפות  לפי חלוקה מטרת המערכת הקולית היא  (2)

לאזורים. ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות 

שעות ביממה. שידור ההודעות  24הרמקולים. המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  

בכל הבניין יעשה באמצעות מיקרופון מדלפק מרכזי במזכירות או ממכשיר טלפון 

מרכזיית הטלפונים. המערכת תאפשר עדיפות כריזת חרום על פני הודעות דרך 

כגיבוי.  24VDCוכן ממתח ישר   230VACשוטפות. המערכת תוזן ממתח הרשת

ההעברה ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל 

 שהיא.

שמור.  30%וד מערכת כריזה תבוצע בהספק המתאים לכל הרמקולים המתוכננים וע (3)

 לפחות  . חנייה בנפרד ,מרכז ספורט בנפרד . 8מספר אזורי הכריזה יהיה 

. מסגרת המסד תהיה מאלומיניום או ברזל מגולוון 19המערכת תותקן על מסד " (4)

מ"מ לפחות. גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין  2בעובי 

ניתנות  –עשויות אלומיניום או פח יחידות ההגברה יותקנו שלבי אוורור. הדפנות 

שכבות  2צבע יסוד  –להסרה. כל חלקי המתכת יעברו טיפול נגד קורוזיה וחלודה 

צבע על בסיס אפוקסי. בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול.  –ושכבה סופית 

מהעומס הצפוי. המסד יכלול  150%גלגלים מותאמים ל  4לתחתית המסד יחוברו 

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים ומד "5שתכלול רמקול מערכת מוניטור, 

 ."3עוצמה, מסך בגודל 
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אשר יאפשר   MAINTENANCE FREE,המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,  (5)

דקות שידור רצופות ללא  רשת החשמל, וכן מטען, אשר  60הפעלת המערכת במשך  

 הירה, לפי הצורך. יטען את המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מ

במתח של  CONSTANT VOLTAGE המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  (6)

V100.  

מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד  (7)

להתקנה משולבת ברכזת גילוי אש. הספק היציאה הכולל יהיה  מתאים לכל כמות 

שמור בכל רוחב תחום ההיענות, עכבת   מקום 50%הרמקולים בפרויקט ועוד 

למגבר יהיה מעגל בדיקה עצמית  .V100אוהם או מוצא קבוע   8העומס תהיה  

אינטגראלי, המעגל יבדוק ברציפות את תקינות המגבר בחוג סגור על ידי שידור אות 

לפחות ודגימתו בקביעות במוצא ללא תלות  20KHZכניסה בתדר בלתי נשמע של  

ים המועברים דרך המגבר. תקלה תיתן התרעה קולית )זמזם( ותדליק באותות הרגיל

 נורה. עבור הזמזם יותקן לחצן השתקה.

אוהם לפחות.  K100. עכבת הכניסה  24VDC  50HZ 230VACמתחי האספקה  (8)

  .3dbבניחות של  60-20Khzתחום הענות לתדר  

 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   1 % -אחוז עיוותים: מתחת ל

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85dbמוצא:  רעש 

 מעלות צלסיוס.  20מעלות עד מינוס   45תחום טמפרטורת עבודה : 

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור וניתוק 

 המערכת בזמן השרות. 

 כל חלקי המתכת במגבר, יהיו מוגנים בפני איכול וחלודה.

ות יותקנו רמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק לבן בתקרות אקוסטי (9)

 8שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית. הרמקול יהיה בקוטר "

בעל משפך כפול, באחוז עיוותים נמוך. רמקולים FULL RANGE מטיפוס   6או "

 . NFPA72בתקרות מונמכות יכללו תיבת פח סגורה בתוך התקרה ע"פ 

 גרם  142 -ול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מלרמק

 אוהם.  8עכבה:  

 . 75Hz-15Khzתחום הענות: 

 W10  ÷2קיבול הספק: 

 מעלות.  120זווית פיזור:  

שופרי הקול מיועדים להתקנה בחנייה או חיצונית יהיו קומפקטיים, אטומים  (10)

ופרי הקול יהיו בעלי ומוגנים בפני רטיבות, לחות , מליחות ותנאי אקלים אחרים,  ש

 . RMS 8 ÷ 30Wמובנות מרבית. הספק 

 . ± 3dbבנקודות  275Hz-15Khzתחום הענות לתדר 

 מעלות. 110אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. זווית פיזור 

, 7.5W, 4W, 2W, 1W,  ,W 15שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים 

30W. 
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 סיליקון. 3%ברזל  97%לתי נפרד משופר הקול. מבנה הליבה: שנאי הקו יהיה חלק ב

הספק השנאי המשתנה יהיה   V.C.T.וסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה  (11)

W75 בהתאמה לעומס הנצרך, הנחתה כלליתdb 30 כמות הדרגות להנחתה של ,

10db  בתוספת מצב מופסק.  הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום.  -OFF.ום למקסימ

בעמדת הפעלת כריזה ראשית ועמדות נוספות ע"פ דרישת יועץ בטיחות וכיבוי אש 

. VLE-006יותקנו מיקרופונים. בעמדה ראשית מיקרופון דיגיטלי שולחני דוגמת 

 .ESM-020Hבמקומות אחרים דוגמת 

(  תהווה חלק אינטגרלי ממערכת השליטה SURVEILANCEיחידת ניטור קו ) (12)

 .RCSתוצרת  ESC-012במערכת כריזה המשולבת עם רכזת גילוי אש דוגמת 

 

 

 מערכת פתיחה/סגירה לחלונות עשן .11

 ציוד מאושר לעבודה בפרויקט :

 "מטלפרס" או ש"ע מוכח כולל השוואת תקינה ונתוני יצרן לגבי כל הציוד המוצע.

 ורטת לצורך בחינת ש"ע.הקבלן יכין טבלת השוואה מפ

 מבנה המערכת .א

 המערכת לפתיחת חלונות עשן תכלול את הרכיבים הבאים:

 יחידת פיקוד ובקרה מקומית השולטת על קבוצת חלונות. (1)

מנועים לפתיחה ולסגירה של החלונות )אורך מהלך פתיחת המנוע יאפשר פתיחה  (2)

 מלאה לכל שטח החלון(.

 מו עפ"י דרישות יועץ הבטיחות.לחצני הפעלה מקומיים לשעת חרום שימוק (3)

אינסטלציה חשמלית )כולל כבלים ותשתית( בין יחידות הבקרה המקומית לבין  (4)

 המנועים ולחצני ההפעלה.

 שיטות הפעלה .ב

 ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות: 

 עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש. (1)

 לחצני הפעלה מקומיים לחרום. (2)

 הפתיחה. ממפסק טרמי ביחידת (3)

 סגירת המערכת .ג

 באמצעות לחיצה על לחצני ההפעלה. (1)

 במערכת גילוי אש ו/או בקרת מבנה. RESETבאמצעות ביצוע  (2)

 תכונות מערכת הבקרה .ד

 .V220הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתח  (1)

  .V24כל רכיבי המערכת יפעלו במתח של  (2)

 המערכת תדע לבדוק באופן שוטף: (3)

 .התרעה על חלונות פתוחים 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  147
 
 

  במקרה של תקלה כדוגמת הנ"ל תופיע התראה אופטית ביחידות 

  אפשרות לביצועRESET .ממערכת גילוי אש 

 

 תשתיות בפיתוח: .13

 כללי: .א

עבודות בפיתוח יכללו מערכות תת קרקעיות לחשמל ולתקשורת עבור מבנה המעבדה, 

 תאורת חוץ, תשתיות הזנה לחברת חשמל,  וכל הדרוש לביצוע מושלם ע"פ תכנית.

 ירות:חפ .ב

ס"מ באופן שעומק קצה עליון  150ס"מ ל  110החפירות עבור הצנרת תהיו בעומק שבין  (1)

 ס"מ )אלא אם צוין אחרת בתכנית(. 90 -של צינור לא יקטן מ

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובתכניות בו מוזכרת  (2)

 והסלע.חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת  10החפירה תרופד בשכבה של  (3)

לאחר הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון 

פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש, יש לסתום את החפירה בעפר ולהדק במצע 

 סוג א'.

ל צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים ש (4)

מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן בלבד. כל תקלה במערכת תת 

 קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

 צינורות: .ג

 סוגי צינורות : (1)

  צינורות לחברת חשמל יהיו מטיפוסPVC  6בקוטר " 10כבד ,דרג . 

  "במקומות בהם נדרשת צנרת כפיפה יבוצעו צינורות פוליאתילן מסוג "פקסגול

 עם חיבורים בהלחמות . SN16מאושר לשימוש בחברת חשמל 

  מ"מ  63מ"מ או  50הוט יהיו מטיפוס פוליאתילן בקוטר \צינורות עבור חיבורי בזק

  13.5, י.ק.ע 

 פן כפולה וחלקה "מגנום" צינורות לתאורת חוץ יהיו מסוג שרשורי מחוזק עם דו

 מ"מ 75בקוטר 

 כל הצינורות באתר יישאו אישור מכון תקנים לפי חוק החשמל .

כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו יצוידו  (2)

מ"מ,  2מ"מ חוטים בקוטר  36בחוטי משיכה מניילון שזור. לצינורות עד קוטר 

ומעלה חבל בקוטר  3מ"מ, לצינורות " 4"מ  חוטים בקוטר מ 63מ"מ עד  42לצינורות 

ס"מ וטבעת )קטע צינור(  20מ"מ. סיום החוט בקצה הצינור עם רזרבת קשירה  8

 קשורה שתמנע את "בריחת" החוט לתוך הצינור.

באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית שבוצעה.  (3)

ויסומן ע"י הקבלן, עם מידות ממבנים קיימים,  הסימון יהיה בר קיימא בשטח

 בתכניות העדות שיכין.
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 עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת: (4)

 .לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים 

 .הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות 

 .חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה 

  על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים  –על ידי פקקי איטום קצות הצנרת יאטמו

 לחלל הצינור.

 .מחיר האטמים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד 

 שוחות מעבר: .ד

 התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור. (1)

 25טון, במקומות אחרים בעומס של  40תאים שבשטח דרכי שרות יעמדו בעומס של  (2)

 תאים יישאו אישרו מכון התקנים הישראלי.טון. כל סוגי ה

 תקע.-החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע (3)

 ס"מ. 20התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי   (4)

 יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדרכה ו/או פני הכביש. (5)

לפי  –או אחרת מכסי התאים יהיו מכסים ייעודיים ממתכת עם חותמת "חשמל"   (6)

 הנחיית מפקח.

 מידות התאים שבתכניות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.  (7)

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו. (8)

 

 : אופני מדידה .14

 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  .א

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים 

 פרט ובתכניות. במ

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי 

התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות 

 סוג שהוא. ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל 

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה 

הכלולה במסגרת חוזה זה. כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים להשלים 

האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, המתיחסים 

 לאופני המדידה והמחירים. 

עיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים הדרושים בכל ס .ב

לביצוע העבודה, פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת 

 המזמין.

העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם את  מחירי .ג

מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים  ההוצאות לצביעה , בדיקות תיקונים,
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כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות 

 עדות. 

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים  .ד

באורכים ניכרים ו/או  ובכל התנאים. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים,

 בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות  .ה

 לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

 הבאים: רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים  .ו

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם  .ז

 בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון. 

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .ח

 לים. סימון זהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכב .ט

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.  .י

 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.  .יא

 כל החומרים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.  .יב

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  .יג

אי לקביעת הכמויות המדויקות הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחר .יד

 של ציוד , אביזרים וחומרים שידרשו לבצוע העבודה. 

העבודה תימדד עם השלמתה, נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו.  .טו

מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, 

 ' ולא ישולם עבורם בנפרד. שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו

מחירי עבודות חריגות יחושבו בפרורטה על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח  .טז

מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. חישוב פרורטה יבוצע בהתאם למחיר חוזה 

והיחס יופעל על מחירי הציוד החריג בהתאם ליחס בין מחיר החוזה למחירון של הציוד 

 ן.המאופיי

 . 15%בהעדר אפשרות לבצע פרורטה יחושבו החריגים על בסיס מחירון דקל פחות 

 המפקח הראשי יחליט לפי איזה נתון מחיר ישולם החריג.

 העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות:  .יז

מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה )ללא תלות  כללי:

פות והאביזר הסופי . לא תשולם כל תוספת בגין שימוש במרחק( וכן את קופסאות ההסתע

בצינור כבה מאליו או צינור פלסטי  קשיח או צינור פלסטי משוריין. גם חציבות וכסוי 

הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. 

צמודים, יחושב רק  תעלות כבלים ישולמו בנפרד. בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים

תחה"ט יהיו מסוג \הראשון כנקודה, היתר כתוספת.  כל האביזרים להתקנה ע"הט

BTICINO LIGHT. 

 כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.

 פרוט הנקודות במתקן .יח
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 3נקודת מאור רגילה: כבלx1.5 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה סמויה לרבות

 או לחצנים תחה"ט.\ר ומפסקי מאו

  4כבל בקרה:\פיקוד\לחצן תאורהx1.5 (N2XY)   20בצינורØ    בהתקנה סמויה

מלוח החשמל ועד הנקודה. סיום בלחצן תחה"ט עם נורית סימון במתח ע"פ סוג 

  230V\24V\12Vהמערכת 

  16נקודת ח"קA3: כבלx2.5 (N2XY)   20בצינורØ  .בהתקנה סמויה מלוח חשמל

תחה"ט או עה"ט עם תריס פנימי בגובה עפ"י המצוין  16A/230Vסיום בשקע 

 בתכניות.

  16נקודת ח"ק תלת פאזיתA5: כבלx2.5 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה סמויה

 , בגובה עפ"י המצוין בתכניות. CEE 5X16Aמלוח חשמל. סיום בשקע 

  16נקודת ח"קA  עבורFC : 3כבלx2.5 (N2XY)   20בצינורØ ח בהתקנה סמויה מלו

 עה"ט עם תריס פנימי בחלל תקרה. 16A/230Vחשמל. סיום בשקע 

  20נקודת ח"קA3: כבלx4(N2XY)   25בצינורØ  .בהתקנה סמויה מלוח חשמל 

  16נקודת ח"ק תלת פאזיתA5: כבלx2.5 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה סמויה

 , בגובה עפ"י המצוין בתכניות. CEE 5X16Aמלוח חשמל. סיום בשקע 

 5: כבלנה למחמם מים מהירנקודת הזx4 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה סמויה

 מלוח חשמל. 

 5: כבלנקודת הזנה למעלון נכיםx4 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה סמויה מלוח

 צמוד למעלון. 4X20Aחשמל לנקודה, סיום במפסק פקט 

  3: כבלנקודת הזנה למנוע חלוןx2.5 (NHXHX-E90)  )   20בצינורØ  בהתקנה

 ה ממיקום רכזת חלונות שחרור עשן לנקודה. סמוי

 :3כבל נקודה הכנה למנוע חשמלי למסך גילילהx2.5 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה

 20Øוממנו צינור  H=110)דו קוטבי(  2x16Aמצבים  3סמויה מלוח חשמל עד ללחצן 

 עד למיקום המנוע. 4x2.5 (N2XY)ומוליכים מבודדים או כבל 

 3כבל ל:נקודת הכנה לברז חשמx2.5 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה סמויה מלוח

מחלל  20Øעה"ט עם תריס פנימי בחלל תקרה+ צינור  16A/230Vחשמל סיום בשקע 

 תקרה למיקום הברז.

 3כבל : מיכל הדחה\נקודת הכנה לברז חשמלx2.5 (N2XY)   20בצינורØ  בהתקנה

י בחלל תקרה+ עה"ט עם תריס פנימ 16A/230Vסמויה מלוח חשמל סיום בשקע 

 מחלל תקרה למיקום המיכל. 20Øצינור 

  מקבץ שרות בקופסת שקעים מתועשתNPL:  5ע"י כבלX4 N2XY  מ"מ  32בצינור

הכוללת שקע תלת פאזי  NPLבהתקנה סמויה מלוח החשמל, סיום בקופסת שקעים 

16A CEE  +2  16שקעים ישראלים חד פאזייםA 4. כולל פחתX40A 30mA מא"ז ,

3X16A1א"ז , ומX16A. 

 20: צינור תרמוסטט מזוג אוירØ  וחוט משיכה בהתקנה סמויה מיחידת מיזוג אוויר

מודול  3או קופסא  55ועד לנקודה. סיום בקופסא 
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 תחה"ט )מיקום מדויק וסוג הקופסא בתיאום עם קבלן מיזוג אוויר(.

 חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת נקודת חיבור הארקה מפס הארקות קומתי/ראשי :

)קוטר ע"פ המופיע בתכנית( מפס הארקות ועד לאלמנטים מתכתיים, כגון: צנרת 

ביוב, ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים חמים, פסי הארקה בארונות תקשורת, 

תעלות מ"א, גריד מתכת של תקרה אקוסטית, משאבות וכיו"ב. כולל חיבור לאלמנט 

ם קנדיים ואומים. כולל שילוט המתכתי עם ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקי

 סמוך לנקודת החיבור ומתחת לתקרה.

 :ע"י כבל  לחצן חרוםX1.5 NHXHX E905  מ"מ מלוח החשמל  25בצינור מריכף

 GEWISSלנקודה. סיום בלחצן בקופסא עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ. דוגמת 

RV42.עם שני זוגות מגעים סגורים . 

 4בל : ע"י כנקודת גלאי עוצמת הארהX1.5 N2XY  מלוח החשמל לנקודה ) חיבור

לפי בחירה  24Vאו  230Vע"פ פרט התקנה ( סיום בגלאי משולב אינפרא אדום במתח 

 ,כולל קופסת התקנה לתקרה.

  מקבץ משולבA:  שקעי חשמל ע"י  6מקבץ משולב לשקעי חשמל ותקשורת הכולל

 25ע"י שני צינורות  נקודת הכנה לתקשורת אחודה 4מ"מ +   20בצינור  3X2.5כבל 

 מ"מ לתעלת תקשורת.

  מקבץ משולבB:  שקעי חשמל ע"י  4מקבץ משולב לשקעי חשמל ותקשורת הכולל

 25נקודת הכנה לתקשורת אחודה ע"י שני צינורות  2מ"מ +  20בצינור  3X2.5כבל 

 וסאונד. HDMIמ"מ עבור כבלי  32מ"מ לתעלת תקשורת + שני צינורות 

  מקבץ משולבC:  שקעי חשמל ע"י  4משולב לשקעי חשמל ותקשורת הכולל מקבץ

 25נקודת הכנה לתקשורת אחודה ע"י שני צינורות  2מ"מ +  20בצינור  3X2.5כבל 

 מ"מ לתעלת תקשורת.

  מקבץ משולבD:  שקעי חשמל ע"י  2מקבץ משולב לשקעי חשמל ותקשורת הכולל

מ"מ  25ע"י צינור נקודת הכנה לתקשורת אחודה  2מ"מ +  20בצינור  3X2.5כבל 

 לתעלת תקשורת.

  מקבץwifi:  3נקודת מקבץ בחלל תקרה הכוללת שקע חשמל ע"י כבלX2.5  בצינור

 מ"מ לתעלת תקשורת. 25מ"מ + נקודת הכנה לתקשורת אחודה ע"י צינור  20

 :25צינור  נקודת טלפוןØ  2-זוג   2+ כבל(2x0.6)   בהתקנה סמויה מריכוז תקשורת

טלפון כפול תחה"ט עם מעגל מודפס בתקן בזק בגובה עפ"י קומתי. סיום בשקע 

 המצוין בתכניות.

 :25צינור  נקודת טלוויזיהØ  כבל +BENDEL-TFC-RG-6  בהתקנה סמויה

בתיאום עם   TV – .FMמריכוז תקשורת קומתי. סיום בשקע תחה"ט עם יציאות 

 .TV-  YES/HOT ספק 

  :25צינור נקודת הכנה לתקשורת/מתח נמוך/ביטחוןØ  עם חוט משיכה בהתקנה

 מודול תחה"ט עם מכסה. 3סמויה עד לריכוז תקשורת. סיום בקופסא 
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 מ"מ מהרכזת )או תיבת  20: ע"י צינור מריכף אדום נקודה לאביזר במערכת גלוי אש

ריכוז קומתית( ועד הנקודה + כבל גילוי אש מסוכך תקני ע"פ דרישת ספק המערכת. 

 כולל אספקה והתקנת האביזר.

 מ"מ מהרכזת )או תיבת ריכוז קומתית(  20: ע"י צינור מריכף אדום קודת כריזה נ

ועד הנקודה + כבל כריזה מסוכך תקני ע"פ דרישת ספק המערכת. כולל רמקול כריזה 

 כמוגדר בפרק כריזה .

 

 תנאים מקומיים ומניעת תאונות .15

דה ואפשרויות על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לביצוע העבו .א

הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע 

למכשולים קשיים בהתקנה, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה 

 להתעורר בקשר לכך. 

על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע  .ב

אמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. בכל ה

הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה 

מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו 

 להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה. או קבלני משנה או באי כוחם אשר 

 תיאומים אישורים ובדיקות .16

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  .א

העבודות, כגון: מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף 

 אחר. הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי התקשורת  .ב

 והחשמל.

עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה וחציבה להנחת הכבלים. על הקבלן  .ג

לתאם מראש את עבודות החפירה, מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע. ולקבל את  אישור 

 הקונסטרוקטור לחציבות.

הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לביצוע החבור, יגיש לחברת החשמל  .ד

את כל המסמכים, פרטי הציוד והתכניות שידרשו וישתתף בתאומים עם חברת החשמל 

 הנוגעים לאופן ביצוע העבודה.

 (: AS MADEתכניות עדות  ) .ה

 בוצעו לעומת במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים ש

 התכנון המקורי.

  עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי שבוצע

 )תכניות עדות(.

  תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב- AUTOCAD הקבלן .

 סטים ודיסק מתכניות העדות שהכין. 3ימסור למזמין   
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 תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............(  הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :

 בתאריך ......."

  .הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו 

עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י מהנדס חשמל בעל רישיון  .ו

 ויעביר דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת הליקויים  הדרושים תיקון. IIIחשמלאי בודק סוג 

על הקבלן להיות נוכח בזמן ביצוע בדיקת מתקן החשמל ולהגיש כל סיוע שיידרש על ידם. 

 עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל הליקויים המצוינים בדו"ח.

לאחר מכן יזמין הקבלן את חברת החשמל לבדיקת המתקן שהקים וייתקן מיד כל ליקוי  .ז

ברת החשמל. על הקבלן להיות שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י ח

 נוכח בזמן ביצוע בדיקת מתקן החשמל ולהגיש כל סיוע שיידרש על ידם. 

בדיקת הבודק המוסמך וחברת החשמל אינה באה במקום בדיקת המתכנן או/ ו הפקוח  .ח

או/ו נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים הנדרשים על ידם העבודה 

 רה רק לאחר אישור המתכנן, המפקח ונציג המזמין.תתקבל ותיחשב גמו

כל התיאומים והבדיקות הנ"ל, כולל תשלום לבודק, כלולים במחיר העבודה ולא ישולם  .ט

 עבורם בנפרד.

 אחריות .17

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   .א

תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע. הגדרת קבלה סופית  .ב

חסת לאישור בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן, המאשר שהמתקן הושלם מתיי

 לשביעות רצונו המלאה.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות  ציוד אביזרים וכבלים  .ג

 שסיפק. 

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.  .ד

 חודשים מיום ההחלפה.  24בי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  תקופת האחריות לג

הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  .ה

 האחריות.

גילוי אש  \העבודה כוללת טיפולים ושרות במהלך תקופת האחריות למערכות אינטרקום .ו

אם להנחיות ומפרטי אחזקה של  לוחות חשמל. הטיפולים ייעשו בהת\גנרטור \כריזה \

יצרני הציוד וכוללים החלפת ציוד מתבלה ותקול במשך כל תקופת האחריות . הקבלן ידאג 

לקבל ולהציג את אישורי מכון התקנים ומעבדות מוסמכות ככל הדרוש לצורך חידוש רשיון 

 ואישורי נציבות הכבאות .

 

 הכנות למולטימדיה .18

 : נושאים 4ימדיה כוללות הכנות הקבלן לקראת התקנות המולט .א

נקודת חשמל לכל פריט לפי תכנית חשמל שתוגש על יד חברת המולטימידה, כולל אספקת  .ב

 אביזרי קצה ומפסקים מסומנים בארון החשמל.

נקודת תקשורת בין כל פריט לבין חדר המסדים לפי תכנית תקשורת שתוגש על יד חברת  .ג

 המסדים. המולטימידה, כולל אביזרי קצה ולוח מרכז בחדר
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צינורות השחלה עבור כבלי אודיו/וידאו/בקרה בין כל פריט לבין חדר המסדים ו/או  .ד

לפי תכנית צינורות השחלה שתוגש יד חברת המולטימידה )חבר  -מיקומי תקרה 

 המולטימדיה תהיה אחראית על  החיווט בהמשך(

 רינות וכד'.חיזוקים נקודתיים תקרתיים/קיריים למקרנים, גופי תאורה ייחודים, ויט .ה

 תכנית החשמל תכיל גם הגדרת מפסקי חוויה/ניקיון. .ו

לכלל גופי התאורה השייכים לחוויה , הקבלן צריך לספק הכנות חשמל ומערכת דימור )על  .ז

 הקו או בארון לפי מה שיוגדר וכן חלוקה למעגלים לפי הגדרת חברת ההפקה.

לה שונים של תאורה הקבלן יתן תמיכה במפסקי חוויה המאפשרים הכנת תסריטי הפע .ח

   חוויה שינתנו ע''י חברת ההפקה. וביצוע מלא ע''פ הגדרות 

 הקבלן יגיש תכנון מפורט ע''י מהנדס חשמל מטעמו בעל נסיון במערכות של תאורה  .ט

 מדומרת ורכיבים לשליטה ובקרה בחשמל.      .י

ללא  פיים ככל שידרשבתום כל עבודות חברת ההפקה, הקבלן יחזור לאתר ויבצע פינישים סו         
 .כל תמורה נוספת

 

 מפרט טכני לאספקת גופי תאורה  .19

 .כללי1
.המזמין שומר לעצמו הזכות לביצוע הזמנות ציוד חלקיות בהתאם לחוזה הנ"ל עם מספר 1.1

 ספקים/ קבלנים שונים.

. בהגשת הצעת מחיר יש להתייחס למפרט במלואו. לאחר ההגשה יבחנו ויבחרו הגופים 1.2
 ם ביותר לפי שקולי המתכנן.המתאימי

. על הקבלן למדוד ולבדוק במקום את ההכנות שנעשו עבור ג"ת וכמו כן, לספור במקום את 1.3
 הכמות המדויקת של גופי התאורה אשר תימסר לאחר השלמת התכנון ואישורו. 

. בהצעת המחיר ג"ת המוצעים יכללו אספקה לאתר, למחסן הקבלן או כל מקום סגור אחר 1.4
תואם מראש. כל ג"ת יהיו מאיכות מעולה והמחיר יכלול ציוד מקורי, בתי נורה וכיסויים שי

ת הצורך. באחריות הספק לעדכן את מתכנן התאורה על מועדי אספקה לאתר לנורות וכבל במיד
 ע"מ שיוכל לבקר את איכות ג"ת.

התאורה כולל . ספק התאורה/ הקבלן יספק מיד עם היבחרו את כל פרטי ההתקנה של גופי 1.5
תיבות שיקוע, פרטי חיבורים, גלנדים לאיטום כניסת הכבלים לגופים ופרטי חיזוק ואביזרי עזר 

 הנדרשים להתקנה מושלמת. 

. הציוד יסופק כשהוא מתאים להתקנה במקומות להם הוא מיועד כולל כל האביזרים 1.6
ריט מסוים החיוני הקבלן פ \המתאימים וציוד העזר הנדרש להתקנתו. באם לא סיפק הספק

המוצר בהתאם לדרישת המפרט, התכניות האדריכליות  \להפעלתו, חיבורו והתקנתו של הגוף
 \יסופקו פריטים אלו ותבוצע עבודת ההתאמה על חשבון הספק/ הקבלן. על הספק -והפרטים 

הקבלן לקחת עובדה זו בחשבון ולציין בהצעתו כל בעיה שהוא צופה בהתקנה ובחיבור של 
 ים עד להפעלתם בתנאים הנדרשים במפרט, ע"פ תקני החשמל והתקנים הבינלאומיים.המוצר

. כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי או אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ הייצור. 1.7
גופים מיובאים ישאו תו תקן של ארץ מקורם ויקבלו אישור מכון התקנים הישראלי. ג"ת בייצור 

 ן ישראלי. כל הגופים ישאו תווית או חותמת היצרן, הדגם והתקן.מקומי ישאו תו תק

. ההצעה תוגש על פי המפורט בכתב הכמויות כאשר היא מחולקת לשני חלקים )רכישה בלבד 1.8
והתקנה( וזאת כדי לאפשר למזמין לרכוש את גופי התאורה בעצמו ולספקם לקבלן. אשר על כן 

עלות במחסני הספק ואילו ההתקנה כוללת את כל  נדרש הקבלן לתמחר את מחיר הרכישה לפי
יתר המלאכות והשירותים עד להפעלה מלאה לרבות הובלה, התקנה, שבר בלאי, תקלות וכד'. 

 הנ"ל נכון גם במקרה שהמזמין ירכוש את גופי התאורה במקום הקבלן.

שווה ערך . במסגרת ההצעה נדרש הקבלן להתייחס אך ורק לגופי התאורה המוצגים ולא לכל 1.9
ערך עבור גופים שבמכרז הסופי לא תינתן עבורם אפשרות  -מכל סוג שהוא. לא יאושרו שווה

על הגופים שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת לפני  -לשו"ע 
אספקה לאתר.לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם 
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ומהנדס חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי  המתכנן מפגש בנוכחות אדריכל, יזם, קבלן
 התאורה לבחינת גופי התאורה והצגתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר.

לפחות. קופסת  0.96. גופי התאורה יכללו נורות, ציוד הפעלה כנדרש ,עם מקדם הספק של 1.10
ם להתקנה לקיר או אביזרים לנורות פריקה תכלול מאמ"ת הגנה, כל ציוד וחומרי העזר הנדרשי

לזרוע עמוד לרבות עבודות מתכת וקונסטרוקציה, גופי התאורה יותאמו למקום התקנתם,כל 
הרשום לעיל כלול במחיר גוף התאורה. גופי התאורה יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן, רק לאחר אישור 

 דוגמאות ע"י המפקח, מתכנן התאורה, היזם ומהנדס החשמל.

 .התקנת גופי תאורה2

גופי התאורה יסופקו כך שיכללו את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב  .2.1
 של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים, שנאים וכו'.

. האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לתקרה, 2.2
 ורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.לקיר או לאלמנט גמר כלשהו וללא כל צ

יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת  -. לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגרלי 2.3
מקורית או מארז שווה ערך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה תקני. 

ווט יעמוד בטמפ' מעל לגופי תאורה עם נורות פריקה הכבל המגשר יהיה בנוי למתח ההצתה. החי
מעלות )חוטי נחושת עם בידוד אוקלון(. הנ"ל יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן  90

 הנכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור כולל המארז הנלווה והחיווט המקשר ביניהם.

ם מספיק . לגופי תאורה המכילים ציוד חירום: הציוד יותקן באופן אינטגרלי אך ורק באם קיי2.4
מרווח לגישה לכל האביזרים ואין חשש להתחממות הגוף מעל לטמפ' המומלצת. לגבי ציוד 

 לעיל. 2.3שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק 

 . התקנת גופי תאורה בתקרות תותב2.5

ההתקנה  א.התקנת הגופים תבוצע על פי הוראות היצרן והנדרש במפרט. לפני 
 ל סוג גוף השקוע בתקרה.יספק הקבלן, לאישור, פרט התקנה של כ

ב.גופים המותקנים בתקרת תותב יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות שרשרת מגולוונת 
מחוברת לווים בתקרה ובגוף או  באמצעות מוטות הברגה, או באמצעי אחר באישור 

 מהנדס חשמל.

( יותקנו על גבי מתאמים מתועשים PLג.גופי תאורה עם נורות פלואורניות קומפקטיות )
 מתוצרת "וויסבורד". M.T.Mחדים לכך, דגם מיו

שרשרות מגולוונות. כמו כן  2ס"מ יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות  60X60ד.גופי תאורה 
יחוזקו הגופים לפסים האורכיים של  מבנה התקרה .במידת הצורך יותקנו מתאמים כך 

 שהגוף יהיה מותקן באופן יציב ולא "ירקוד".

בתקרה תותבת תותקן קופסת חיבורים/ מעבר/הסתעפות,  ה.מעל כל גוף תאורה המותקן
 כניסות/יציאות לכבלים. הקופסה תהיה מחומר פלסטי "הכבה מאליו". 4הכוללת לפחות 

מערכי תאורה, פסי צבירה כמויות של פסי צבירה לפי תוכניות תאורה. כל ציוד הקצה  2.6
יות ספק גופי התאורה לדאוג לכל מחברים הזנות פינות ותליות לפי תוכניות יועץ תאורה. באחר

 2.5הציוד הנלווה לפי הצורך. נדרש עיגון לתקרת הבטון כפי שמפורט בסעיף 

 .גופי תאורה מיובאים3

. ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן לפי סעיף 3.1
מיד בחום המתפתח בגוף התאורה . ו/או בדוד אוקלון עP.V.C. כל החווטים יהיו עם בידוד1.7

 ובתיבת ציוד העזר והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים. מהדקי אוקלון ו/או חרסינה "כבה מאליו".

בתיאום עם מתכנן/אדריכל , הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או  -. במידה ויש צורך בשינוי צבע 3.2
 צבע אפוי בתנור.

 יצור -. גופי תאורה 4

במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס  . ג"ת אשר ייוצר4.1
החשמל ויעמוד בדרישות התקן . הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני פגעי מזג האוויר 
והתחמצנות ויצבע באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או אמייל. ציוד 

 ות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או מצופים.הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדריש
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. לכל ג"ת בייצור מיוחד יעשה אב טיפוס שייבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני 4.2
 יצור כל הכמות.

 .דוגמאות5

. הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכנן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס 5.1
ו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה. לאחר יום מצ 30תוך 

האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה  ויופעלו למשך 
תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת הספק/ הקבלן לספק 

ן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של ולהתקין והאישור הסופי יינת
המוצר, המזמין או המתכנן ו/ או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או 

 מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ הקבלן יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

תנאי בסיסי לקיום החוזה . אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה 5.2
ובאם החליט המתכנן שהספק/ ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, עפ"י 
החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות לספק 

 אחר לקבלת המוצר חליפי ע"ח הספק.

 . אספקת שווה ערך מאושר 3

ין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו . בכל מקום בו מצו6.1
של הספק אך ורק למוצר מסוים זה. מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו ייקבע 
בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק/ או הנ"ל . השימוש בשווה ערך 

 ה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו לאתר.טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שוו

. כל  מקרה בו מתכוון הספק/ בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על מוצר שווה ערך עליו לציין 6.2
זאת במפורש בהצעתו  ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י המתכנן ולדאוג 

 לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות. 

 חד תכליתי  והדו תכליתי. הגדרה לציוד החירום ה7

. הגדרות ומפרט טכני לכל ציוד חרום שהוא לפי דרישות מפרט מהנדס חשמל. ולפי המפרט 7.1
 הבא: 

 יחידות לתאורת חרום 

 א. תאורת החרום מתחלקת לשלוש קבוצות:

 בזמן רגיל ובזמן חרום ; –( תאורת הכוונה ושילוט מואר הפועלת תמיד 1

המופעלת ופועלת באופן רגיל יחד עם שאר התאורה באזור  ( תאורה דו תכליתית לחרום2
 ואילו בחרום מופעלת בעצמה.

 ( תאורה חד תכליתית הפועלת רק במקרה חירום3

 ב. גוף לתאורת חרום יהיה עם אישור מכון התקנים לדגם הספציפי המסופק.

ראיה בכל מקום בעוצמה ובגודל שיתאימו לזוויות ה LEDג. גופי תאורת ההכוונה יהיו עם נורות 
דקות. שילוט הכוונה בחרום  90למשך  90%תפוקת האור של שלטי ההכוונה תהיה של  ומקום.

ס"מ לפחות ויתאים למיקום ההתקנה, כמו "יציאה" או סימון  12יהיה בצבע  ירוק, גובה אות 
הנדס מדרגות מילוט עם או בלי חץ מורה בכיוון היציאה. איפיון שילוט חירום ואישורו על ידי מ

חשמל .השילוט יהיה מפרספקס צרוב תלוי מתקרה או קיר  ועיצובו יאושר על ידי מתכנן תאורה 
 ואדריכל. 

על הדופן  LED -תכליתיות, יש להתקין את מדבקת האזהרה ונורית ה-ד. בגופים עם  יחידות דו
 החיצונית  של הגוף במקום בולט לעין.

פקו כאשר היחידות מותקנות ומחווטות בתוכם או ה. גופים עם יחידות חד או דו תכליתיות יסו
היחידות יותקנו ויחווטו על ידי יצרן היחידה )ליצרן ישראלי( או ע"י הספק  בקופסה נפרדת.
 )ליצרן מחו"ל(.

 ו. יש לקבל אישור יצרן גוף התאורה להתאמת יחידת החרום לגוף.

ת הבטון והחיבור בין קופסת תחוזק  קופסת הציוד לתקר  -ז. ליחידה המותקנת בקופסה נפרדת 
, עם BJBאו  WAGOתקע מוגנים מתוצרת -הציוד וגוף התאורה יהיה באמצעות מהדקי שקע

הידוק משטח, וכבלים גמישים עם סופיות מתאימות בקצות המוליכים.  כניסת המתח תהיה לגוף 
)לא לקופסת הציוד(.הגוף יוכל להמשיך לפעול גם לאחר ניתוק 
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הכנסת מגשר(.הקבלן יספק מגשר אחד לכל חמישה גופי תאורת חרום יחידת החרום )אחרי 
 מותקנים.

לגופים עם שפופרות   –דקות   90תפוקת אור למשך   50%היחידות הדו תכליתיות יהיו עם  ח.
לגופים עם נורות פלואורניות  –דקות  90תפוקת אור למשך  70 % -פלואורניות ליניאריות ו

 קומפקטיות.

 .70ºCמו לטעינה רצופה ולטמפרטורת סביבה של המצברים יתאי ט.

הקבלן יספק למשרד המפקח יחידה אחת מכל סוג מוצע כשהיא מחווטת ומותקנת בגוף תאורה  י.
לצורך בדיקתה. רק לאחר אישור מהנדס חשמל ניתן יהיה לספק  -עם נורה +  כבל + תקע 

 היחידות.

 . נורות3

 CRIעם מקדם צבע משופר )   PHILIPSאו    G.E  ,OSRAM. נורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  8.1
והצתה  70Lm/W( וטמפרטורת הצבע תינתן בגוף מפרט הנורות. יעילות אורית של  1Bמקבוצה 80

, G.Eאו  PHLIPSשל  master colorאו  OSRAMשל  lumiluxחמה מיידית. הנורות מתוצרת 
 לפי קטלוג היצרן. שעות עבודה, 18,000 -. השפופרות ל4000ºCבגוון אור של 

שעות עבודה, לפי קטלוג  10,000 -( יצרנים כנ"ל לPL. נורות פלואורסנטיות קומפקטיות )8.2
 היצרן.

. בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף מפרט G.Eאו  PHLIPSאו  OSRAM. נורות פריקה ,מתוצרת 8.3
 הנורות.

 . PHILIPSאו  OSRAM G.E. נורות הליבון, הלוגן יהיו מסוג 8.4

בגוון וטמפרטורת צבע שתינתן בגוף מפרט הנורות. על ספק  Luxeonיהיו מסוג   LED. נורות 8.5
 ( (BININGהתאורה  לדאוג שכל הגופים עם נורות לד מסוג מסוים. ויהיו באותה טמפרטורת צבע 

. כל גווני הנורות יאופיינו בכתב לביצוע בתאום מול אדריכל. על היבואן ליצור קשר עם מתכנן 8.6
התאורה, לפני הספקה, לוודא את כל גווני הנורות לפרויקט. באחריות ספק הנורות לברר את 
הגונים הדרושים. גם אם הוגדרה נורה בגוון שונה במפרט עליו לספק את הגוון המבוקש לקראת 

 ביצוע.

 . בתי נורה ומחזיקי נורות3

9.1. 

 .BJBפס" או סיבוביים בלבד מתוצרת "פילי - T5א. לשפופרות פלואורניות 

ג. מחזיקי )תומכי(   Vossloh schwabeאו  BJBמתוצרת  -( PLב. לנורות פלואור' קומפקטיות )
נורות פלואור' קומפקטיות יהיו מנירוסטה, יאושרו מחזיקים מחומר פלסטי המוגן בפני קרינת 

U.V .באישור מראש של המפקח ומהנדס חשמל 

 ( בלבד . HEAVY DUTYד. לנורות פריקה בית נורה מחרסינה ) 

מ"מ, פח דקופירט מעובד עם טיפול של  0.8ג"ת הבנויים מפח ,עובי הפח  -מבנה מתכתי  9.2
 הורדת שמן, פוספטיזציה, צבע יסוד וצבע אפוקסי או אמייל. ובורג קבוע לחבור הארקה.

ה גוף מעלות צלסיוס,  עם מהדקים. במבנ 90ממ"ר  לטמפ' של   1במוליך מבודד בחתך  -חיווט  9.3
התאורה יותקנו חיזוקים מיוחדים לתפיסת החיווט. חיווט העובר ליד המשנק יוגן ע"י שרוול 

 זכוכית.

 כל הברגים אומים וכו' מפליז. -. ברגים 9.4

 לנורות פריקה יותקנו מצתים מתוצרת זהה של המשנקים. -. מצתים 9.5

 ל משנק .תוצרת אלקו או תוצרת מאושרת אחרת, קבל נפרד לכ -. קבלים 9.6

 . ציוד נלווה 10

משנקים לגופי תאורה עם נורות פלואורניות ליניאריות או קומפקטיות יהיו אלקטרוניים  10.1
או  1A -דלי הפסדים נצילות אנרגטית 400Vלפחות, מתח של  0.96בעלי מקדם הספק של 

EEI=A2 שנים אחריות,משנק משותף יהיה למקסימום שתי נורות.  5,  עם 
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אלקטרוני לנורות ליניאריות מסוג "חימום מוקדם" יאפשר עמעום הנורה באחת משנק  10.2
שליטה בפרוטוקול  0%או עד לרמה של  10%עד לרמה של   1-10Vמשתי הטכנולוגיות המקובלות 

DALI .תיקני 

 המשנק כולל התקשורת יתאימו לדרישות התקנים הבאים:  10.3

 לבנטיים(  דרישות בטיחות )על כל חלקיו הר 61347ת"י  -

 - IEC-60929  דרישות פעולה לרבות למערכתDALI  

 המשנק יתאים להתקנה בג"ת המאופיינים במפרט , המשנק יתאים  -

 על כל חלקיו הרלבנטיים. 20לדרישות ת"י   

 יש להציג תעודות בדיקה מלאות עבור כל אחד מהתקנים הנ"ל  - 

 המעידות תאימות מלאה לדרישות התקנים הנ"ל.   

 שנים. 5המשנקים יהיו צבועים בצבע נגד חלודה ותינתן אחריות  10.4

 "TRIDONIC" או "PHLIPS"  או "OSRAMהמשנקים מתוצרת " 10.5

 5 -משנקים לגופי תאורה עם נורות פריקה בגז אחרות יהיו , עם הגנה טרמית נגד זרם יתר ו 10.6
 "PHLIPS"  או "OSRAMשנות אחריות המשנקים מתוצרת "

 בהצתה חמה לשמירה על אורך חיי נורה   T5כל המשנקים לנורות  10.7

 אספקת והתקנת ג"ת מיוחדים הנשלטים ע"י חשמל ותקשורת 11

ו/או ג"ת חכמים הנשלטים ע"י חשמל  LED. בפרויקט המשלב מערכות של תאורת 11.1
עת מחיר ותקשורת, יש לתת התייחסות מיוחדת לנושא. על כן אנו דורשים שספק הלדים ייתן הצ

הכוללת התקנה של הלדים. אנו ממליצים שהצעה זו תישקל במלוא תשומת הלב על ידי הנהלת 
 הפרויקט, זאת על מנת לתאם בצורה הנכונה והמדויקת ביותר את ההתקנה והשליטה בלדים.

ו/ או ג"ת חכמים נבחר, קבלן חשמל, מהנדס  LED. תתקיים פגישה באתר עם ספק תאורת 11.2
ו/או ג"ת חכמים הנחיות להכנות  LEDתאורה. בפגישה יעביר ספק תאורת ה חשמל ומתכנן

 ו/ או ג"ת חכמים.  LEDחשמל, תקשורת ובקרה על האלמנטים השונים הכלולים בתאורת 

ו/או ג"ת חכמים יספק כבלים מקוריים )לא הארכות( להכנות באורכים  LED. ספק תאורת 11.3
 לפי דרישת קבלן חשמל. 

ו/או ג"ת חכמים יציב דרישות למיקום בקרים/ דימרים בארון חשמל או  LEDרת  . ספק תאו11.4
 מסתורים נגישים.

ו/או ג"ת חכמים לאתר לבדיקת  LED. לאחר סיום כל ההכנות בשטח יזומן ספק תאורת 11.5
 ההכנות והתאמתן לדרישות גופי התאורה לפי אפיון של יועץ התאורה .

ורה ינחה לקראת התקנה או יתקין בעצמו בהתאם לחוזה . בשלב ההתקנות ספק גופי תא11.6
ולסיכום מולו. ההתקנה דורשת חיבור גופי התאורה לכבלים בקצה אחד וחיבור הבקר לכבלים 

 בקצה שני.

 . באחריות הספק לתאם את מערכת התאורה מול מערכת שליטה לתכנון תרחישים . 11.7

 . הדגשים למערכת התאורה ולתאורת לדים12

 כל גוף תאורה בעל שליטה נפרדת בתכנות ע"י מערכת בקרה.. 12.1

אם כל גופי התאורה מתוכנתים לצבע אדום, על  –. כל הצבעים בכל גופי התאורה יהיו זהים 12.2
 כולם להיות באותו צבע אדום וכו', אלא אם תוכנת בצורה אחרת.

גופי התאורה, ספקים  . על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון התקנים הישראלי לכל סוגי12.3
 ובקרים.

 " לגופי התאורה וספקי כוח ע"י מעבדה חיצונית.IP. על הספק להמציא בדיקת "12.4

,זמן ירידת  LED. על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי 12.5
 , ע"י מעבדה חיצונית.50%תפוקת אור עד 
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 יה של כל ציוד התאורה, ע"י מעבדה חיצונית.. על הספק להמציא בדיקת אינטגרצ12.6

 .על הספק להמציא דיאגראמת חיווט של מערכת התאורה לאישור מהנדס חשמל.12.7

 בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים. FADE. בתכנות תרחיש, המעבר ב 12.8

 תרחישים. 50. בקר בעל אפשרות שמירה של מינימום 12.9

 שעון אסטרונומי. . בקר בעל12.10

שנים  8שנים לפחות והחזקת מלאי לחלקי חילוף למשך  5. אחריות על כל האביזרים למשך 12.11
 לפחות.

 . רשימה של פרויקטים בהם הותקנה מערכת תאורה זהה בעולם וכמה זמן היא עובדת.12.12

 . מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת11

 מוש במערכות בקרה ממוחשבות:. באחריות הקבלן לתאם ציוד נילווה בשי13.1

 ג"ת למתח נמוך: סוג שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. -

 ג"ת לנורה פלורוסנטית: סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. -

: מערך בקרים או דרייברים להפעלת לדים בשילוב כל מערכת בקרה או בקרת LEDג"ת לנורות  -
חשבת. באחריותו לתאם הדרכה מספק גופי תאורה לדים או מיבואן לגבי סוג מבנה, או בקרה ממו

כבלי תקשורת או כל חיווט אחר בין גופי תאורה לדים לבין בקרים או למערכת ממוחשבת מסוג 
 כלשהוא.

. הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות יבצעו ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על גבי 13.2
יאשרו את התוצאה אצל מתכנן התאורה. התאום באחריות כל אחד מן הדימרים המוצעים ו

 הספקים.

 . ניסויי תאורה14

. ניסויי תאורה לבדיקת גופי תאורה ו/או שו"ע יערכו באתר או במקום שייבחר על ידי יועץ 14.1
 התאורה.

 . מספר ניסויי התאורה יהיו ככל שיידרשו.14.2

 וציודם הנלווה לניסוי תאורה. . על הקבלן לדאוג לכל גופי התאורה14.3

 . עלות הניסויים כולל שימוש והתקנה בחיבורים זמניים יכללו בעלות גופי התאורה.14.4

. כיוון גופי תאורה יבוצע בלילה בהשתתפות מתכנן התאורה מהנדס החשמל  והמפקח. 14.5
ת המהנדס. כל הקבלן יספק, יתקין ויפעיל גופי תאורה שונים לצורך ניסוי תאורה עפ"י הנחיי
 המתואר לעיל ללא כל תמורה כספית, מעבר לסעיפים הרשומים בכתב הכמויות.

 הצעת מחיר  15

 

 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  .א

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעתו, בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות. 

נאים מחיר ההצעה להלן ייחשב ככולל גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי הת

 תם המסמכים, על כל פרטיהם.הנזכרים באו

אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי 

מחיר הנקוב ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. כמו כן רואים את הקבלן כאילו 

 ה. ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה ז

המונח "שווה ערך" אם נזכר כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או  .ב

היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב. 

טיבו, איכותו, סוגו צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי 

 של המתכנן ונציג המזמין.
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חיר העבודה כולל את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו', וגם את מ .ג

ההוצאות לצביעה, בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים 

כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות 

 עדות. 

העבודה, הפסקות או הפרעות  לום מיוחד או פיצוי בגין: פיצוללא ישולם לקבלן שום תש .ד

 לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחיר שהציג את הנושאים הבאים:  .ה

  ,כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים

 ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.כולל  תשלום עבור  בדיקות 

 .התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת 

  סימון  זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות, תיבות המעבר והסתעפות, סימון

 לכבלים.

  .פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות 

 יים והמכניים של הציוד המותקן.כל החבורים החשמל 

  .תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים 

מחיר העבודה כולל גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, לשות, מהדקים, כניסות כבל וכו'  .ו

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

. על הקבלן 10%מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר עפ"י מחירון "דקל" פחות  .ז

ים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. לניתוחי מחיר שיוגשו על בסיס להגיש ניתוח מחיר

 מחיר קניה של ציוד יצורפו העתקים מחשבונית מס וקבלה עבור התשלום בגין ציוד זה. 

 העבודה כוללת ביצוע כל הכבלים מהמונים של חברת חשמל אל הלוחות בדירות . .ח

שורת הנחוצים לחלוקה אל נקודות העבודה כוללת את כל כבלי התקשורת לחלוקה וארונות התק

קצה ומנקודת החיבור הראשית.
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 עבודות טיח  -  03פרק 

 

 כללי  09.01

 של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 

 הכנת השטחים לטיוח  09.02

טילן על בכל המקומות שידרשו על ידי המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליא . 1              

 עבודות שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח.

מחוזקת  M.P.Xמפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת  . 2

מ"מ ועובי  12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  25במסמרי פלדה. רוחב הרשת 

 מ"מ. 0.7החוטים 

עד ליישור פני השטח.  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  . 3             

כנ"ל  M.P.Xס"מ, יכסה החריץ ברשת   15במקומות שרוחב החריץ עולה על 

 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כיוון. 15ברוחב 

 יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח. . 4             

 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

ין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו פינות בין קיר לקיר וכן פינות ב 

 חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות.

 מ"מ. 5-10מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק  

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטויחים ושטחי 

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3-5יה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי בנ

 

 תיקונים והשלמות טיח  09.04

כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע ע"י  

הקבלן במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, 

 לא יהיה ניכר מקום התיקון.התנפחויות וכד', ו

 תיקוני טיח מעל פנלים ומעל אריחים יהיו במישור הטיח ללא עגלות. 

 

 סרגלים "מייקים"-טיח פנים   09.05

 מ"מ לפחות. 15טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי ,בעובי  

 גמר לבד. -הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  

 מ"מ 6ע ע"ג תשתית מפולסת ומיושרת  של סרגלי פרופיל מגלוון הטיח יבוצ 

  

 כך ליישם את השכבה השניה.-ימים ורק אחר 2יש לאשפר את השכבה התחתונה  

 ימים לפחות. 3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  

 המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה האשפרה כנדרש. 
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 פינות מתכת  09.06

 ות מתכת יבוצעו להגנת כל פינות הטיח לכל גובהם מזוויתני רשת מגולוונים. פינ 

 

 טיח פנים צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים  09.07

טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחים קרמים, במקומות שיקבעו על ידי  

 המפקח.

 

 טיח בגר בממ"מים  .09.08

 של "כרמית" או שוו"ע. 770כדוגמת טיח בגר )המאושר ע"י הג"א( יהיה  

 ליטר מים. 7.2ק"ג מעורבב עם  40תכולת שק  

 יש לבצע ניקיון תשתית מלכלוך ושומנים ושטיפת הקיר. 

מ"מ, להטביע בשכבה הטרייה רשת  6-" בעובי כ770יש ליישם שכבת "טיח לממד"ים  

" בעובי 770ד"ים שריון, לפי הנחיות מפרט פיקוד העורף ולבצע שכבה שניה של "טיח ממ

 לקבלת פני שטח חלקים. 2מ"מ ולאחר עיבוד ראשוני יש לשפשף עזרת שפשפת מס'  4

 

 טיח רביץ בתקרות חוץ 09.09

באחריות הקבלן ועל חשבונו קביעת עוגנים וקוצים לתקרת הבטון ולקורות בטון לפי 

מפקח.  בעובי שיאושר ע"י המהנדס וה XPMהוראות המהנדס. הביצוע כולל מתיחת רשת 

  הרשת תחוזק לפסי פלדה מגלוונים שיקשרו לעוגני התלייה והחיזוק.

 1:3המלט יורכב מחול ים וצמנט בתערובת 

אין להוסיף סיד לתערובת. אין להשתמש בחול מחצבה. ניתן להוסיף ערב לקבלת 

תערובת פלסטית ועמידה. מריחת המלט תעשה כך שכיסוי הרשת והקונסטרוקציה יהיה 

אחידה. הטיח השחור והטיח הלבן יבוצעו בהתזה. הקבלן יקפיד על עוביים  מלא ובשכבה

אחידים וגימור איכותי לפי מפלס התקרה הסופי המתוכנן. המחיר כולל את כל העבודות 

 חמרי הטיח והתשתית, הציוד הנדרש, הפיגומים והאשפרה, וכן פרופילי קצה לטיח.

 

 מערכת טיח חוץ 09.10

 ס"מ.  5)חברת תרמוקיר( בעובי  200וצעו במערכת טיח תרמי קירות חוץ בגמר טיח יב

 לבנייה ירוקה.  5282לבידוד תרמי ות"י  1045המערכת לפי ת"י 

 

 הכנת הרקע

עבודות הטיח לא יחלו לפני תום שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה. השטחים 
לשות, בליטות וגופים זרים, ויתאימו למתוכנן. יוסרו שכבות חיים המיועדים לטיוח יהיו מישור

יקוצצו חוטי קשירה. זיון הנראה לעין במישור הקיר יוגן מפני שיתוך לפני השמת שכבת 
חורים ומרווחים במישקים )פוגות( שבין בלוקים ייסתמו בתערובת .PL 100. התרמוקיר
גון השטחים ינוקו משמן, אבק ומלחים. מקום המפגש בין חומרים שונים )כ PL 100. תרמוקיר

 .יכוסה ברשת סיבי זכוכית מתאימה בטון ובלוקים(
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 תשתית

שעות  24תיושם  (לעבודות פנים PL 130 תרמוקיר לעבודות חוץ, PL 100 תרמוקיר) שכבת יסוד
שעות, יש  24לפחות לאחר הכנת הרקע. במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר 

 .לבצע אשפרה בהתאם למפורט בדף המוצר הרלוונטי

 .שעות מתום השמת שכבת היסוד 72עד  24שכבת הטיח התרמי תיושם 

 הכנת התערובת  -אופן היישום

ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף  10.0 -יש לשפוך כ
יסה אחידה, עדינה לת עבהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קב

דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הטיח מוכן  5 -לאחר המתנה של כונקייה מגושים. 
 .לשימוש

 אופן ההשמה

יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת 
 .עד לעובי הנדרש

 .מ"מ בשכבה אחת 50מ"מ עד  20עובי ליישום: 

 מ"מ בשתי שכבות 100מ"מ ועד  50מעל 

 פרהאש

יש להתחיל באשפרה למחרת גמר היישום ולהרטיב את הטיח במשך לפחות שלושה ימים 
 .פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום 3ברציפות, 

 מ"מ 10בי קרצפוץ בעו FC 191שכבת הגמר תבוצע בתערבות תרמוקיר  -שכבת גמר מינרלי

 

 חדיםאופני מדידה מיו 09.11

 מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי. 

 טיח על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש. . 1 

טיוח במשטחים צרים ו/או עגולים לרבות ברצועות וטיח בשטחים קטנים ,בכל  . 2             

 גובה ובכל מקום שיידרש.

 הכנת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש. . 3 

תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים  . 4             

 המטויחים.

 דבקים ומוספים. . 5 

 .          חיזוק כל המקצועות בזוויתני רשת. 6            

 שטחי הטיח מעל תקרה מונמכת ובאיזורים מחופים שונים . 7 

 מור במפרט מיוחד זה.הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל הא . 7 

 

 הערות

טיח צמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי ולא יימדד בנפרד.
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 עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

 כללי 

במפרט הכללי הבינמשרדי, כל התקנים  10עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו לפי פרק 

 עפ"י המפורט דלהלן.הישראליים והמפמ"כים הרלבנטיים במהדורתם המעודכנת  ו

כל עבודות הריצוף באריחים קרמיים,גרניט פורצלן ואבן יבוצעו בהתאם למפרט  

 . 3חלק  1555הבינמשרדי והת"י 

צורת ההנחה, שילוב הדוגמאות, העיבודים, המפלסים וכיוצ"ב בהתאם למסומן 

של  בתוכניות ובהתאם לסימונים שבתכניות עבודה שיימסרו לקבלן לפני הביצוע בפועל

 הריצוף/חיפוי.

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הנחה בדוגמאות, שילובים, עיבודים וכד, אלא אם 

 מצוין אחרת במפורש בכתב הכמויות.

    

 חומרים 10.02

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר.  כאשר על  .1

 ם הארוזים.האריזה מצוינים שם היצרן ופרוט טכני לגבי המוצרי

 

יש להציג למזמין דוגמאות לאישור של כל סוגי מוצרי הריצוף המוצעים.  לא  .2

יאוחר מאשר תוך חודש מהמועד בצ.ה.ע.  אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים 

 קודם לקבלת האישור לדוגמאות הנ"ל.

 

על הקבלן לדאוג לאספקת כמות מספקת של אריחים מאותה סידרת ייצור  .3

לביצוע כל חלקי המבנה באותה סידרת ייצור )לרבות פחת(. בנוסף כמות שתספיק 

עבור המזמין לצורך תחזוקה ותיקונים בעתיד ) ע"ח הקבלן כלול במחירי  3%של 

 היחידה השונים שבכתב הכמויות(.

 

לאחר אישור החומרים  יבצע הקבלן דוגמאות בשטח של הרכבת כל סוגי הריצוף  .4

יקות, לרבות בדיקות חוזק הדבקות. יש לקחת בחשבון כי והחיפוי לצורך בצוע בד

יום. אין להתחיל בעבודות הריצוף/חיפוי טרם אישור  28יבוצעו  בדיקות גם כעבור 

המפקח. המפקח רשאי לבצע בדיקות נוספות מזדמנות בכל שלב ושלב ולדרוש 

החלפת חומרים. הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת. כל הבדיקות על חשבון 

 קבלן.ה

 

 חיתוך מרצפות/אריחים  במשור 10.03

חיתוך לוחות שיש / אריחי קרמיקה  ואריחי גרניט פורצלן, יעשה אך ורק במשור מכני 

 מסתובב מיוחד למטרה זאת.
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 ניקוי כללי 10.04

בגמר הריצוף על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים  . 1

וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות בעזרת מכונת שטיפה וניקוי, 

 טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.

 

 TOLERANCES  -סיבולות  10.05

  

 סטיה מהניצב

 ומהצירים של

 קירות )במ"מ(  

 מ' 1.0ולאורך 

 הפרש גובה 

 )במ"מ( בין 

 אריחים

 סטיה )במ"מ(

 במפלס המתוכנן

 סטיה )במ"מ(

 ריות במישו

 מ' 1.0לאורך 

 תאור העבודה

2 0.25 2 2 )אריחים  )ריצוף 

2 0.5 0 אריחים ) חיפוי( 2 באנך 

 

 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן  10.06

 אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. . 1

יט פורצלן ( סוג א'. אריחי הקרמיקה/גרנ1) 314האריחים יתאימו לדרישות ת"י 

. מידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן 314( 2בת"י ) 4יהיו מסוג א' לפי טבלה 

 .1353ההדבקה לפי ת"י 

 

 090212מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף  . 2

במפרט הכללי ושכבה מיישרת צמנטית מעובדת בלבד. מחיר שכבת ההרבצה 

 מחיר החיפוי.והשכבה המיישרת כלול ב

 

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  . 3

האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו 

 מתאים בשל גודל, גוון או פגם.

 

" תוצרת "שחל" 215הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל  . 4

 או שו"ע.

 

שעות לפחות קודם  6אריחי הקרמיקה שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך  . 5

 הדבקתם.
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בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית  . 6

 ואופקית.

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה  לבין אלמנטים היוצאים  . 7

ת וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית בחומר אנטי מהקירות כגון צינורו

בקטריאלי באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורות 

 האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 

ספק  MAPEIמילוי מישקים )"רובה"( יבוצע ע"י רובה אקרילית מתוצרת חברת  . 8

 נגב טכנולוגיות  בגוון לפי בחירת  האדריכל. 

 הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.             

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה/אבן 10.07

  חול לתשתית א. 

התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט )טיט(  עשויה משכבת חול שעובייה 

חד מ"ק נקבע לפי דרישות התכנון ומעליה שכבת חול מיוצב בצמנט )הרכב: א

ס"מ. ערבול החול בצמנט עבור  5 –ס"מ  3ק"ג צמנט( ועובייה  100חול בתוספת  

שכבת החול המיוצב בצמנט ייעשה בערבל נפרד ורק לאחר מכן יפוזר החול 

 המיוצב על שכבת החול הנקי.

 

 התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט(         ב.             

 התקנה  .      1                          

בנפח וחול סיליקה נקי   1התקנת האריחים  בהדבקה נעשית באמצעות תערובת: צמנט חלק  

ממשקל הצמנט  15%" בכמות של   460חלקים בנפח בתוספת ל"טקס  2

" מסופק ע"י נגב  460בתוספת מים לקבלת עבידות מתאימה.  "לטקס 

 טכנולוגיות או שוו"ע..

 

 מריחת גב האריח 

יט על התשתית. נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא יש לפזר את הט 

 סירוק,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.

 יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב. 

: למרוח את  גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה אפשרות נוספת 

 מפורטת בסעיף זה."ה 460צמנט, חול ו "לטקס 

 

 הנחת האריחים .2 

שעות מעת הערבול וההשמה של  6יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך  

שכבת החול המיוצב. יש להקפיד שהחול  המיוצב לא יתערבב עם החול 

הנקי במהלך ההנחה.יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט תוך 

,במקומות בהם נקבעו מישקי  שמירה על מישקים במידות הנדרשות
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ביניים יש לחרוץ את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה,לכל עומקה וברוחב 

המישק, יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי,עד שיגיעו למפלס 

המתוכנן,ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים.יש לנקות את שאריות 

 רובה. הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של ה

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור. 

 

 מילוי ואיטום מישקים רגילים  .3 

במערכת שהותקנה באמצעות טיט יש למלא את המישקים לאחר סיום עבודות   

ימים לפחות. את המישקים הרגילים יש  10הריצוף ,אך לא לפני שחלפו 

  MAPEIפוקסי"  מתוצרת לאטום ברובה מסוג "אולטרהקולור" או "קרה

 המסופקים ע"י נגב טכנולוגיות או שוו"ע .  

 

  איטום מישקים גמישים.    4 

" או  355איטום מישקי הפרדה ומישקי  התפשטות ייעשה  במוצר "אלסטוסיל   

 " המסופקים ע"י נגב טכנולוגיות או שוו"ע.  410"אלסטוסיל  

 שות מלאה של הרצפה.יש לבצע את כל פעולות האיטום לאחר התייב  

"  355את מישק ההפרדה בין הרצפה לקירות יש למלא בחומר איטום "אלסטוסיל   

 ". 410או  "אלסטוסיל  

 

 5-3מ"מ ועבה בעובי  1-5התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי  ג. 

 מ"מ

 התקנה .1  

ו  האריחים בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים "דבק פורצלן" א  התקנת     
 "גרנירפיד" המסופקים ע"י נגב טכנולוגיות או שוו"ע.

 מריחת התשתית וגב האריח .2
 יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".      
יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת דבק      

מ"מ, כך שתאטום פגמים וחללים  1 -ראשונה,שעובייה אינו גדול מ
 בתשתית.

רוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה יש למ     
הראשונה. יש לסרק באופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה 

 המתאימה.
נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח ,      

 לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.
ת האריחים  כל עוד יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבק     

 הדבק טרי.
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.

 סמוכים יתלכדו באותו מישור. יש לוודא שפינות אריחים 
 

 מישקים רגילים מילוי ואיטום .1
 , לעיל.1כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  
 

 איטום מישקים גמישים  .4
 , לעיל.4כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    
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 התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה ד. 

 שכבת המלט צמנט )הטיט( .1  

 ס"מ. לא יהיו 3 –ס"מ  1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה    

 אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט.

 התקנה באמצעות מלט צמנט )טיט( .2  

 , לעיל.1כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    

 מריחת גב האריח .3  

חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק פורצלן" המסופק ע"י    

 נגב טכנולוגיות.

וך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק פורצלן" יש למרוח באמצעות כף טייחים ,ת   

 מ"מ . כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1 -שעובייה אינו גדול מ

 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 י   

 רטוב.   

: יש למרוח את התשתית ואת גב האריח קיימת אפשרות נוספת   

" המפורטת 460באמצעות תערובת הטיט העשויה  צמנט חול ו"לטקס 

 בסעיף זה.

 הנחת האריחים .4  

 , לעיל.2כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    

 ישקים רגיליםמילוי ואיטום מ .5  

 , לעיל.3כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    

 איטום מישקים  גמישים .6  

 , לעיל.4כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף    

 

  הערות כלליות להנחת האריחים ה. 

ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר   

רם. לפני הנחת האריחים, אין "החדרת" האריחים לשכבה שמתחת, תוך כדי יישו

צורך להשרותם במים. עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות 

מ"מ ובהתאם  4העבודה, ע"י בד או ספוג רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפחות 

להנחיות המפקח, המידה תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר 

 הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובה. 

 

 .     מלט לבן בלבד –המלט לתערובת                            
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  תפרים ו.    

לכל כיוון. היחס האופטימלי למידת תפר  מ' 7 -תפרי התפשטות יבוצעו כל כ  

 2:1בין רוחב לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על  1:1התפשטות הוא  

בסיס פוליאוריטן חד מסטיק גמיש על  -חומר מילוי התפר יהיה גמיש 

מתוצרת חב'  410אלסטוסיל  קומפוננטי, סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת 

 "ווקר", היבואן נגב טכנולוגיות או שוו"ע. 

 

 מילוי מישקים  ז. 

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת דבקים ולכלוך. מילוי מישקים יעשה   

בסעיפי כתב הכמויות( מתוצרת ברובה אקרילית או אפוקסית ) בהתאם לרשום 

MAPEI  מ"מ.  מגוונת  4)יבואן: נגב טכנולוגיות( או שו"ע, ברוחב מינימלי של

לפי בחירת האדריכל ,הביצוע בהתאם להוראות היצרן. )הערה: רוחב המישקים, 

מ"מ. רוחב המישקים ישמר ע"י  4באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות יהיה 

 אביזרים שומרי מרחק(. 

 

 )הערות ספציפיות( ריצוף באריחי אבן  10.08

 מתייחס גם לסעיפי ריצוף חוץ שבכתב הכמויות בנוסף על האמור במפרט               

לפני ביצוע ההזמנה,  SHOP DRAWINGהקבלן יכין על חשבונו תוכניות   

 בהתאם לתוכניות הריצוף שימסרו ע"י האדריכל.

ל בהתאם לתוכניות החיתוך שיבוצעו ע"י חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפע  

 הקבלן ועל חשבונו.

בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני   

ריצוף לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את 

 ההזמנה והאספקה לאתר.

 

 עבודות ריצוף באבן ב. 

 יומבנה החומר ותכונות .1  

האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום    

 -מ"מ ל 2.0 -גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל

, חוזק מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל  440

 ק"ג/מ"ק. 2,600 -, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס(  60

 ת וביצועמידו .2  

מידות חומר הציפוי יהיו מדויקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות    

מ"מ מקסימום, בעלי זוית מדויקת בהתאם לדרישות, בלא כל  1מותרות 

 "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.

  סיבולות .3  

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:   
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 מ"מ 0.2ורוחב  אורך   

 מ"מ 0.5עובי    

פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה  0.3חריגה מניצבות    

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 

 

 ליטושים באתר .4  

 שלב א' 

 פתיחת וניקיון פוגות 

 שלב ב'

 התאמת דבק שיש לפי צבע האריח 

 שלב ג' 

 יהלומים מסיביים ליישור המשטח 2"י ליטוש ראשוני ע - 

 ניקיון המשטח + שאיבה - 

לאחר יבוש המשטח מריחת דבק נוזלי לפי גוון האריח למניעת  - 

 חורים וגידים  

שלבי יהלום עד לרמת הברק הטבעי של  6המשך ליטוש בעוד  -   

 האבן    

 שלב ד'   

 ש המשטחשבועיים לייבו-מיום גמר הליטוש יש לעשות הפסקה של כ  

 

 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5  

 .   10.07טיט ההדבקה יהיה כמצוין בסעיף    

 

 מילוי מישקים ג. 

כל המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו ברובה אקרילית, או 

תת סעיף  10.07אפוקסית בהתאם למצוין בסעיפי כתב הכמויות,  כמפורט בסעיף 

 .3ב/

 

 וחות שיש/אבןסילר על ל ד. 

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על  .1  

 האבן בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת ברק והן למניעת החלקה.

יישום הסילר לאחר התייבשות האבן )מספר ימים לאחר הריצוף  .2  

 והחיפוי(.

 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח.   

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך  .3  

 ימים. 3על אריחי האבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 

חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  .4  

 היצרנים.
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  הגנה על שטחים מרוצפים ה. 

כל פגיעות באמצעות לוחות  על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני  

גבס או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח, אולם בכל מצב הקבלן הינו 

 האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 

 ופרופילים משולבים ספי הפרדה .  10.10

ע"י  -גמר מפגשים בין רצופים וחיפויים שונים ופרופילים מחלקים בין חיפויים 

 פרטי האדריכל )כלול במחירי הריצוף(. פרופילי אלומיניום לפי

הספים והפסים  מאלומיניום בחתך שיאושר מראש ע"י האדריכל או כמתואר 

בתכניות. הביצוע לפי פרט מאושר. פסים אלו יורכבו רק באישור האדריכל או 

עפ"י תכנית.  לא יאושר ביצוע סף להפרדה ופרופיל מחלק  אלא במקומות עפ"י 

 אישור האדריכל. תכנית בלבד ו/או לפי

  

 דוגמאות 10.11

לפני התחלת העבודה יספק המבצע דוגמאות של כל חומרי וסוגי  א. 

של המפרט  10004הריצוף והחיפוי בהתאם למוגדר בסעיף 

 הכללי.

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי  ב.

רך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק ף והחיפוי אשר יסופקו על ידי המבצע לצוהריצו

 נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור.

מ"ר  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בגודל של  ג.

לפחות מכל סוג. את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אין לסלק או להרוס עד 

ים יפים הרגיללגמר הבניין וקבלתו. עבור ביצוע הדוגמאות ישולם במסגרת הסע

 של כתבי הכמויות, הכל לפי הענין.

 

 ביצוע סביב קולטנים ברצפה 10.12

במקומות בהם מותקן קולטן או קופסאות הביקורת בריצוף יבוצע גמר 

באמצעות אביזר סיום ריצוף של "מפה" הכולל קידוח מדויק של אריח והתקנת 

 מסגרת פליז עגולה עם תבריג שבתוכה מותקן האריח הקדוח.

 

 אופני מדידה מיוחדים              10.11  

 - 10מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 עבודות ריצוף וחיפוי, גם את העבודות הבאות:

ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי  . 1

 במיקום, בגודל ובצורת השטח. מעוגל  ומשופע וללא כל הבדל

מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי  . 2
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האדריכל והברקה לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" 

 בתוספת חומר נגד סדיקה כמו "תוספרובה" של נגב טכנולוגיות  או שווה ערך.

 

בעבודות החיפוי והריצוף, עיבוד פינות במפגש בין ריצופים עיבוד פינות ומפגשים  . 3

 בגירונג.

חיפוי על גבי קירות בטון, גבס, ללא כל הבדל, אלא אם צוין אחרת בכתב  . 4

 הכמויות.

חיתוך אריחי הריצוף והחיפוי  בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך  . 5

 ות ליטוש החיתוכים.עיגולים בקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרב

 גמר שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם. . 6

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף והחיפוי לפי דרישת המפרט והמפקח. . 7

 עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט. . 8

וך עיבוד סביב פתחים של צינורות, מעקות, שרוולים וכל פתח אחר ע"י חית . 9

מדויק של האריח , הכל לפי אישור המפקח , וסתימת הפתח בחומר מסוג 

 החיפוי/ריצוף לאחר הרכבת האלמנטים השונים.

 עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שונים . .10

שכבת הרבצה מטיט צמנט וישור מטיט כנ"ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית  .11

 להדבקה.

 מקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף שונים.פרופילי/ספי פליז, אלומיניום ב .12

 הגנה על שכבות הריצוף )כולל סילר(  לאחר הביצוע. .13

 .         שילוב גוונים מאותם סוגי אריחים.14

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט  .15

 הכללי.

 

 :הערות             

הריצופים השונים כולל עיבוד פתחים לקוספאות חשמל, כולל קיבוע מחיר  . 1             

המסגרות כולל החיזוקים הדרושים לקיבוע המכסים ברצפות, בשילוב עם עבודת 

 הריצוף,    

מחיר הריצופים השונים כולל עיבוד חריצים פינויים וחורים למעקות, לעמודים,      . 2          

 וקים הדרושים לקיבוע לרבות קיבוע מסגרות כולל החיז
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 עבודות צביעה   - 11פרק 

 
 כללי 11.01

 11כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני המיוחד, לתוכניות המצורפות ולפרק  . 1

שבמפרט הכללי לעב' בנין. המציע יספק את כל החומרים והציוד הדרושים 

 לעבודה הנ"ל.

 ת.הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנו . 2

צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב  . 3

 מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

כל עבודות הצביעה ייעשו לפי ההוראות המקצועיות של היצרן )חברת    .4

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים "טמבור" או ש"ע באישור המפקח(. 

 אתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.מראש ויסופקו ל

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.      

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל  .5

סוג וכמות חומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי 

 יסוי מלא.גוון אחיד או כ והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת

צעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה שכבות הגמר של הצבע יבו .6

יבש וחופשי מאבק. יש לקבל  אישור המפקח לתנאי הצביעה  נקי,

 לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

יכין הקבלן דוגמאות בגוונים  -לפי דרישת המפקח או המתכנן  .7

 .ובתגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח

 

 

 הגנה על הקיים 11.02

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות  . 1

יש לדאוג  -הנגרות, ציפויים, התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים 

לציפוי העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך 

המושלמות. ההגנה כוללת את הדבקת והתזה של צבע על פני העבודות 

 הפוליאטילן והנחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו.

 

בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו. כל נזק  . 2

שיגרם למוצרים הגמורים עקב עבודת הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות 

 התאם להחלטתו של המפקח.החלפת המוצר בשלמותו, הכל ב

 

 צביעה בסופרקריל 11.03

 הצביעה תבוצע בצורה הבאה:

 ניקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק. . 1
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טרפנטין, או לחילופין שכבת  -30%צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב . 2

 "טמבורפיל" רק על גבי שכבות טיח חוץ.

 שעות. 24המתנה לייבוש  . 3

לפחות של סופרקריל בגוונים מתוך קטלוג "טמבורמיקס"  צביעת שלוש שכבות . 4

 עד לקבלת כיסוי מלא ואחיד.

 

 

  מטויחים קירות על שפכטל 11.04

 שלבי ביצוע:            

 . זרים וגופים לכלוך, בליטות להסרת זכוכית נייר באמצעות שיוף 

 . בקלסימו חורים סתימת 

 לעץ איטום שמן או, מינרלי רפנטיןבט 40% -כ מדולל פשתן שמן יסוד שכבת יישום 

 . לחלוטין חלק שטח לקבלת כנדרש שכבות במספר, ושיוף שפכטל דבק יישום. ולקירות

 . ) כלול במחיר הצביעה( ראשון יסוד צבע שכבת יישום 

 

 

 צביעת אלמנטי עץ  11.05

 ייכלל במחירי פרטי נגרות. ביעהלמפרט זה. מחיר הצ 6ראה פירוט בפרק 

 

 יעת עבודות מסגרות ומתכתצב . 11.03

 ל מוצרי המסגרות העשויה מפלדה שחורה ו/או מפלדה מגולוונת תבוצע לפיהצביעה ש

 הפירוט כדלהלן:

 

 פלדה שחורה א.

 

של המפרט  11051הסרת חלודה וניקוי כמתואר בסעיף -הכנה לצביעה  .1

 הכללי.

 

 40שכבות של צבע סופרלק בעובי עד  HB-  2 – 13צבע יסוד כרומט אבץ  .2

 מיקרומטרים.   80 – 70מיקרומטרים כל שכבה  סה"כ 

 

מיקרומטרים  25 -- 35שכבות של צבע סופרלק בעובי  2   -צביעה עליונה  .3

בגוון עפ"י בחירת  11053סעיף  11כל אחת כמתואר במפרט הכללי בפרק 

 האדריכל.

 

 ב.         פלדה מגולוונת        

הסרת הברק על ידי ניקוי משומן ומכל לכלוך,  -הכנת השטח  .1

 .  .B.C  70.  שטיפה עם חומר ניקוי 120 - 80שפשוף בנייר לטש 
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עד  35חום בעובי של    ZNמסוג אפיטמרין אוניסיל   -צבע יסוד  .2

יום לפחות, או צבע יסוד  -מיקרומטרים  וייבוש לפני הצביעה  40

לפי הוראות היצרן, ומאושר ע"י  -אחר מתאים לפלדה מגולוונת 

 המפקח.

 

שתי שכבות של "פוליאור" ו/או "איתן"/ -צבע עליון סינטטי  .4

מיקרומטרים כל אחת.  הכל כמפורט  30"סופרלק" בעובי של 

 של המפרט הכללי. 11057בסעיף 

 

 אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע לרבות על מוצרי נגרות, מסגרות, צנרת וכד'.   11.07

שנים מיום קבלת   3 -ל שהיא תהיה לכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כ

 העבודה  על ידי המנהל הפרויקט גמורה ומושלמת.

 

 אופני מדידה מיוחדים  11.03

מ"ר כ"א יעשו  5הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של  . 1

על ידי הקבלן ללא כל תשלום נוסף והוא כלול במחירי היחידה השונים שבכתב 

 הכמויות.

 

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת  . 2

כיסוי מלא גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום 

 תוספת.

 

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים,  -המדידה של סעיפי הצבע השונים  . 3

 מעוגלים ובגבהים שונים.

 

גרות ומסגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטים השונים ולא צביעת אלמנטי נ . 4

 תשולם בנפרד.

 

כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט  . 5

 המיוחד.
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 אלומיניום –מסגרות אומן  -12פרק 
 

 תוכן העניינים
 
 

  כללי מפרט 12.1

  אים כלליים, ת"יתנ 12.1.1

  דרישות טכניות 12.1.2

  משקופים עיוורים 12.1.3

  איטום הפתחים 12.1.4

  הרכבת דלת/ויטרינה 12.1.5

  לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר: 12.1.6

  אבטחת איכות 12.1.7

 זכוכית בפרויקט 12.1.8

  בקרת איכות –זכוכית  12.1.9

 ייצור זכוכית בידודית 12.1.10

 ייצור זכוכית שכבות 12.1.11

 STRUCTURAL SILICON GLAZINGהנחיות לביצוע השמשות בשיטת   12.1.12

 גימור פרופילי ופחי אלומיניום 12.1.13

  המיוחד המפרט 12.2

  ( 1-)פריט אל  בצד Uויטרינת קורות קיר מסך ופרופילי  12.2.1

  ( 10 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2-)פריטים אל  ויטרינת קיר מסך 12.2.2

  (5 -ויטרינה פינתית מפרופילי קיר מסך )פריט אל 12.2.3

  ( 10 ,5 ,4 ,2 ,1-חלון סמוי חשמלי לשחרור עשן/איוורור )פריטים אל 12.2.4

  (8-חלון תרמי קיפ עם קבוע תחתון )פריט אל 12.2.5

  ( 10 ,8 ,5 ,4 ,2 ,1-מנוע לחלונות הפעלה חשמלית )פריטים אל 12.2.6

  (  *8-פריט אלחלון קבוע ) 12.2.7

  דלת פתיחה סביב צירי צד )תיאור כללי( 12.2.8

  ( ,7 ,5 ,2 ,1-כנפית ) פריטים אל-דלת מילוט דו 12.2.9

ׂ  -מילוט חד דלת 12.2.10   6 ,5 -)פריטים אל  כנפית 

  (10 -כנפית )פריט אל-דלת חד 12.2.11

  ( 1-כנפית עם כנף פעילה וכנף מקובעת )פריט אל-דלת דו 12.2.12

  ( GR1 -מעקה זכוכית )פריט אל 12.2.13

  (11-מסתור גג )פריט אל 12.2.14

 (12-מסתור גג עם דלת כניסה לשירות )פריט אל 12.2.15
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 מפרט כללי

 תנאים כלליים, ת"י 1.2121
 והאמור להלן. 12עבודות אלומיניום ייעשו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק  1.212121

 הקבלן יכלול במחיר: .1.21212
 יום וזכוכית בפרויקט כולל הוצאות להעסקת קונסטרוקטור ויועץ ביצוע עבודות האלומינ

 אלומיניום על חשבון הקבלן לשם ליווי הנדסי ביצור וביצוע.
 ,מדידות הנדרשות לייצור פריטי אלומיניום 

  קורות, עמודים, חיזוקים ועוגנים מפלדה מגולוונת אשר נדרשים להתקנת מוצרי האלומיניום
 עפ"י תכניות לביצוע.

 ר, הובלות, הרכבות באתר,ייצו 
  הכנה מושלמת של פני הבטון )השחזה( להדבקת יריעות איטום בהיקף פתחי פריטי

 האלומיניום,
 ,ביצוע איטום מושלם בהיקף פריטי האלומיניום 

  התקנת פרזול דלתות, כגון מנעולים חשמליים, מנועים ומשאבות ע"י מתקין מורשה של ספק
 הפרזול בלבד.

 ,פיגומים 

 נדרשים, פירוקים 
 ,בדיקות המטרה 

  ,בדיקות תפעול ותפקוד 

 ,ציפוי מגן להגנת משטחי אלומיניום וזכוכית 

 .כל המסים וההיטלים, חוץ ממס ערך מוסף 

 מחירי הפריטים כוללים את כל החיזוקים הנדרשים לעיגון קירות המסך למבנה. 1.212121

 עבודות אלומיניום יבוצעו לפי לוח הזמנים התואם עם מנהל הפרויקט. 1.212121

זמין רשאי לשנות או לבטל כמויות פריטי אלומיניום והשנוי הנ"ל לא יגרום לשינויים המ 1.212121
 במחירם של פריטים שלא השתנו.

הקבלן רשאי להשתמש במערכות מוצרים של חברות אחרות מאשר מוגדר בתכניות וכה"כ, אך  1.212121
 ברמת איכות ומראה מעוצב תואם למוגדר במפרט זה.

 ניום, האדריכל והמפקח את המסמכים הבאים לפני הביצוע:הקבלן יגיש לאישור יועץ האלומי 1.212121

  תוכניות ביצוע יכללו פרטי הרכבה, פרטי איטום, 1:1תכניות ביצוע מפורטות בקמה מידה  .
 פרטי עוגנים, רשימות פרזול לכל פריט אלומיניום בנפרד.

  פרטי כולל סימון  1:50חזיתות פריטי אלומיניום, חתכים אנכיים ואופקיים בקנה מידה
 הרכבה.

 .תכנית קיטוע פרופילי האלומיניום 

 .תכנית עיגון פרופילי האלומיניום 

  תעודות בדיקות המערכת המוצעת לעמידות בעומסים, חדירות אוויר ומים, תפקוד ותפעול
 דלתות.

 הקבלן לא יתחיל בעבודות יצור לפני שיקבל אישור המפקח. 1.212121

ות את כל המפורט במפרטים, ברשימת פריטי האלומיניום ימדדו כיחידות מושלמות הכולל 1.212121
מחירי הפריטים יכללו גם את כל הפרזול לרבות מנעולים  האלומיניום ובתכניות המתאימות.

 .'מכל הסוגים, כל ההלבשות, פסי הגנה, מגיפים וכו

 ירכיב בשטח פריטים לדוגמה שעלותם כלולה בעלות העבודה: הקבלן  1.2121211
 מוי.ויטרינת קיר מסך כולל חלון ס 02-פריא אל 

 .אביזרים ופרזול חלונות לשחרור עשן 
 2-כנפית בפריט אל-דלת מילוט דו. 

 מעקה זכוכית פריט אל- GR1 ,2  מטר אורך + בדיקת
 מעבדה מוסמכת.
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הפריטים לדוגמה יכללו ייצור המוצר המוגמר קומפלט, כגון משקופים עיוורים, איטום, סריג  1.2121211
וע, זיגוג באגפים נפתחים, סרגלי גמר ליד של פרופילי אלומיניום, חלונות נפתחים, זיגוג קב

 קירות הבניין, סרגלי גבס , סגירת פחי אלומיניום, פרזול הנדרש וכו'.

לאחר הרכבת פריטים לדוגמה הם יפורקו ויבוצעו בהם שינויים עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט  .1.212121
 בהתאם לדרישות האדריכל, יועץ האלומיניום והמזמין.

 צור לפני שיקבל את אישור המפקח.הקבלן לא יתחיל בעבודות י 1.2121211

בכל מקרה של אי התאמה, סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית  1.2121211
 החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת.

לאחר הרכבה של כל פריטי אלומיניום חיצוניים, הקבלן יבדוק אותם בבדיקת התזת מים על  1.2121211
 ע"י נציג של מעבדה מוסמכת., שתעשה 2חלק  1476פי ת"י 

 כל הוצאות הבדיקות יהיו כלולות בהצעת מחיר של הקבלן.  1.2121211

עם סיום העבודה הקבלן ינקה את השמשות, פרופילי ופחי אלומיניום וימסור אותם למזמין  1.2121211
 לשביעות רצונו המלאה.

 כל המידות הנקובות בשרטוטים מקורבות; הקבלן ימדוד את כל הפתחים לפני יצור. 1.2121211

 טכניות דרישות .1.212
יש להרכיב מסגרות אלומיניום רק לאחר גמר עבודות גבס, טיח, סיוד, אבן, ריצוף וצביעה,  1.212.21

 אלא אם כן תיתן הוראה אחרת ע"י מפקח.

 לא יאושרו ברגים, מסמרים, חלקי חיבור ועיגון גלויים על פני פרופילי אלומיניום. .1.212.2

באמצעות ברגים מנירוסטה לא החיבור של פרופילי אלומיניום ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה  1.212.21
לפחות. כל חיבורי הפינות יהיו חיבורים פנימיים עם פינות קשר  316מגנטית סגסוגת 

 מאלומיניום מתאימות לפרזול הספציפי.

 יש למנוע מגע בין אלומיניום לפלדה באמצעות שימוש בשכבת פי.וי.סי. קשיח. 1.212.21

והמפקח על פי דוגמאות שיסופקו ע"י  כל חלקי הפרזול טעונים אישור יועץ אלומיניום, המזמין 1.212.21
 הקבלן. 

הקבלן ישתמש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים אשר מומלצים ע"י יצרן המערכת. לפני  1.212.21
התחלת היצור יגיש הקבלן אישור של יצרן המערכת לשימוש בפרזול ואביזרים על פי רשימה 

 מוצעת ע"י הקבלן.

לנירוסטה   Cyberbond TM 66ש בדבק הרכבת פרזול החלונות והדלתות תבוצע עם שימו 1.212.21
 מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכים.

 דלתות בפרויקט יפתחו באמצעות רב מפתח "מאסטר" על פי הגדרת המזמין. 1.212.21

, זכוכית לא תוצג על פני מתכת EPDMאיטום הזכוכית ייעשה על ידי אטמים מתאימים של  1.212.21
 (.2חלק  1099 ללא כפיסים פלסטיים)תומך זכוכית המוגדר עפ"י ת"י

 כל האטמים בחלונות יהיו מגופרים.  1.212.211

משאבות בדלתות יותקנו ע"י מתקין מורשה של ספק המשאבות. הקבלן יעביר אישור של  1.212.211
 הספק כי כל המשאבות בפרויקט הותקנו עפ"י הנחיותיו וע"י מתקין מורשה מטעמו.

ימוש בניטים הברגה משאבות חיצוניות, מגנולוקים חיצוניים, מנועים חשמליים יותקנו עם ש .1.212.21
 בלבד. לא יבוצע חיבור ישירות לדופן האלומיניום.

 . 1918כל המוצרים יעמדו בדרישות ת"י  1.212.211

ויעמדו בבדיקות בפני חדירת מים ובעומסי  1068כל מוצרי אלומיניום יותאמו לדרישת ת"י  1.212.211
 .414רוח לפי ת"י 

 ות אחרונות.כל החלקים על פי מהדור 938, 1099כל השמשות יעמדו בדרישות ת"י  1.212.211

 .4001כל הדלתות יעמדו בדרישות ת"י  1.212.211

 .1568קירות מסך יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י  1.212.211
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 .4068הרכבת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת"י  1.212.211

 .325גמר אנודייז יבוצע בהתאם לנדרש בת"י  1.212.211

מיקרון(  80כל האלמנטים העשויים מפלדה יהיו מגולוונים )הגילוון יהי מלא באמבט חם בעובי  1.212.2.1
מקרון לפחות . מפרט הצבע יאושר ע"י הקונסטרוקטור  80צבועים בצבע איכותי בעובי של ו

 והפיקוח.

 3-בסיום העבודה ולפני מסירה למזמין הקבלן יעביר לפיקוח תיק מתקן מלא וספר תחזוקה ב 1.212.2.1
 העתקים + דיסק מדיה מגנטית.

 משקופים עיוורים  1.2121
 לאחר אישור משקוף לדוגמא.משקופים עיוורים יורכבו בפתחים בתאום עם המפקח  1.212121

מ"מ. העוגנים  2-בעובי לא פחות מ 918כל המשקופים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון ע"פ ת"י  .1.21212
מ"מ. את העוגנים יש לרתך משני צדי  2.5-מ"מ ובעובי לא פחות מ 40יהיו של פס פלדה ברוחב 

שו בהתאם לתכניות ס"מ.  משקופים עיוורים והעוגנים ייע 25המשקוף העיוור , לסירוגין כל 
 ביצוע מאושרות. 

ס"מ בין בורג לבורג. הקוטר  25יש לעגון את המשקוף העיוור בברגים מיתדים במרחקים של  1.212121
מ"מ. הברגים המחברים את משקוף העיוור אל הבניין,  8 -הנומינלי של הברגים לא יפחת מ

להחדרת ברגים מ"מ. חורים בבטון המיועדים  80יוחדרו אל תוך הבטון לעומק של לפחות 
מ"מ משולי הבטון. במידה שרכיב משקוף העיוור   80 -מיתדים יקדחו במרחק שאינו קטן מ

המותקן אל הבניין אינו נושק אל הקיר יש להחדיר בינו ובין הקיר, בנקודת העיגון, פיסת 
מרווח מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר. פיסת המרווח תהיה עשויה מחומר 

איננו נרקב ומתערער עם הזמן. חור המעבר לבורג יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת  יציב אשר
 למנוע תזוזה ביניהם.

 SSPCכל הריתוכים או פגמים שנעשו באתר יש לתקן בעזרת צביעה בצבע עתיר אבץ אפוקסי  1.212121
 או ש"ע באישור והחדרתו בהברשה משני צדי המשקוף.

 יש להציב את המשקוף העיוור לפי פלס.   1.212121

 F-77 (BONSAL                                                      ביטון המשקופים יבוצע עם חומר גראוט  1.212121
F-77 CONSTRUCTION GROUT)–  חומר צמנטי מתכווץ בחוזק גבוה. חוזק ללחיצה

 ק"ג/סמ"ר. 630 –יום  28לאחר 

 איטום הפתחים 1.2121
 . 1068,4068,1568וח בהתאם לדרישות ת"י פריטי אלומיניום יהיו אטומים מפני חדירת מים ור 1.212121

 איטום הפתחים יבוצע לאחר הרכבת משקופים העיוורים ולפני התחלת עבודות טיח ואבן. .1.21212

איטום הפתחים מפני חדירת מים ורוח בעיסה יהיה מסוג הנדבק לפרופילי אלומיניום, בטון  1.212121
אוגר רטיבות או ופח פלדה. עיסת איטום תהיה מסוג שלא פוגע באלומיניום או צבע, לא 

 מפריש שמנים.

  SOUDASEALלאיטום רווחים בין משקוף עיוור מפלדה לבטון תבוצע רולקה עם חומר  1.212121
24OFC FC  'תוצרת חבSOUDAL  בבלגיה או שו"ע. הנ"ל יבוצע לפני ביצוע איטום עם סרט
 או  SOUDALשל חב'  100. לפני יישום החומר תבוצע מריחה עם פריימר EPDMבוטילי או 

בעובי  316Aפתחים עם ציפוי אבן ייעשה איטום בהיקף משקופים עיוורים ע"י סרט בוטילי ב 1.212121
ע. לפני הדבקת סרט ”באנגליה או שו SCAPA-TAPESס"מ של חב'  30עד  15מ"מ אורך  1.5

גרם למ"ר של חב' סודל או ש"ע  150בעל כושר כיסוי  SC-Pהבוטילי ייעשה שימוש בפריימר  
 מאושר.

מצופה בד  318ים ייעשה איטום בהיקף משקופים עיוורים ע"י סרט בוטילי בפתחים מטויח 1.212121
ע. לפני הדבקת סרט ”באנגליה או שו SCAPA-TAPESמ"מ של חב'  150מ"מ רוחב  1.0בעובי 

גרם למ"ר. הבטחת קצה סרט  150בעל כושר כיסוי  SC-Pהבוטילי ייעשה שימוש בפריימר  
 או ש"ע מאושר. SD-SOUDASEAL 240FCבוטילי מצופה בד תבוצע ע"י חומר 
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תוצרת חב'  SOUDASEAL 24O FCלהבטחת איטום של קצה סרט תבוצע מריחה עם חומר  1.212121
SOUDAL .בבלגיה או שו"ע 

במקומות בהם לא ניתן ליישם סרט בוטילי  ייעשה איטום בין מסגרת אלומיניום למשקוף  1.212121
צרת חב' תו EPDMהעיוור ומרכיבי הקירות בהיקף הפתחים באמצעות יריעות 

TRELLEBORG .הדבקת  בשוודיהEPDM  1584תבוצע ע"י דבק משחתי DINOL-N   של
 EPDM-ייעשה שימוש בפריימר ל EPDMע. לפני הדבקת ”בהולנד או שו SCHOLTENחב'  

SO-P  'של חבSCHOLTEN .להבטחת איטום של ה  בהולנד או שו"עEPDM  תבוצע מריחה
 .EPDM SILשל 

של חב'  SO-Pיר בטון מותז ביטומני ייעשה עם שימוש בפריימר על ק  EPDMהדבקת יריעת  1.212121
PARAMELT  בהולנד על פי הנחיות של יצרן דבקSCHLTEN. 

איטום ובידוד מרווחים בין מסגרות אלומיניום למשקוף העיוור או קיר בטון )בלוקים( ייעשה  1.2121211
 ע.”או שו TREMCOשל חב'   ILLMOD TRIOע"י סרט מתנפח 

אשר כבר מודבקת למשקוף העיוור  EPDMמסגרת האלומיניום ויריעת  לאיטום רווחים בין 1.2121211
 בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב'  EPDMSILיש להשתמש בחומר 

 SOUDALתוצרת חב'  EPDMSILיש להשתמש בחומר  EPDMלאיטום רווחים בין אטמי  .1.212121
 בבלגיה או שו"ע.

יעשה שימוש בחומר דוגמת וטיח מהצד החיצוני י  לאיטום רווחים בין מסגרת האלומיניום 1.2121211
 + פריימר. 250ספיר טאן 

שחור   MS-POLYMER 240FC לאיטום בין אלומיניום לאלומיניום ייעשה שימוש בחומר   1.2121211
 בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב' 

תוצרת  SILIRUB WSלאיטום בין זכוכית לאלומיניום צבוע או אנודייז ייעשה שימוש בחומר  1.2121211
 ו"ע.בבלגיה או ש SOUDALחב' 

על  SP 523 בין אלומיניום לפלדה  לאיטום בין אלומיניום לפלדה צבועה ייעשה שימוש בחומר 1.2121211
יש  SP 523או ש"ע מאושר. לפני יישום חומר  TREMCOתוצרת  MS POLYMERבסיס  

 SOUDAL.תוצרת חברת    ALU PREPלנקות תחילה את האלומיניום והפלדה באמצעות 

 SILIRAB WSיהיו אטומים עם סיליקון   SGרות מסך בין לוחות הזכוכית בקי  תפרים 1.2121211
 בבלגיה או שו"ע. SOUDALתוצרת חב' 

 SOUDAL FIX ALL CRYSTAL -לאיטום תפרים בין זכוכיות רבודות ייעשה שימוש ב 1.2121211
 .PVBאשר אינו תוקף את שכבת 

 COSMOPUR-איטום פינות של מסגרות מחוברות בגירונג )סדקים צרים( ייעשה שימוש ב 1.2121211
 מעלות. 90אשר יוזרק בפינות  819

 SOUDASEAL 240FCלאיטום בין מסגרות עץ לפרופילי אלומיניום ייעשה איטום עם חומר 1.21212.1
 או ש"ע מאושר.

 EMSEALלאיטום תפרי התפשטות ותפרים סיסמיים ייעשה  שימוש בחומר מתנפח כדוגמת  1.21212.1
DSM  'של חבEMSEAL .או ש"ע 

 STRIBO F3.14-F8.60 היו דוגמת דגמים מברשות איטום של חלונות ודלתות בפרויקט י ..1.21212
 בצרפת או שו"ע.  TRIBOLLETתוצרת חב' 

 הרכבת דלת/ויטרינה  1.2121
מוצרי האלומיניום יותקנו בקווים ישרים, אנכיים ואופקיים בפתח משקוף עיוור או פתח  1.212121

 ויטרינה מפרופילי קיר מסך.

 לאחר גמר ההתקנה לא יישארו חלקים של משקוף העיוור הגלויים לעין. .1.21212

הקבלן יבצע עיגון פריטי האלומיניום למשקופים עיוורים או פרופילי קיר מסך ע"י ברגיי  1.212121
 8 -. הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ316נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית סגסוגת 
ס"מ. אורך הבורג יהיה מתאים להבטיח בליטת  25מ"מ. מרחק בין ברגיי העיגון יהיה עד 

 מ"מ. 15העיוור/פרופיל קיר מסך לפחות  הבורג ממישור משקוף
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 לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר: 1.2121
 מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר. 1.212121

קבלת אישור היועץ והאדריכל על פרטי ההרכבה ועוגנים, על אבזרים והפרזול, הזיגוג וחומרי  .1.21212
 האיטום. 

 קבלת אישור מנהל הפרויקט. 1.212121

 אבטחת איכות 1.2121
מנהל הפרויקט בהתקדמות הייצור של היחידות השונות ויאפשר לו לבקר קבלן יעדכן את  1.212121

 במפעל ולהתרשם מתהליך הייצור.

הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט ויקבל את אישורו להתקדמות עבודת ההתקנה באתר. בייחוד  .1.21212
 בתחילת העבודה של כל שלב ההתקנה:

 .התקנת משקופים עיוורים/משקופי עזר 
 יום, עיגון ואיטום.הרכבת מסגרות האלומינ 

 .זיגוג, התקנת ויטרינות ודלתות האלומיניום 

 .גמר קווי השקה בין יחידות האלומיניום לגמר פנימי וחיצוני 

על מנת למנוע נזק ליחידות השונות הן ייארזו במפעל באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה,  1.212121
באתר, יתאם ההובלה, הפריקה, ההרמה אל המבנה וההתקנה. במידה שהיחידות יאוחסנו 

הקבלן עם מנהל הפרויקט מקום אחסון נאות בו יישמרו היחידות מפני פגיעה ונזק. הקבלן 
 ינהל את עבודתו באופן שממזער ככל האפשר את טלטול היחידות באתר.

חלה על הקבלן חובה להגן על עבודות האלומיניום בזמן העבודה, לאחר סיומה ועד למסירתה  1.212121
 יהיה כלול במחיר קיר המסך.למזמין. עלות ציפוי ההגנה 

לאחר סיום ההתקנה של יחידות טיפוסיות תבוצע באתר בדיקת המטרה. הבדיקה תבוצע  1.212121
. בדיקה זו מיועדת לגילוי טעויות בהתקנה ועל AAMA 501.2.94בהתאם לנוהל המתואר ב 

 מנת לאפשר את תיקונן תוך כדי ביצוע העבודה.

טרה בכל פריטי אלומיניום אחרים. הבדיקות עם סיום עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות המ 1.212121
יבוצעו על ידי נציג מעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי יועץ ומנהל הפרויקט. הצלחת בדיקות 

 אלה היא תנאי הכרחי לתשלום סופי לקבלן. הקבלן ישא בעלות בדיקות אלה.

מצד  . הקיר יורטב בהדרגה,AAMA 501.2-94להלן תיאור תמציתי של נוהל בדיקת המטרה  1.212121
חוץ של הבניין, כאשר ההרטבה מתחילה מלמטה. תחילה יורטב התפר האופקי הנמוך ביותר, 
אחר כך הצמתים עם הרכיבים האנכיים, בהמשך התפר האופקי הבא, וכן הלאה. המים יותזו 

 .501.3-94 -על ידי פיית ריסוס כמוגדר ב 

ון הנדרש במנה ממנה במידה שיתגלה כשל בבדיקת המעבדה, יחליט היועץ על מהות התיק 1.212121
נלקח המדגם. הקבלן ידאג לבצע תיקון זה בהקדם, מבלי לעכב את לוח הזמנים לביצוע 
הפרוייקט. לאחר ביצוע התיקון ייטול מנהל הפרויקט מדגם נוסף וישלחו לבדיקה במכון 

 התקנים. הקבלן ישא בעלות בדיקה זו.

 זכוכית בפרויקט 1.2121
 בהתאם למפורט בתכניות המצ"ב. בפרויקט תזוגג זכוכית בידודית ושכבות  1.212121

 ייצור הזכוכית יתאים למוגדר בסעיפים להלן. .1.21212

 בקרת איכות –זכוכית  1.2121
 מיקום החותמת על הלוח של הזכוכית המחוסמת יהיה תמיד בצד ימין למטה. 1.212121

הדפס לייזר   בזכוכית אשר מותקנת באזור בו בני אדם עלולים להתנגש תוך כדי  הליכה יבוצע .1.21212
 .3.1.4סעיף  1.1חלק  1099האדריכל ובהתאם לת"י של סמל עפ"י עיצוב 
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 ייצור זכוכית בידודית 1.21211
 .DIN 1826-בהתאם ל הזכוכית הבידודית תיוצר בשיטה של הדבקה כפולה קרה 1.2121121

 .LOW Eיצרן זכוכית בידודית יהיה מעבד מורשה של יצרן הזכוכית החיצונית  .1.212112

 הדבקה ראשונית תבוצע עם בוטיל. 1.2121121

קומפוננטי או פוליסולפיד או סיליקון -צע עם חומר הדבקה דוהדבקה שנייה היקפית  תבו 1.2121121
 סטרוקטוראלי.

 במרווחים בין לוחות הזכוכית יוכנס ספייסר ממולא בחומר סופג לחות. 1.2121121

כל זכוכית שתסופק לאתר הפרויקט תשא עליה מדבקה של יצרן זכוכית בידודית אשר תכלול  1.2121121
 אינפורמציה כדלקמן:

 ל לוח הזכוכיתסוג, עובי, מחוסמת/שכבות של כ 

 עובי שכבת אוויר 

  הדבקה קרה ותיאור חומרים שבהם נעשה שימוש לצורכי ההדבקה.  –סוג ההדבקה 

 ההדבקה תהיה קשיחה, לא מתפוררת, ולא ניתנת לקילוף. 1.2121121

 שנים לזכוכית הבידודית. 10הקבלן יספק אחריות של  1.2121121

ו הדבקה לא במידה ולפרויקט יסופקו זכוכיות עם הדבקה שלא תואמת למפרט לעיל א 1.2121121
איכותית , הקבלן יבצע בדיקות ההדבקה על חשבונו במעבדה עפ"י הוראת המזמין ונציגים 

 מטעמו.

 ייצור זכוכית שכבות 1.21211
 יש להשתמש בשכבת ההדבקה שלא מתכווצת ולא נפגעת מסביבה קורוזיבית. 1.2121121

 עובי שכבת ההדבקה ראה הגדרות בתכניות המצורפות. .1.212112

CTURAL SILICON STRUהנחיות לביצוע השמשות בשיטת   .1.2121
GLAZING 

 פאות השמשות יהיו ישרות חלקות ומלוטשות.  1.2121.21

של  SPECTRUM-2הדבקת הזכוכית למסגרת פרופילי אלומיניום של החלון תבוצע עם חומר  .1.2121.2
 חב' סודל או ש"ע מאושר.

כמתאימים   STRUCTURAL SILICON-מערכת פרופילים והחומרים יאושרו על ידי יצרן ה 1.2121.21
 לשיטה זו.

ר ומערכת אבטחת האיכות של המפעל אשר ידביק את הזכוכית אל מסגרות שיטת הייצו 1.2121.21
 .STRUCTURAL SILICON-האלומיניום יאושרו על ידי יצרן ה

, אשר תניח את דעתו STRUCTURAL SILICON-הקבלן ימציא תעודת אחריות מעם יצרן ה 1.2121.21
 זה. של היועץ, המעידה על עמידות מערכת הדבקה של הזכוכית לאלומיניום בפרוייקט

 הסיליקון המשמש להדבקת הזכוכית יהיה דו קומפוננטי. 1.2121.21

( מתאימה CURINGלאחר ההדבקה תושהה הזכוכית במפעל לאורך זמן אשר יאפשר אשפרה ) 1.2121.21
 של הסיליקון.

הקבלן יציג ליועץ את החישובים על פיהם נקבעו מידות תפר ההדבקה של הזכוכית אל  1.2121.21
 האלומיניום.

על ידי צמד תמיכות מכניות אשר ימוקמו בצידה התחתון משקלה העצמי של כל שמשה ייתמך  1.2121.21
במרחק של כרבע רוחב הזכוכית מקצה השמשה. בין השמשה לתמיכה תהיה רפידה עשויה 

. השוליים STRUCTURAL SILICON-מחומר סינתטי מתאים אשר יאושר על ידי יצרן ה
 י של השמשה.החיצוניים של התמיכה המכאנית ייסוגו מעט כלפי פנים מהמישור החיצונ

הסיליקון להדבקת הזכוכית, על פיו שכבת  הקבלן ימציא אישור מעם החברה המייצרת את 1.2121.211
הרפלקטיבי אינה פוגעת בטיב ההדבקה של הזכוכית לאלומיניום. במידה ששכבת  הציפוי

( של שכבת CUT BACKהציפוי הרפלקטיבי איננה כשירה להדבקה, יבוצע חיתוך היקפי )
 .הציפוי באזור ההדבקה
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 גימור פרופילי ופחי אלומיניום  1.21211
גימור פרופילי ופחי האלומיניום של עבודות האלומיניום בפרויקט יבוצע בצבע אבקתי  1.2121121

INTERPON D2000   .או ש"ע בגוון זהה לקיים בבניין 

אישור סופי לצביעת הפרופילים יינתן ע"י האדריכל  לאחר הצגת דוגמא של פרופיל צבוע  .1.212112
 לאישור.

 מיקרון. 60-80יהיה  עובי שכבת הצבע 1.2121121

 פחי האלומיניום יעברו לציפוי אך ורק לאחר הברשה וכיפוף. 1.2121121
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 המפרט המיוחד .1.2

הערה: מחירי כל הפריטים בכתב כמויות כוללים את כל מה שנאמר 
 .במפרט המיוחד

 

 ( 1-)פריט אל  בצד Uויטרינת קורות קיר מסך ופרופילי  1.2.21
 תיאור כללי

של חב'  MATRIX 50Rמערכת קיר מסך דוגמת הוויטרינה תבוצע מקורות אופקיות מ 1.2.2121
 אקסטל או ש"ע מאושר. 

בהתאם למופיע בתכניות  Uבין הקורות בצידי הוויטרינה הזכוכית תהיה אחוזה בפרופיל  .1.2.212
 המצ"ב. 

או  Lקורות אופקיות יהיו מעוגנות בקצוות לקיר בנוי או עמוד פלדה בצידי הפתח ע"י פרופיל  1.2.2121
U  מ"מ עשוי אלומיניום. בין הפרופיל התומך לקונסטרוקצית  5תומך בעל עובי דופן לפחות

 .PVCאו  EPDMהפלדה תבוצע הפרדה ע"י סרט בוטילי או 

 קורות האלומיניום יהיו מקבילות אחד לשנייה ומווסתות היתב. 1.2.2121

 2.0 -עובי הדופן של הפרופילים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגף החלון הסמוי לא יפחת מ 1.2.2121
 מ"מ.

 צע בהתאם להנחיות יצרן המערכת.הוויטרינה תבו 1.2.2121

מאורך המפתח בין שתי נקודות  1/200שיעור הכפף של רכיב של שלד הוויטרינה לא יעלה על  1.2.2121
 מ"מ. 8-עיגון ובכל מקרה לא יהיה יותר מ

הפריט יתוכנן וייבנו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הבניין לבין האלמנטים השונים של  1.2.2121
צ', כוחות רוח,   75עות משינויים תרמיים במשרעת של הפריט, ובינם לבין עצמם, הנוב

רעידות אדמה וגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים או חריקות 
 בחלון.

מערכת האיטום של הוויטרינה תהיה בעלת אטמים כפולים עם השוואת לחצים בין חוץ  1.2.2121
קוז כלפי חוץ של המים אשר המערכת לבין האזור שבין שני האטמים. המערכת תבטיח ני

יסתננו מעבר לקו האיטום החיצוני. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגיעו אל קו 
 האיטום הפנימי. 

 הוויטרינה תהיה אטומה לחדירות מים ואוויר. 1.2.21211

 איטום ובידוד בהיקף  הוויטרינה

מ"מ.  1.5בעובי  SCAPAבהיקף הוויטרינה יבוצע איטום עם יריעת סרט בוטילי של חב'  1.2.21211
היריעה תודבר על פלדה או בטון מושחז לאחר יישום פריימר מתאים. הדבקת היריעה תבוצע 

 בהתאם למתואר בסעיף "איטום הפתחים" לעיל ועפ"י הנחיות יצרן החומר.

מ"מ בין הבטון לפרופיל קיר מסך  2לתמיכה ביריעת האיטום יורכב זוויתן אלומיניום בעובי  .1.2.2121
 בהיקף.

 בעובי מתאים. ILLMODEמסך יבוצע עם סרט ספוגי מתנפח מסוג בידוד בהיקף קיר  1.2.21211

 ( 10 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2-)פריטים אל  ויטרינת קיר מסך .1.2.2
 תיאור כללי

 של חב' אקסטל או ש"ע מאושר.  MATRIX 50Rהוויטרינה תבוצע ממערכת דוגמת  1.2.2.21

ואנכית  הפריט בנוי מסריג של פרופילים אנכיים ואופקיים. מבנה הפרטים, חלוקה אופקית .1.2.2.2
 ראה את התכניות המצורפות.

 2.0 -עובי הדופן של הפרופילים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגף החלון הסמוי לא יפחת מ 1.2.2.21
 מ"מ.
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 הוויטרינה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן המערכת. 1.2.2.21

בחישוב הכפף המקסימאלי של רכיב כל שהוא של שלד החלון, יילקח בחשבון עומס הרוח אשר  1.2.2.21
 לעומס שיא. הכפף ייבדק ללחץ חיובי ושלילי. 414ה על פי ההגדרות שבת"' יחושב לפרויקט ז

מאורך המפתח בין שתי נקודות עיגון  1/200שיעור הכפף של רכיב של שלד החלון לא יעלה על  1.2.2.21
 מ"מ. 8-ובכל מקרה לא יהיה יותר מ

 קורות האלומיניום יהיו מחוברות אל עמודי האלומיניום אחת מקביל לשנייה. 1.2.2.21

תוכנן וייבנו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הבניין לבין האלמנטים השונים של הפריט י 1.2.2.21
צ', כוחות רוח,   75הפריט, ובינם לבין עצמם, הנובעות משינויים תרמיים במשרעת של 

רעידות אדמה וגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים או חריקות 
 בחלון.

 ט לרוחבו ע"י שימוש במחברי קורות מיועדים לכך.יש להבטיח התפשטות הפרי 1.2.2.21

מערכת האיטום של החלון תהיה בעלת אטמים כפולים עם השוואת לחצים בין חוץ המערכת  1.2.2.211
לבין האזור שבין שני האטמים. המערכת תבטיח ניקוז כלפי חוץ של המים אשר יסתננו מעבר 

 עו אל קו האיטום הפנימי. לקו האיטום החיצוני. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגי

על הקבלן לחשב את הרוחב המדויק של המודולים של הפריט על מנת שיקבל יחידות שלמות  1.2.2.211
וזהות של מודולים, לכל אחת מהמערכות, בהתאם לתכניות האדריכל. הסטיות ברוחב החזית 

 שבין קומה לקומת יסגרו בקווי ההשקה את הבניין.

 ת:שיטו 2-עיגון הוויטרינות יבוצע ב

נקודות. כל עמוד הוויטרינה יעוגן ע"י עוגן מקבע  3-עיגון לקונסטרוקצית פלדה ורצפת בטון ב .1.2.2.21
 אחד ושני עוגנים מחליקים . העוגנים יאפשרו התפשטות אנכית של העמוד ביחס לבניין.

נקודות. כל עמוד הוויטרינה יעוגן ע"י  2-עיגון לקונסטרוקצית בטון/פלדה עליונה ורצפת בטון ב 1.2.2.211
תחתון מקבע ועוגן עליון מחליק . העוגנים יאפשרו התפשטות אנכית של העמוד ביחס  עוגן

 לבניין.

 איטום ובידוד בהיקף  הוויטרינה

מ"מ.  1.5בעובי  SCAPAבהיקף הוויטרינה יבוצע איטום עם יריעת סרט בוטילי של חב'  1.2.2.211
וצע בהתאם היריעה תודבר על בטון מושחז לאחר יישום פריימר מתאים. הדבקת היריעה תב

 למתואר בסעיף "איטום הפתחים" לעיל ועפ"י הנחיות יצרן החומר.

מ"מ בין הבטון לפרופיל קיר מסך  2לתמיכה ביריעת האיטום יורכב זוויתן אלומיניום בעובי  1.2.2.211
 בהיקף.

 בעובי מתאים. ILLMODEבידוד בהיקף קיר מסך יבוצע עם סרט ספוגי מתנפח מסוג  1.2.2.211

   6 ,5-ריטים אלקופינג אטום עם חריץ בבטון בפ

מ"מ, סרט   2מעל קיר המסך יבוצע קופינג עליון אשר יכלול פח אלומיניום תחתון בעובי  1.2.2.211
רצופה ופח אלומיניום עליון מסוג  EPDMבוטילי בתפרים בין הפחים השכנים, יריעת 

ANTIDRUM   מ"מ. 2.2בעובי 

חלק הכרחי לאיטום  מ"מ אשר יוכן מראש ומהווה 30/20כל הנ"ל יכנס לחריץ בבטון במידות  1.2.2.211
 קיר המסך. 

 אין לבצע קופינג קיר מסך חשוף ללא חריץ בבטון. 1.2.2.211

 (5 -ויטרינה פינתית מפרופילי קיר מסך )פריט אל 1.2.21
 תיאור הוויטרינה יהיה כמו לוויטרינה מפרופילי קיר מסך לעיל. 1.2.2121

יום פינת קיר המסך תבוצע ללא עמוד אלומיניום , אלא מפגש זכוכית עם זכוכית וקורת אלומינ .1.2.212
עם קורה בגירונג מתאים. מפגש בין הקורות יבוצע עם פינת קשר מפרופיל אלומיניום מושחל 

מ"מ. חיבור הקורות לפרופיל הקשר  3אל חלל הקורות. עובי דופן של פינת הקשר יהיה לפחות 
 במידה ונדרש לבצע ייעשה מעל הקורה במקום נסתר לעין.

+ יש לבצע תליה ע"י מוט נירוסטה לקורת 2.60 על מנת למנוע שקיעה של הקורה בפינה במפלס 1.2.2121
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לפחות. המוט יחובר  316מ"מ, סגסוגת נירוסטה  16בטון עליונה. המוט יהיה בעל קוטר 
 סהר. -של חב' ובר 1002באמצעות אביזרי נירוסטה "מופה + דיסקיות" מק"ט 

 

 ( 10 ,5 ,4 ,2 ,1-חלון סמוי חשמלי לשחרור עשן/איוורור )פריטים אל 1.2.21
 החלוןתיאור 

החלון הסמוי יורכב מאגף וממלבן. המלבן יהיה נפרד מהקורות והעמודים של קיר המסך  1.2.2121
וירותך אליהם בעזרת ברגים או אבזרים העשויים לכך. הזכוכית תודבק אל מסגרת 

 .STRUCTURAL SILICON GLAZINGהאלומיניום של האגף בשיטת 

 STRUCTURAL SILICON GLAZINGהנחיות לביצוע השמשות בחלונות סמויים בשיטת  .1.2.212
 .STRUCTURAL SILICON GLAZINGיהיו על פי הנחיות לביצוע השמשות בשיטת 

כמתאימים  STRUCTURL SILICON-מערכת חלונות והחומרים יאושר על ידי יצרן ה 1.2.2121
 לשיטה זו.

מנגנון הפתיחה של החלונות הסמויים בקירות המסך יהיה בעל עצר מתכוונן ויאפשר פתיחתם  1.2.2121
חק משתנה. המנגנון יהיה בעל התקן ויסות של כוח ההפעלה הדרוש לפתיחת כלפי חוץ במר

וסגירת החלון. התקן ויסות זה יופעל ע"י יצירת חיכוך, המנגנון יהיה בנוי כך שמשקלו העצמי 
 של אגף החלון ימנע סגירה מקרית של החלון כתוצאה ממשב רוח מצויה.

 לנירוסטה מרוח על כל בורג.  LOCKTATEהרכבת פרזול החלון תבוצע עם שימוש בדבק  1.2.2121

 כל האביזרים ופרזול החלון יותאמו להוראות יצרן הסדרה.  1.2.2121

חיבור המנוע אל הכנף יבוצע שם שימוש בניט עם הברזה ובורג מכונה. אין לחבר את המנוע עם  1.2.2121
 בורג קודח ישירות לדופן האלומיניום.

 (8-חלון תרמי קיפ עם קבוע תחתון )פריט אל 1.2.21
 פריט ראה תכניות המצ"ב.מידות וחלוקות ה 1.2.2121

 בחלון יבוצע מחלק אופקי במפלס המופיע בתכניות המצ"ב. .1.2.212

 או ש"ע מאושר. AW-67-Tהפריט יבוצע ממערכת פרופילים תרמיים אלובין  1.2.2121

ׂ ( בין חוץ THERMAL BREAKכל הפרופילים של הפריט יהיו בעלי הפרדה תרמית ) 1.2.2121  ׂ
 לפנים.

 הסדרה. יצור הפריט יותאם לדרישות ת"י והוראות יצרן 1.2.2121

 מ"מ.  2החלון יורכב בתוך משקוף עיוור מעוגן לקיר בנוי מפח פלדה מגולוון בעובי  1.2.2121

אין להחדיר ברגים דרך אזורי הסף המשמשים לניקוז מים. יש לייצב את סף החלון באמצעות  1.2.2121
 או זוויתן מאלומיניום. Uפרופיל 

 כניות המצ"ב.החלון יכלול חלק עליון קיפ וחלק תחתון אגף קבוע בהתאם למופיע בת 1.2.2121

 החלון יהיה בעל מסגרת היקפית רציפה ללא הפרדה בין חלק העליון והתחתון. 1.2.2121

 חורי ניקוז יבוצעו בפרופיל מחלק אופקי בין חלק העליון והתחתון ובסף החלון. 1.2.21211

אין להחדיר ברגים דרך אזורי הסף המשמשים לניקוז מים. בסף הוויטרינה יבוצע פרופיל  1.2.21211
 ית של הוויטרינה בהתאם לפרט המצ"ב.אלומיניום מונע תזוזה אופק

 כל אטמי הוויטרינה יהיו מגופרים בפינות. .1.2.2121

 תוכי( יקיף את האגף הנפתח ויהיה רציף עם פינות מוכנות מראש.-אטם מרכזי )גומי 1.2.21211

 פרופילי כנף החלון הנפתח והפרזול יותאמו לממדי החלון, מישקלו ועומסי הרוח בשטח. 1.2.21211

ויעשה באמצעות  -45ים של המשקופים והכנף יהיה בחיבור בין פרופילים אופקיים ואנכי 1.2.21211
פינות קשר מאלומיניום מודבקות עם דבק אפוקסי. קווי ההשקה בין הפרופילים יהיו דקים 

 וחלקים ללא בליטות ורווחים.

פרופילים אופקיים בקצוות יהיו פקוקים ע"י קוביות מוקצפות. בחיבור של שני פרופילים  1.2.21211
ים צרים להבטחת אטימה ייעשה שימוש בסיליקון לסדק

 מושלמת.
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בפרופיל אופקי בסף אגפים קבועים והאגף הנפת יבוצעו זוג חריצי ניקוז במשקוף. חריצי  1.2.21211
הניקוז יהיו בעלי פינות מעוגלות ומידותיהם יאפשר ניקוז מים מושלם. החריצים ייסגרו ע"י 

 פקק ניקוז בצורת "גגון".

 ם להנחיות ספק המערכת.חורי ניקוז בהתא 2בסף של כנף נפתחת יבוצעו  1.2.21211

חורי ניקוז בסף היחידה ובסף חלון הנפתח יהיו בעלי פינות מעוגלות ומידותם יאפשר ניקוז  1.2.21211
 מים מושלם. כל חור ניקוז ייסגר עם פקק ניקוז גגון מתאים לפתח חור ניקוז.

לנירוסטה מרוח על כל   Cyberbond TM 66הרכבת פרזול החלון תבוצע עם שימוש בדבק  1.2.212.1
 בורג.

 ס"מ בצידי החלון.  10אגף קבוע תחתון יבוצע אטם מרכזי בסף החלון העולה לפחות ב 1.2.212.1

 פינות כל אטמי החלון יהיו מגופרים. ..1.2.212

 פרזול לפתיחה ונעילת החלון: 1.2.212.1
  2/3מ"מ, אורך  3זוג מספריים מנירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית בעובי לפחות 

 מגובה הכנף.
  200138אביזר מגן רוח 

 .מגני פינות כנף 
 זול הפעלה חשמלית לשחרור עשן לפי מתואל להלן.פר 

 ( 10 ,8 ,5 ,4 ,2 ,1-מנוע לחלונות הפעלה חשמלית )פריטים אל 1.2.21
 בכל חלון יותקן מנוע חשמלי לפתיחה/סגירה ומנוע נעילה  היקפית. 1.2.2121

 Chain drive KS2דגם מנוע חשמלי לפתיחה/סגירה יהיה כדוגמת מנוע שרשרת נירוסטה  .1.2.212
24VDC S2   'של חבAUMULLER. 

 

 
המבטיח נעילה היקפית של  AUMULLERשל חב'  FV-2דגם מנוע נעילה יהיה כדוגמת מנוע  1.2.2121

  החלון.
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כל מנוע יכלול מחברים מתאימים למסגרת חלון אשר מתואר לעיל. סוג המנוע יותאם למשקל   1.2.2121

 כנף החלון.

הרכבת מנוע החשמלי כוללת כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע במנגנון  1.2.2121
 הפעלת/סגירת הפתח, כגון שנאים, מגעונים, מחברים וכדומה.ל

 פתיחה/סגירה של החלונות לאוורור/שחרור עשן

 מפקודת מרכזת גילוי שריפות של הבניין. 1.2.2121

 ידנית ע"י מתג הפעלה מקומי. 1.2.2121

 לחצני הפעלה מקומיים לחירום.  1.2.2121

 עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש או מתזים .  1.2.2121

 תכולת העבודה

ניום יספק את המנועים, הרכזת, השנאים, מגעונים, מחברים וכל הנדרש לתפקוד קבלן האלומי 1.2.21211
 המנועים. 

 מ'. 1.5קבלן האלומיניום יתקין את המנועים עם כבל חשמל חסין אש באורך של  1.2.21211

 (  13 , *8-חלון קבוע )פריט אל 1.2.21
 מידות וחלוקות הפריט ראה תכניות המצ"ב. 1.2.2121

 כניות המצ"ב.בחלון יבוצע מחלק אופקי במפלס המופיע בת .1.2.212

 החלון יהיה בעל מסגרת היקפית רציפה ללא הפרדה בין חלק העליון והתחתון. 1.2.2121

 או ש"ע מאושר. AW-67-Tהפריט יבוצע ממערכת פרופילים תרמיים אלובין  1.2.2121

ׂ ( לשם הבטחת THERMAL BREAKכל הפרופילים של הפריט יהיו בעלי הפרדה תרמית ) 1.2.2121  ׂ
 בידוד אקוסטי.

 מ"מ.  2וור מעוגן לקיר בנוי מפח פלדה מגולוון בעובי החלון יורכב בתוך משקוף עי 1.2.2121

ויעשה באמצעות פינות קשר מתאימות  -45חיבור בין פרופילים אופקיים ואנכיים יהיה ב 1.2.2121
טבולות בסיליקון לפני חיבור הפרופילים. קווי ההשקה בין הפרופילים יהיו דקים וחלקים ללא 

 בליטות ורווחים.
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 במקומות נסתרים של הפינות. MS POLYMERומיים ע"י כל חיבורי הפרופילים יהיו אט 1.2.2121

 בהיקף הזכוכית יבוצע איטום עם מוט ספוגי דחוס )מוט גיבוי( + סיליקון ניטראלי שקוף. 1.2.2121

חורי ניקוז בסף החלון ובמחלק אופקי יהיו בעלי פינות מעוגלות ומידותם יאפשר ניקוז מים  1.2.21211
 ים לפתח חור ניקוז.מושלם. כל חור ניקוז ייסגר עם פקק ניקוז גגון מתא

 

 דלת פתיחה סביב צירי צד )תיאור כללי( 1.2.21
 הדלתות בפרויקט יבוצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ודרישות המפרט הזה. 1.2.2121

 או ש"ע מאושר. ALBIO 135 -מערכת פרופילים  .1.2.212

 מבנה הדלת: 1.2.2121
  קאמרות מאלומיניום עם הפרדה תרמית  2הדלת בנויה ממערכת פרופילים בעלי

 בניהם.
 ומינלי של דופן הפרופיל בכל נקודה שהיא במשקוף או בכנף לרבות בסיס, אחז עובי נ

 מ"מ.  2המברשת או האטם יהיה 
  מ"מ. 1.75ניתן להשתמש בפרופיל סף גבוהה שחלק מהדפנות בעלות עובי דופן 

  מומנט האינרציה של פרופילי מסגרת כנף הדלת יהיו בעלי מומנט האינרציה לא פחות
 ציר מישור הזכוכית .סביב   4ס"מ 60 -מ

 .הדלת תהיה בעלת פרופיל סף גבוה המכיל פתרון הולם לאטימות ולניקוז מים 
 סגירה או בהשפעת עומסי -הדלת תתפקד בלי להשמיע רעש או זמזום בזמן פתיחה

 רוח.

 יצור הדלת: 1.2.2121
  פרופילים אופקיים ואנכיים של הכנף והמשקוף ירותכו בפינות מפגש עם גז ארגון מצד

 ין. הריתוך יבוצע כך שלא יפגע בצבע הפרופילים.הנסתר לע
 .יצור הכנף יכלול בורג וויסות עליון על מנת לאפשר כוונון לאחר הרכבת הכנף 

 אבזרים של הדלת: 1.2.2121
  האטמים של הדלת יהיו עשויים מסגרתEPDM .ריצפה בעלת פינות מגופרות 

 .לא יורשה שימוש באטם ובפינות נפרדות 

 נף יהיו עשויות אלומיניום. במידה ויש בפינה ברגים, פינות החיבור של משקוף וכ
הם יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית  -אומים, קפיצים, פינים וכדומה 

 .316סגסוגת 
  פרופילי המערכת צריכים להיות בעלי חלל פנימי אשר מאפשר שימוש במגיף עליון

 סמוי.

 מגיף עליון: 1.2.2121
  מגיף עליון נסתר דוגמת דגםBOXER 2-4  'של חבGEZE  או שו"ע מאושר כולל כל

 הפונקציות כדלקמן:
  2 -ל  6דרגת מומנט ניתנת לויסות בין. 

 .ויסות מהירות הסגירה 
  ויסות מהירות הטריקה– BACK CHECK. 

 החזקה ב"מצב פתוח" בזווית ניתנת לכיוון  - HOLD OPEN. 

  .מהירות סגירה מבוקרת בכל קשת הפתיחה של הדלת 
 ית יותקן מגיף עליון עם מתאם סגירה כדוגמת דגם כנפ-בדלת דוBOXER E-ISM  של

 או ש"ע מאושר. GEZEחב' 

 צירי  צד בכנפיים: 1.2.2121

  בכל כנף יותקנו שלושה צירי צד מכאניקהHeavy Duty   לדלתות אלומיניום . הצירים
המותאמים לדלת ומותקנים על המשקוף והכנף בעזרת ברגים אם כיוונן עצמי. לכל 

ונים נפרדים ובלתי תלויים. כל ציר יחובר לפרופיל כנף ומשקוף ע"י ברגים כיו 3ציר 
דפנות של פרופיל האלומיניום,  2חודרים לפחות 

מ"מ. כל כיווני הצירים בדלת  8קוטר הברים לפחות 
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יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לציר 
 פעולות. 200,000 -ל גרמני  RALיהיה אישור תקן 

 המנעול ונגדי הנעילה שלו יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית או אלומיניום. 1.2.2121

בסף דלת חיצונית מהצד החיצוני יותקן פרופיל אלומיניום עם אטם או מברשת )סף אקטיבי(  1.2.2121
 למניעת חדירות מים ורוח דרך הסף.

 הברגה מפליז או נירוסטה.-יםכל החיבורים לפרופילי האלומיניום יבוצעו עם ניט 1.2.21211

 אמצעים נגד פריצה: 1.2.21211
  סרגלי זיגוג יהיו מפרופיל חלול בעל דופן פנימית, אשר מאפשרת קיבוע הסרגל עם בורג

 בהתאם למופיע בתכניות המצורפות.  
  יש לבצע קיבוע של הסרגלים בצדדים אנכיים של לוחות הזכוכית, למעט מקומות

יבוע של הסרגלים בפרופיל עליון של הכנף, למעט חיבור צירים או מנעול. יש לבצע ק
 אזור של המשאבה הנסתרת.

  קיבוע סרגלי הזיגוג יבוצע דרך פרופיל כנף מהצד, בצורה נסתרת. ברגיי הקיבוע יהיו
מצופים נגד קורוזיה והיוצרות תא גלווני  בין האלומיניום ומתכת הבורג. מרחק בין 

 לכל סרגל המקובע.  ברגים 2ס"מ ולפחות  25הברגים יהיה עד 
 .פרטי קיבוע סרגלי הזיגוג יבוצעו בהתאם לפרטים המצורפים למפרט הזה 

  אביזרים נגד פריצה " 2בצידי הדלת בין הצירים יותקנוANTI-BURGLAR 
DEVICE פינים למניעת  2נקבה ובעל לפחות -חלקים זכר 2" . האביזר יהיה עשוי

יזרים נגד פריצה יותקנו משני צדי כנפית אב-פריצת כנף במצב סגור.  בדלתות דו
 הדלת.

 הרכבת פרזול הדלתות: .1.2.2121
  חריצים לאביזרים נגד פריצה, מנעולים ולצילינדר יכורסמו בעזרת ציוד מתאים

וצורתם תתאים לצורת המנעול והצילינדר. החלק הנגדי ללשון ולבריח המנוע המותקן 
 במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן.

 ל הדלת יבוצע עם שימוש בדבק למניעת פתיחה עצמית של הידוק ברגים של פרזו
 לנירוסטה מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכים.  Cyberbond TM 66הברגים גדם 

 הברגה מפליז או נירוסטה.-כל החיבורים לפרופילי האלומיניום יבוצעו עם ניטים 
 פתיחה ע"י מפתח מייסטר 

 ם ברב מפתח מייסטר לפי מוגדר ע"י כל הצילינדרים של כל המנעולים יהיו מצוידי
 הנהלת המקום.

 .ביה"ח ימסור לקבלן כמות המפתחות הנדרשים להספקה 

 ( 7 ,5 ,2 ,1-כנפית ) פריטים אל-דלת מילוט דו 1.2.21
 מידות ומבנה הדלת ראה  רשימות האלומיניום. 1.2.2121

כנף פעילה וכנף פסיבית. כל כנף תהיה בעלת  -שתי כנפיים   כנפית תכלול-דלת מילוט דו .1.2.212
צדדי. מפגש -צילינדר דו-ידית מילוט. כנף פעילה תהיה בעלת ידית קבועה חיצונית ומנעול

בין שתי הכנפיים ייעשה עם פרופילי שולבים כך שהכנף הפעילה תהיה חיצונית ביחס לכנף 
 פסיבית. 

 פרזול של הדלת 

 TS 5000 ISMכנפית עם זרוע מחוזקת ומתאם סגירה דגם  -מחזיר עליון לדלת דו 1.2.2121
או ש"ע מאושר. התקנת המחזיר תבוצע ע"י מתקין מורשה של הספק  GEZEחב' של 

. הקבלן ימסור אישור של ספק בכתב כי המחזיר הותקן על ידו ובהתאם להנחיות 
 יצרן. המחזיר יהיה בעל התכונות הבאות:

  2 -ל  6דרגת מומנט ניתנת לויסות בין. 
 .ויסות מהירות הסגירה 
  ויסות מהירות הטריקה– BACK CHECK. 
 החזקה ב"מצב פתוח" בזווית ניתנת לכיוון  - HOLD OPEN. 
  .מהירות סגירה מבוקרת בכל קשת הפתיחה של הדלת 

 : פרזול של כנף פעילה 1.2.2121
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 3  צירי צד מכאניקהHeavy Duty   לדלתות אלומיניום מתוצרת חברתSAVIO 1145.3  או
ם על המשקוף והכנף . הצירים המותאמים לדלת ומותקניR2114או אקסטל  1435קליל 

כיוונים נפרדים ובלתי תלויים. הראשון לכיוון  3בעזרת ברגים עם כיוונן עצמי. לכל ציר 
אופקי התבצע בעזרת מערכת העשויה מחומרים מתכתיים. כיוון הגובה יבוצע בצורה רציפה 

ן וכיוונן נפרד ללחץ על האטם. לציר פין נירוסטה חצי כדורי למיסוב הציר ותותב עם שימו
עצמי. כל כיווני הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר 

 פעולות. 200,000 -גרמני ל  RALהדלת רק במצב פתוח. לציר יהיה אישור תקן 
  חיבור הצירים יבוצע עם שימוש במתאם לנגדי )בטנה( אלומיניום יצוק אשר ימוקם בחלל

 פרופיל האלומיניום.
 של חב'  1145.805ם יבוצע עם שימוש במתאם לנגדי )בטנה( דוגמת מק"ט חיבור הצירי

SAVIO 3בעובי לפחות  316. בין הנגדי למשקוף האלומיניום יורכב צינור מלבני מנירוסטה 
 מ"מ על מנת להבטיח חוזק פרופיל האלומיניום נגד עקירת הצירים.

 25-30ום בגמר אנודייז מהצד החיצוני בכנף הפעילה ידית בצורת "ר" קבועה מאלומיני 
מ"מ.  32(  בגמר מט. קוטר צינור הידית 316מיקרון או נירוסטה לא מחלידה )סגסוגת לפחות 

לנירוסטה מרוח   Cyberbond TM 66חיבור הידיות באמצעות מוט הברגה ייעשה עם בדבק 
 על כל בורג לפחות על שני כרכים.

  של חב'  01.136.3500.426מנעול חבוי עם נעילה אנכית וצילינדר דגםWSS .או ש"ע מאושר 

  של חב'  01.680.9200.426ידית מילוט מחוברת למנעול חבוי דגםWSS .או ש"ע מאושר 

 .צילינדר מהצד הפנימי יכלול פרפר קבוע 
 .הצילינדר יהיה מצויד במפתח מייסטר עפ"י הגדרות אנשי תחזוקה של המקום 

 פרזול כנף פסיבית: 1.2.2121
 3  צירי צד מכאניקהHeavy Duty   לדלתות אלומיניום מתוצרת חברתSAVIO 1145.3  או

. הצירים המותאמים לדלת ומותקנים על המשקוף והכנף R2114או אקסטל  1435קליל 
כיוונים נפרדים ובלתי תלויים. הראשון לכיוון  3בעזרת ברגים עם כיוונן עצמי. לכל ציר 

ן הגובה יבוצע בצורה רציפה אופקי התבצע בעזרת מערכת העשויה מחומרים מתכתיים. כיוו
וכיוונן נפרד ללחץ על האטם. לציר פין נירוסטה חצי כדורי למיסוב הציר ותותב עם שימון 
עצמי. כל כיווני הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר 

 פעולות. 200,000 -גרמני ל  RALהדלת רק במצב פתוח. לציר יהיה אישור תקן 
 בור הצירים יבוצע עם שימוש במתאם לנגדי )בטנה( אלומיניום יצוק אשר ימוקם בחלל חי

 פרופיל האלומיניום.
  של חב'  1145.805חיבור הצירים יבוצע עם שימוש במתאם לנגדי )בטנה( דוגמת מק"ט

SAVIO 3בעובי לפחות  316. בין הנגדי למשקוף האלומיניום יורכב צינור מלבני מנירוסטה 
 נת להבטיח חוזק פרופיל האלומיניום נגד עקירת הצירים.מ"מ על מ

  של חב'  01.144.3500.426מנעול חבוי עם נעילה אנכית ללא צילינדר דגםWSS  או ש"ע
 מאושר.

  של חב'  01.682.200.426ידית מילוט דגםWSS .או ש"ע מאושר 

ׁ  -מילוט חד דלת 1.2.211  ( 6 ,5 -)פריטים אל  כנפית 
 ר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".מפרט הדלת להלן בנוסף למתוא 1.2.21121

 הדלת תכלול כנף אחת פתיחה החוצה. .1.2.2112

 : פרזול של הדלת 1.2.21121
 כנפית -מחזיר עליון לדלת חדTS 5000  זרוע מחוזקתעם T-STOP  'של חבGEZE  או ש"ע

מאושר. התקנת המחזיר תבוצע ע"י מתקין מורשה של הספק . הקבלן ימסור אישור של ספק 
 ידו ובהתאם להנחיות יצרן.בכתב כי המחזיר הותקן על 

  מיקרון או נירוסטה  25מהצד החיצוני ידית צינור קבועה אנכית מאלומיניום בגמר אנודייז
מ"מ אורך הידית לכל  32(  בגמר מט. קוטר צינור הידית 316לא מחלידה )סגסוגת לפחות 

 גובה הדלת.
  או חשמלית מרכז מנעול חבוי עם בריחים אנכי ואופקי וצילינדר ניתן להפעלה מכאנית

 או ש"ע מאושר. WSSשל חב'    01.154.3500.426מ"מ . מק"ט  35צילינדר 
  של חב'  01.680.9200.426ידית מילוט מחוברת למנעול חבוי דגםWSS .או ש"ע מאושר 

 .צילינדר מהצד הפנימי יכלול פרפר קבוע 
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 ם.הצילינדר יהיה מצויד במפתח מייסטר עפ"י הגדרות אנשי תחזוקה של המקו 

 ( 10-כנפית )פריט אל-דלת חד 1.2.211
 מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים". 1.2.21121

 בצד הדלת יורכב אגף קבוע ממערכת פרופילים זהה לפרופילי הדלת. .1.2.2112

 הדלת תכלול כנף אחת פתיחה רגילה. 1.2.21121

 פרזול של הכנף: 1.2.21121
  שלושה צירי צד מכאניקהHeavy Duty  לדלתות אלומיניום מתוצרת חברת SAVIO  או

ש"ע מאושר. הצירים המותאמים לדלת ומותקנים על המשקוף והכנף בעזרת ברגים אם 
כיוונים נפרדים ובלתי תלויים. הראשון לכיוון אופקי התבצע בעזרת  3כיוונן עצמי. לכל ציר 

מערכת העשויה מחומרים מתכתיים. כיוון הגובה יבוצע בצורה רציפה וכיוונן נפרד ללחץ על 
ר פין נירוסטה חצי כדורי למיסוב הציר ותותב עם שימון עצמי. כל כיווני הצירים האטם. לצי

בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לציר 
 פעולות. 200,000 -גרמני ל  RALיהיה אישור תקן 

  של חב'  1145.805חיבור הצירים יבוצע עם שימוש במתאם לנגדי )בטנה( דוגמת מק"ט
SAVIO. 

  מגיף עליון נסתר דוגמת דגםBOXER 2-4  'של חבGEZE  או ש"ע מאושר כולל כל
 הפונקציות המתוארות בעיל בסעיף "דלת פתיחה סיב צירים".

 צינור אנכי מנירוסטה לא -ידית קבועה פנימית וחיצונית בצורה לפי מופיע בחזית הדלת: ידית
מ"מ אורך,  32מט. קוטר צינור הידית  316גמר נירוסטה (  ב316מחלידה )סגסוגת לפחות 
 הידית לכל גובה הדלת. 

  מנעול עם נעילה רב נקודתיות של חברתKFV  עם חזית נירוסטה כולל נגדיים ונעילה עשויים
 ASומנעול לשון דגם  AS 9600מנעול עם רול לשון דגם  מנירוסטה עם אפשרויות כיוונון .

קי המנעולים יהיו מותאמים לסביבה קורוזיבית חמורה. מנעול . כל חלKFVשל חברת  2300
ס"מ מעל פני הריצוף ויהיה בעל צילינדר, לשונית רול ובריח נעילה.  100-אחד יורכב במפלס כ

 ס"מ מעל פני הריצוף ויהיה בעל בריח נעילה וצילינדר. 180-מנעול שני יורכב במפלס כ
 מוגדר ע"י אנשי תחזוקה של המקום. הצילינדר יהיה מצויד ברב מפתח מייסטר לפי 

 ( 1-כנפית עם כנף פעילה וכנף מקובעת )פריט אל-דלת דו .1.2.21
 מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים". 1.2.21.21

 כנף פעילה וכנף מקובעת עם בריחים. –כנפיים  2הדלת תכלול  .1.2.21.2

 : פרזול של הכנף הפעילה 1.2.21.21
  שלושה צירי צד מכאניקהHeavy Duty  לתות אלומיניום מתוצרת חברת לדSAVIO 

או ש"ע מאושר. הצירים המותאמים לדלת ומותקנים על המשקוף והכנף בעזרת ברגים 
כיוונים נפרדים ובלתי תלויים. הראשון לכיוון אופקי  3אם כיוונן עצמי. לכל ציר 

התבצע בעזרת מערכת העשויה מחומרים מתכתיים. כיוון הגובה יבוצע בצורה רציפה 
ונן נפרד ללחץ על האטם. לציר פין נירוסטה חצי כדורי למיסוב הציר ותותב עם וכיו

שימון עצמי. כל כיווני הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי 
 200,000 -גרמני ל  RALהברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לציר יהיה אישור תקן 

 פעולות.
 של חב'  1145.805ם לנגדי )בטנה( דוגמת מק"ט חיבור הצירים יבוצע עם שימוש במתא

SAVIO. 
  מגיף עליון נסתר דוגמת דגםBOXER 2-4  או שו"ע מאושר כולל כל הפונקציות

 המתוארות לעיל בסעיף "דלת פתיחה סיב צירים".
  מיקרון או  15ידיות צינור אנכי קבועות חיצונית ופנימית מאלומיניום בגמר אנודייז

(  . חיבור הידיות באמצעות מוט 316חלידה )סגסוגת לפחות נירוסטה מוברשת לא מ
לנירוסטה מרוח על כל בורג לפחות על שני   Cyberbond TM 66הברגה ייעשה עם דבק 

 כרכים.

  מנעול עם נעילה רב נקודתיות של חברתKFV  עם חזית נירוסטה כולל נגדיים ונעילה עשויים
 ASומנעול לשון דגם  AS 9600ול לשון דגם מנעול עם ר מנירוסטה עם אפשרויות כיוונון .

. כל חלקי המנעולים יהיו מותאמים KFVשל חברת  2300
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ס"מ מעל פני הריצוף ויהיה בעל  100-לסביבה קורוזיבית חמורה. מנעול אחד יורכב במפלס כ
ס"מ מעל פני הריצוף  180-צילינדר, לשונית רול ובריח נעילה. מנעול שני יורכב במפלס כ

 ל בריח נעילה וצילינדר.ויהיה בע

 .הצילינדר יהיה מצויד ברב מפתח מייסטר לפי מוגדר ע"י אנשי תחזוקה של המקום 
 .הצילינדר יהיה מצויד ברב מפתח מייסטר לפי מוגדר ע"י הנהלת המקום 

 פרזול של הכנף המקובעת: 1.2.21.21
  שלושה צירי צד מכאניקהHeavy Duty   מתוצרת  1145.3לדלתות אלומיניום דגם

או ש"ע מאושר. הצירים המותאמים לדלת ומותקנים על המשקוף  SAVIOחברת 
כיוונים נפרדים ובלתי תלויים.  3והכנף בעזרת ברגים אם כיוונן עצמי. לכל ציר 

הראשון לכיוון אופקי התבצע בעזרת מערכת העשויה מחומרים מתכתיים. כיוון הגובה 
פין נירוסטה חצי כדורי יבוצע בצורה רציפה וכיוונן נפרד ללחץ על האטם. לציר 

למיסוב הציר ותותב עם שימון עצמי. כל כיווני הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, 
אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לציר יהיה אישור תקן 

RAL  פעולות. 200,000 -גרמני ל 
  של חב'  1145.805חיבור הצירים יבוצע עם שימוש במתאם לנגדי )בטנה( דוגמת מק"ט

SAVIO. 
  של חב'  1556/20בריחים כבדים דוגמת מק"טSAVIO  נגדי רצפתי לבריח תחתון .

 או ש"ע. SAVIOשל חב'  1411.1. נגדי לבריח עליון  SAVIOשל חב'  1409-10מק"ט  
 

 ( GR1 -מעקה זכוכית )פריט אל 1.2.211
 צורת המעקה ראה תכניות המצ"ב. 1.2.21121

 מעוגן למסעד בטון וזכוכית קונטרוקטיבית. המעקה יכלול פרופיל אלומיניום משוך .1.2.2112

 באיטליה או ש"ע מאושר.   XFB-MAXIMAמערכת פרופילים בבסיס המעקה תהיה של חב' 1.2.21121

 .1142יצור המעקה יותאם לדרישות ת"י  1.2.21121

פרופיל האלומיניום בבסיס המעקה יחובר למסעד הבטון מהצד בהתאם לתכניות המצ"ב ועפ"י  1.2.21121
 סק ע"י הקבלן ועל חשבונו. הנחיות קונסטרוקטור מורשה המעו

 הזכוכית תהיה אחוזה בפרופיל האלומיניום התחתון בפיאה התחתונה. 1.2.21121

מ"מ. הזכוכית תהיה מהודקת  105-עומק אחיזת הזכוכית בפרופיל התחתון יהיה לא פחות מ 1.2.21121
 ע"י אטמים ותומכים מקוריים של ספק המערכת הכלולים בסט המעקה.

 12+1.52+12בעובי  EXTRA CLEARת רבדים שקופה לוחות זכוכית של המעקה יהיו  זכוכי 1.2.21121
מ"מ  1.52 –חצי מחוסמת, שכבת הדבקה  –מ"מ. שכבה אחת תהיה מחוסמת, שכבה שניה 

SENTRY GLAS .שכבת ההדבקה תהיה מסוג שלא מתכווץ ולא נפגע מתנאי הסביבה . 

 ת בזכוכית.הזכוכית תהיה מעוגלת )לא פאזה( מלוטשת ומוברקת בהיקפה. לא יהיו פינות חדו 1.2.21121

 ס"מ מעל מפלס הריצוף או מדרך רגל בבסיס המעקה מהצד הפנימי. 110גובה המעקה יהיה  1.2.211211

מ"מ מנירוסטה  אשר  40ס"מ מעל פני הריצוף יורכב מאחז יד מפרופיל מעוגל קוטר  90במפלס  1.2.211211
יחובר לזכוכית של המעקה בהתאם למופיע בתכניות המצ"ב. המאחז והמחברים לזכוכית יהיו 

או ש"ע מאושר. קוטר החורים בזכוכית עבור חיבורי  Q-RAILINGשל מערכת  מקוריים
המאחז יבוצע בהתאם להנחיות ספק האביזרים. החורים יהיו מלוטשים בהיקף. המאחז 

או ש"ע מאושר. כל חלקי  Q-RAILINGוהמחברים לזכוכית יהיו מקוריים של מערכת 
 לפחות. 316הנירוסטה יהיו מסגסוגת לא מחלידה ולא מגנטית 

במידה וייעשה מפגש חלקי המאחז עם ריתוך ארגון, קווי מפגש בין קטעי המאחז יהיו  .1.2.21121
 מושחזים ומלוטשים. לא יהיו בליטות בקווי קיטוע בין פרופילי המאחז. 

קיטועים בפרופילים של המאחזים יבוצעו במפגש בין קטעי המעקה בזווית מתאימה למקרה  1.2.211211
 ועם שימוש באביזר מתאים.

מ"מ. הכפיסים יהיו עשויים  90כפיסי פלסטיק נושאים באורך של לפחות  2ית תוצב על כל זכוכ 1.2.211211
מ"מ. מרחק בין  5. גובה הכפיס יהיה לפחות A  יחידות שור 85±10חומר פלסטי שקשיחותו 
מידה אופקית של  – L, כאשר L/10 –הכפיס לפינת הזכוכית 

 הזכוכית.
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סמכת אחרת לדוגמא של מעקה גמור הכולל הקבלן יבצע בדיקת מכון התקנים או מעבדה מו 1.2.211211
 את כל המרכיבים ורק לאחר קבלת תוצאות חיוביות ימשיך בהרכבת המעקה.

 (11-מסתור גג )פריט אל 1.2.21
 המסתור יורכב על בסיס פרופילי פלדה . 1.2.2121

 המסתור יהיה עשוי פרופילי אלומיניום אופקיים נטרקים  בפרופילים אנכיים. .1.2.212

 וגמת חב' אלוקל או ש"ע מאושר.כד -מערכת פרופילים של המסתור  1.2.2121

 מ"מ. 70/20רפפות המסתור יהיו מפרופיל אלומיניום חלול מלבני בעל חתך  1.2.2121

 מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי הרפפות לכל רוחב הפתח. ”ס 9-צפיפות פרופילי הרפפות תהיה כ 1.2.2121

 בצידי הפתח.  40/40/2הרפפות יחוברו לפרופילים אנכיים  1.2.2121

 .40/40טריקה. עבור כך יבוצעו פינויים מתאימים בפרופילים  - שיטת עיגון פרופילי הרפפות 1.2.2121
 

 (12-מסתור גג עם דלת כניסה לשירות )פריט אל .1.2.2
מחוברים לרצפת הגג וקיר בצד המסתור,   המסתור יורכב על בסיס פרופילי פלדה בצורת "ר" 1.2.2.21

 בהתאם לתכניות המצ"ב. תכנון פרופיל הפלדה יבוצע עפ"י קונסטרוקטור הפרויקט.

תור יהיה עשוי פרופילי אלומיניום אופקיים נטרקים  בפרופילים אנכיים כמתואר לפריט המס .1.2.2.2
 לעיל. 11-אל

המסתור כולל דלת כניסה לשרות עם רפפות מורכבות על גבי כנף הדלת. הרפפות בדלת יבוצעו  1.2.2.21
 במפלסים אחידים של רפפות במסתור הקבוע.

 פין עליון/תחתון.כנפית נפתחת סביב צירי -דלת כניסה לשירות תהיה חד 1.2.2.21

 או ש"ע מאושר. 2000קליל -מערכת פרופילים של הדלת  1.2.2.21

 או ש"ע מאושר. GEZEשל חב'  006666ציר עליון כולל זרוע עליונה לדלת אלומיניום דגם  1.2.2.21

 או ש"ע מאושר. GEZEשל של חב'  7432ציר תחתון כולל זרוע תחתונה לדלת אלומיניום דגם  1.2.2.21

 או פליז . 316מחלידים כגון נירוסטה  פרזול הדלת יהיה עשוי חומרים בלתי 1.2.2.21

כולל   KFVחב'  AS2600לסגירת הדלת יבוצע מנעול רול עשוי נירוסטה או פליז כדוגמת מק"ט  1.2.2.21
 נגדי.
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 עבודות אבן -14פרק  
 

 תנאים מיוחדים לעבודות חיפוי חזיתות באבן   14.01

מקיפות אותו, ומחופה מטר מעל מפלסי הרחוב והרחבות ה 10המבנה מגיע לגובה של עד  

בקיבוע חצי יבש  -באבן בחזיתות המסומנות. התקנת האבן נעשית בשיטת הקיר הכפול

)"סיכות"( באמצעות אביזרים מכניים , המורכבים אל הקירות / תקרות או גגות בטון 

 .6חלק  2378( . בהתאם לת"י 1יצוקים באתר ליצירת חלל מאוורר )

האדריכלי המיוחד המחייב הרכבת לוחות האבן  תשומת לב הקבלן מופנית לתכנון 

 כדלהלן : 

 

  על גבי מישורים אנכיים שורות יהיו לפי פרישות האדריכל , מידות הגובה של

מ"מ ואריחי  10השורות משתנים מאחת לשניה.הפוגות האפקיות יהיו בגובה 

 האבן יוצמדו זה לזה במימד האנכי. 

 פעמים מגובה האריח.  3ל  1.5ין אורך האבן יהיה משתנה ובכל מקרה יהיה ב

פעמים מגובהם. פינות המבנה יבוצעו  3מכמות האריחים תהיה  20%לפחות 

ס"מ. מידת ההפרש בין  10באבן פינה גושנית כאשר עובי הקאנט לא יפחת מ 

ס"מ.  הכל לפי  15 -המישקים האנכיים בין שורות אבן סמוכות לא תפחת מ

 פריסות אשר בתכניות האדריכלות .

 

מבצע העבודה ימדוד את הבניין לפני התחלת עבודתו , ובמידה והסטיות הן  .1

במפרט , אזי יציע שימוש בעוגנים מתאימים  14.11גדולות מן המוזכר בפרק 

להרכבה ,לאישור המהנדס.  בגין עוגנים מיוחדים אלו, לא ישולם כל תשלום 

 נוסף.

על פי המדידה ימסרו  העתקי תכניות בהם סומנו מידות בפועל של החזיתות ,  

 לבדיקה ואישור האדריכל ויועץ לעבודות האבן, להלן ה"מהנדס" .

 

הקבלן ידאג לפיגום תיקני המאפשר עבודה נוחה ובטוחה לצורך הרכבת האבנים  .2

על פי צורת שטח הרקע לחיפוי . כמויות הפיגום לעבודות ההרכבה יתאימו לקצב 

דמות העבודות בפרוייקט ההרכבה כמתחייב מהחוזה, בהתאם ללו"ז להתק

 בכללותו .

בשיטה זו המרווח בין לוחות האבן לרקע נשאר  –שיטת החלל המאוורר  ( 1)

פתוח לרבות בתחתית החיפוי  ובראשו , כדי לאפשר תנועת אויר בכל 

 החלל.

על הקבלן לדאוג שהאבן תגיע לאתר במועד ותאוחסן מחוץ לאתר הבנייה , עד  .3

 בפועל , על פי המחייב מהחוזה . למועד ההספקה הדרוש להרכבה

על הקבלן להכין תוכניות מפורטות של החיפויים, תוכניות לביצוע , לרבות  .4

רשימת חיתוך מפורטת, פרטי הרכבה וחיבור, הכל בהתאם לתוכניות האדריכל, 

 יום לפני מועד הזמנת החומר . 60 -ולהביאן לאישור האדריכל לא יאוחר מ
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יות הביצוע לדרישות האדריכל, ולהזמין את חיתוך על הקבלן להתאים את תכנ  

האבן רק לאחר קבלת אישורים בכתב על גבי התכנית . האישורים יינתנו על ידי 

 האדריכל והמהנדס . 

 

כמות האבן אשר תוזמן תכלול גם כמויות נוספות מכל סוג אבן להשלמת החסר  .5

ה , שיירכש ע"י או שבר מקרי וכן כמויות נוספות בתשלום, לצורך מלאי תחזוק

 המזמין בסיום העבודה .

 

 טיפוס . –דוגמאות לאישור האדריכל והמזמין / קיר אב  .6

  עם קבלת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן דוגמא מייצגת לכל סוג אבן

הכלולה בכתב ההצעה . הדוגמאות תהיינה מושלמות ותייצגנה נאמנה 

יע יהיה חייב את סוגי האבן הנדרשים. לאחר אישור ראשוני הקבלן המצ

 לבצע דוגמאות של עבודה מושלמת של החיפויים . 

  מ"ר לפחות יבוצעו במקום  12הדוגמאות בקיבוע חצי יבש בשטח שגודלו

שיקבע על ידי האדריכל ועל פי פרטיו ויכללו בין היתר חיפוי מסביב 

לפתח , עבודות איטום הדוגמאות יבוצעו על גבי קיר אב טיפוס שיוקם 

 זו . במיוחד למטרה 

  דוגמאות שתיפסלנה , יסולקו על ידי הקבלן ועל חשבונו . דוגמאות

שיאושרו יישארו בבניין כמחייבות עד לסיום העבודות לחיפוי או עד 

 לסילוקן בהוראת המפקח .

  ,הקובעים הבלעדיים לגבי הדוגמאות הנם המזמין , האדריכל והמהנדס

 אשר יאשרו אותן בחתימתם ביומן העבודה .

 

 מיוחדים לאספקת אבן : תנאים  .7

הקבלן יהיה אחראי על אספקת האבן. האבן תהיה כדוגמת האבן אשר אושרה על   

 ידי המזמין ונמצאת באתר .

אין מחיר היסוד של לוחות האבן כולל הכנת חורים וחריצים לעוגנים ,עיבוד קצה   

 הלוח והובלה לאתר .

ריכל והמזמין ,מהם לאחר בחירת האבן מבין הסוגים שיובאו לאישור האד  

 יבוצעו חיפויים להדגמה . 

המדידה והתשלום לקבלן יעשו לפי מ"ר נטו מותקן על קירות המבנה . לא ישולם   

בנפרד עבור פחת,  קדחים באבן , חיתוכים מיוחדים , הובלות לאתר ושינוע 

 באתר . 

כולל עם קבלת צו התחלת העבודה , יגיש הקבלן למזמין לוח זמנים להספקה , ה  

כמויות אבן , סידרי הובלה ופריקה , כמו כן יפורטו כמויות האבן שיאוחסנו 

 במקום אחר מלבד אתר הבנייה .
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 עבודות חיפוי באבן  בשיטת הקיר הכפול  14.02

 

  כללי א. 

 מ"מ לקיבוע עם אביזרים מכניים .   55לוחות האבן יהיו בעובי  .1

ם במשטחים מסוימים על פי הוראה מפורשת של המפקח , החיפויי   

ס"מ ואורכה  35מ"מ .  גובה האבן המקסימאלי  50יבוצעו באבן בעובי 

 ס"מ.  80המקסימלי 

גובה שורות האבן משתנה בהתאם למפורט בפרישות האבן של              .2

 האדריכל.

פעמים לפעם וחצי מגובהם. לפחות  3אורכי אריחי האבן יהיו בין              .3

פעמים מגובהו.  3ריחים תהיה במידות אורך אריח מכמות הא     20%

 15מידת החפיפה האנכית בין אריחים בשורות אבן סמוכות לא תפחת מ 

 ס"מ. 

כל אביזרי המתכת המשמשים לקיבוע האבן לקיר הרקע, כגון:               .4

נושאים, אביזרים אוחזים, עוגנים, אביזרים עם פינים,  אביזרים           

 .316או   אביזרים  אחרים יהיו עשויים פלב"מ פחיות קשר 

החומרים המשמים לעיגון אביזרי קיבוע המבוטנים בתוך קדח,               .5

 יהיו:

a.   מסוג מלט המותאם לייעודו, מוכן מראש בשקים

בתוספת מים, או מוסף כימי המקנה זמן התקשות 

מהיר. המלט יהיה בלתי מתכווץ, ומתאים לנדרש בתקן 

 האמריקאי.

b.  חומר הדבקה על בסיס שרף סינטטי, המיועד לעיגון

 אביזרים.

 החומרים לבניית נדבכי האבן ומילוי מישקים ואטימתן יהיו:              .6

a.  מלט לבנייה מוכן מראש, בחוזק לחיצה והדבקות עפ"י

 התקן

b.  חומרי איטום גמישים למישקי התפשטות יכללו רכיבי

ש העומד רקע )"פרופיל גיבוי"(, חומר איטום גמי

 בדרישות התקן, בלתי מכתים ועמיד לעובש.

c.  מלט לכיחול, מוכן מראש על בסיס צמנטי בתוספת מים

 או מוסף פולימרי לפי הוראות היצרן. 

d.  בנוגע  1חלק   1661המלט לכיחול יתאים לדרישות ת"י

 לחומר מילוי צמנטי בעל ספיגות מופחתת

)בין קיר הרקע לחיפוי  החומרים לבידוד חיצוני של הבניין              .7

האבן(, יהיו בסיווג חומרי בידוד לפי תגובתם לשריפה ויתאימו לדרישות 

על חלקיו. בנוסף, מוצרי הבידוד יהיו כאלה שלא יתפרקו  921ת"י 
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ברטיבות, כגון לוחות קשיחים מצופים עשויים צמר מינראלי, 

 .751המתאימים לדרישות התקן הישראלי 

 

מטר, כאשר הגובה משתנה מחזית לחזית .  10הבניין בגובה של עד  .8

החיפוי בלוחות  אבן נסורה ומלוטשת ,  מתחיל בגובה פני המדרכה 

 מטר גובה מחופה .  10 -ומגיע לכ

 במקומות מסוימים יבוצעו חיפויי אבן  כהמשך לחיפוי חוץ גם במקומות    

 אחרים כגון פנים הבניין על פי התוכניות של האדריכל.    

החיפוי בפרק זה מתייחסות לאספקת אבן  וחיפוי חזיתות הבניין עבודות  .9

 באמצעות אביזרים מכניים .

החיפוי יעשה על גבי קירות אנכיים בהם משולבים חלונות אלומיניום,  .10

 ויטרינות וכד' ומסתיימים ליד קירות מסך מאלומיניום וזכוכית .

הם, חיפוי פח מודגש כי על פי המתוכנן , חלונות האלומיניום ומשקופי   

פלדה, פרופילי קצה ופרטי גמר שונים משתלבים במישורים המחופים 

באבן , ויורכבו לפני ביצוע עבודות החיפוי , כולל האיטום הנדרש 

 מסביבם . 

 על כן , נדרש דיוק מירבי בהרכבת האבנים והתאמות עם מסגרות אלה .    

וע החיפויים העבודה תבוצע כעבודה מושלמת של תכנון , אספקה וביצ .11

 באבן.

 

  שיטת ההרכבה ב. 

שיטת ההרכבה של האבן , המכונה "שיטת הקיר הכפול" , מחייבת  .1

חיבור אביזרים מכניים , אשר באמצעותם מסוגלים לבצע הרכבת האבן 

במישור מאונך, למרות שהסטיות מן האנך של יציקת קירות הבטון 

 ס"מ . + 5 -יכולות להגיע ל

ס"מ, אזי ידאג הקבלן  5-ור המתוכנן , יותר מאם הקיר שקוע ביחס למש .2

לאביזרי עיגון המסוגלים לקבל את עומס היתר . פרטי האביזר 

 והחישובים הסטטיים יוגשו למפקח לאישור לפני הזמנת האביזרים . 

לוחות האבן של החיפויים לקירות אנכיים , לגגות או לתקרות ,    

בפני כוחות הרוח על פי ת"י האביזרים המכניים והעוגנים יחושבו לעמוד 

 20%לכל מ"ר , בתוספת מקדם ביטחון של  KN 10, לחץ ויניקה של  414

. פינות הבניין  413,  וכן לעמידה בפני כוחות רעידות אדמה ע"פ ת"י 

וקווי שינוי זוית בגגות  יבדקו בפני כוחות יניקה על פי התקן בתוספת 

 "מקדם פינה" . 100%

ס"מ מהמישור המתוכנן , ואין אפשרות  4 -אם הקיר בולט יותר מ .3

 להשתמש באביזרים שתוכננו ואושרו על פי תוכניות הביצוע "

Workshop Drawings אזי יודיע קבלן האבן לקבלן הראשי אשר "
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יסתת את פני קיר הבטון עד מקומו המתוכנן , לאחר קבלת אישור 

 מהמפקח . 

בטון ויבוצעו עבודות בתום עבודות החציבה / סיתות, יתוקנו פני ה   

 האיטום על פי המפרטים המתאימים . 

סטיות במישורים שאינם אנכיים יטופלו כמתואר לעיל לגבי קירות  .4

 אנכיים .

רק לאחר שעבודות הכנה אלו הושלמו ואושרו על ידי המפקח , יהיה  .5

 רשאי הקבלן להמשיך בהרכבת האבן . 

 והפינות . לא תוכר כל תביעה בגין סטיות במישוריות הקירות .6

כל הוצאות התיקונים כמתואר, יהיו על חשבונו ואחריותו הבלעדית של  .7

 הקבלן . 

 

 

 תקנים ומפרטים ישראליים וזרים . ג. 

  במפרט הטכני הכללי בהוצאת משרד הביטחון . 14פרק 

  חיפוי האבן טבעית, על חלקיו . 2378ת"י 

  פים שלא , בסעי1994, חיפוי קירות באבן טבעית מפברואר 378מפמ"כ

 . 2378בוטלו ע"י ת"י 

  עומסים לרעידות אדמה . 413ת"י 

  עומסי רוח  414ת"י 

  פיגומים   1139ת"י 

  תקנים לבדיקת אבן של האיחוד האירופי , ו/או תקנים אמריקאים

 רלוונטים.  

  במקום שאין תקנים ישראלים, יש להתייחס לתקנים רלוונטים לפי ארץ

  316חלד -גון לגבי איכות פלדה אלמוצאם של האביזרים המכניים , כ

AISI . ברגי עיגון , וכד'  או לחילופין לתקנים על פי קביעת המפקח , 

 

  סוג לוחות האבן ד. 

תוכניות האדריכלות כוללות חלוקת הפלטות, לפי מיקום , סוגים  .1

 וגדלים. 

( HONED,מלוטשת מט משי ) LIMESTONEחיפוי המבנה יעשה באבן  .2

סופי אחר על פי הדוגמא הנמצאת באתר ואושרה על או מנוסרת בעיבוד 

 ידי האדריכלים בחתימתם . 

בלוקים אבן לחיתוך לוחות לפרוייקט שבנדון , יבדקו במחצבה ובמפעל  .3

על ידי אדריכל הבניין והמפקח, ורק לאחר מתן האישורים  ישלחו 

 לחיתוך למפעל ויובאו לארץ . 
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לוקים מסוג המאושר במפעל תבוצע בדיקת לוחות אבן שחתכו מב   

ותהליך העיבוד של הלוחות. כמו כן תיבדק מראהו של חזית בניין קיים 

 שבוצע מלוחות אבן  מסוג הנבחר בארץ או בארץ המוצא .

כמו כן , יוגשו לבדיקת המפקח תוצאות של בדיקות איכות האבן אשר    

 בוצעו במכון מוכר עבור המחצבה או המפעל השייכים לספק .

 

הנסיעה לחו"ל , תחבורה והשהות יחולו על הקבלן, כלול במחירי עלות    

 היחידה שבכתב הכמויות.

נציגו של ספק האבן יתלווה לאדריכל ומלוויו , וירשום לפניו את  .4

 הדרישות לאיכות על פיהם יש למיין את האבן .

לוחות האבן  אשר בהם יהיו פגמים או לא יתאימו לדרישות האדריכלים    

די נציג הספק במפעל בו מתבצע הניסור והליטוש ויפסלו על ימוינו על י

 ידו  עוד לפני המשלוח לפרוייקט . 

לתשומת הלב של הקבלן והספק: אבן  שלא תתאים לדרישות אלו    

 תיפסל באתר ותורחק .

 

  לוחות אבן / פלטות ה. 

יים מודגש כי השורות של לוחות האבן יורכבו במידות גובה שונות , בקווים אפק  

נמשכים מאוד ארוכים כאשר הפוגה האנכית מינימאלית, הכל על פי תוכניות 

 האדריכל .

דוגמא של האבן בעיבוד הדרוש , ניתן לראות במשרד המפקח . האבן המוצעת   

טיפוס  –תאושר לאחר שילובה של דוגמא זאת בשטחים לדוגמא על גבי קיר אב 

 שיוצגו בפני המזמין . 

 וגמא מאושרת ע"י המזמין והאדריכל. סוג האבן יהיה לפי ד .1

כל הלוחות יוכנו מבלוקי אבן  זהים מסוגם ובמקור חציבתם, ע"מ    

 להבטיח יתר           אחידות של החיפויים . 

המקורות לאספקת האבן חייבים להיות מקורות אספקה מוכרים , מהם    

ב האבן כבר סיפקו אבן  לחיפוי פרוייקט שניתן לבקרו , ולעמוד על טי

 אחרי שנים מאז יישומה . 

אספקת האבן ממקור בחו"ל מחייבת תכנית אחסון , אשר תאפשר    

אגירת הכמויות הדרושות לביצוע הפרוייקט מבלי לגרום לעיכובים 

באספקה ותוך כדי שמירת גוונים אחידים, לפחות בכל אחת מן 

 החזיתות .

ני החזית, או שאינה המפקח רשאי לפסול לוח שאינה דומה לאחרים על פ   

 דומה לדוגמא המאושרת .

מקור האבן חייב באישור המפקח . במידה וקיים ספק לגבי יכולתו של    

המקור לספק את הכמויות הדרושות באיכות המאושרת או במועדים על 
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פי לו"ז  רשאי המפקח לפסול את המקור, והקבלן חייב להציע לאישורו 

 מקור אחר . 

ס"מ בשטחי חיפוי מסוימים על פי  5ס"מ או  5.5עובי הלוחות יהיה  .2

 .  2378/1מ"מ, כדרישת ת"י  2 -1קביעת המפקח,   עם סטיה מותרת של 

הקבלן ידאג למיון הלוחות ע"מ להבטיח אחידות טובה של הלוחות  .3

בחזיתות השונות. לא יורשה שימוש בלוחות אשר לדעת המפקח פוגמים 

 מפקח בנדון תהיה סופית .באחידות קיר האבן בחזיתות . החלטת ה

 לוחות אבן שנפסלו יורחקו מהשטח מיד עם קבלת הוראת המפקח לכך .    

לא יורשה שימוש בלוחות סדוקים או פגומים . החלטת המפקח לגבי  .4

 פסילתם תהיה סופית .

הקבלן ימציא למפקח תוצאות של בדיקות מעבדה מאושרות בישראל  .5

"חיפוי באבן טבעית  1חלק  2378לעמידות לוחות האבן בדרישות ת"י 

 בסביבת זהום" , ובין היתר: 

 ספיגות כללית ספיגות נימית   

 משקל סגולי מרחבי    

 תסבולת העמסת העיגון    

 ( ובסביבת זהום .1731עמידות  בפני ספיחת לכלוך )לפי דרישת ת"י    

 כמו כן , יוצגו בפני המפקח תוצאות בדיקות כימיות  ומינרלוגיות .    

האבן תאושר לאחר בדיקת התאמת התכונות דלעיל לתנאי תפקוד    

 ועמידות החיפויים של המוזיאון . 

הלוחות יהיו חתוכים לפי תכנית הביצוע המאושרת ובזויות  ישרות,או  .6

 אחרות, ללא פגמים כלשהם, לרבות העדר פגמים בקנטים ופינות .

במפעל של ספק כל החורים החריצים והמגרעות  לצרכיי עיגון יוכנו  .7

האבן בצורה מתועשת עם שבלונות שיבטיחו את הדיוק במיקום , בניצב 

 למישור הדופן וכן בעומק החורים. 

ס"מ יקבלו עיבוד  5ס"מ ו/או בעובי  5.5פני הלוחות הבודדים בעובי  .8

או מנוסרת בעיבוד אחר לפי דוגמא מאושרת,  Honedבליטוש מט משי 

 כפי שיקבע האדריכל . 

ל הפלטות יעובדו בצד הנראה לעין , באותו עיבוד המוזכר הצדדים ש .9

 לעיל. 

אספקת הפלטות תיעשה בגמר הסופי, במידות המתוכננות , כמפורט  .10

בתכניות האדריכל  כולל עיבודי קצה קדחים לעיגון , ומגרעות כנדרש 

 להסתרת האביזרים לעיגון . 

, על ס"מ 10 תיושם אבן פינה גושנית בעובי קאנטבמפגשים בזוית ישרה,  .11

 פי פרט מאושר.

הפלטות יסומנו ויארזו על פי התוכניות , כאשר סדר המשלוחים יתאים  .12

( שהוכנו על פי תוכניות לביצוע  Cutting Listלרשימות החיתוך )

 מאושרות . 
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 המידות והסיבולת של לוחות )פלטות ( אבן  ו. 

, למעט  2378/1המידות והסיבולת של לוחות האבן יתאימו לדרישות ת"י   

 הדרישות והמחמירות המתוארות להלן : 

 2מ"מ והיתר עד  1מן הפלטות לא תעלה על  80%הסטיה במידות של  .1

 מ"מ . סטיות גדולות מן המותר, יגרמו לפסילת הפלטות על ידי המפקח . 

 מ"מ . + 1קיטומים וחיתוכים : הסיבולת המותרת  .2

 מ"מ . + 1המשיק העקמומיות המותרת על פי הפלטה , לגבי המישור  .3

קידוחים לפינים עבור חיבורי העיגון והמגרעות להסתרת האביזרים  .4

מ"מ   + 0.5לעיגון יהיו בדיוק במקום המתוכנן , כאשר סטייה מותרת 

 מ"מ . + 2והעומק  

 פחת ושבר  .5

המבצע ידאג להזמנת כמות עודפת של פלטות מכל סוג ומידה, להחלפת    

 וביצוע . הפלטות הנשברות תוך כדי הובלה

 ( Workshop Drawingsתכנון ותוכניות ביצוע ) ז. 

הקבלן ימדוד באתר את השטחים שיש לחפות בלוחות ובהתאם  .1

לתוכניות ולהנחיות האדריכלים יכין תכניות מפורטות של החזיתות ושל 

 כל השטחים המיועדים לחיפוי באבן . 

אצל  , בהתאם לתכנית המחשב בשימוש התכניות יהיו ממוחשבות   

המתכננים של הבניין . המדידות יעשו על ידי מודד מוסמך, באחריותו 

 של הקבלן ועל חשבונו .

תכניות מפורטות אלו ישמשו לתכנון העיגון וחיתוך הלוחות , יכללו את  .2

כל הפינות הנסתרות ונתונים מלאים לגבי פתחים, אלמנטים חריגים 

 כל המישקים .   וסיומות של חיפויי הקיר, וכן סימון הרוחבים של

תכניות החיפויים יפרטו את החיזוקים והצעה לאביזרי עיגון כמפורט  .3

 בהמשך .

  תכנית החיזוקים והשימוש באביזרי העיגון יוכנו ע"י היצרן של

האביזרים ו/או מהנדס בעל ניסיון בהכנת תכניות כאלה, הכל 

 בהתאם לדרישות התקנים העדכניים . 

 טרנטיבות שונות לביצוע במידה ובתקנים אלה תהיינה אל

 החישובים ולקביעת העוגנים , יכריע בנדון הקונסטרוקטור .

  תכניות העיגונים יכללו חישובים סטטיים של יצרן האביזרים

לעיגון ויועברו ע"י הקבלן לאישור הקונסטרוקטור . בכל מקרה, 

הקבלן אחראי לשלמות הקיר וליציבותו הסטטית לכל אורך חיי 

 הבניין .

ת הקבלן מצורפת רשימת תכניות פרטי אדריכלות , כולל פרטי לנוחיו .4

הרכבות אבן אינפורמטיבית בלבד , "מפתח" חיפויים ורשימת פרטים 

 טיפוסיים להרכבת אבן. 
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לאחר אישור התוכניות אביזרי העיגון ע"י הקונסטרוקטור , יכין הקבלן  .5

 ות תוכניות לחיפויים עם מספור לכל לוח ותכניות ייצור עבור הלוח

   (Workshop Drawings . ) 

רק לאחר אישור תוכניות הייצור והביצוע הנ"ל ע"י האדריכלים  .6

 והמהנדס , ניתן להתחיל בייצור לוחות האבן והזמנת אביזרי עיגון . 

 כאחד הביצוע וגם לטיב התכנון , מודגש שאחריות הקבלן היא גם לטיב  .7

 

  נתונים גיאומטריים לתכנון ח.  

ס"מ ובגובה  90ס"מ עד  50אבן יהיו בצורת מלבן ויהיו  באורך  לוחות ה .  1

ס"מ הכל על פי תכניות האדריכלות, ומותנה בחלוקת  35משתנה       עד 

 המידות והתאמתן למידות השלד בפועל . 

חיפוי מסגרות הפתחים יבוצע עם לוחות במידות מיוחדות על פי תכניות        

 האדריכלות ופרטים מתאימים .

ין פני האבן החיצוניים לקיר הבטון המשמש לתשתית לחיפוי יהיה ב .2

 ס"מ , הכל על פי תוכניות האדריכל .  10מרחק של 

אורך האבנים ליד הפתחים יותאם כך שניתן יהיה לקבל סיומת    

 איכותית  בהתאם לפרטי האדריכלות . 

 מישקים  .3

  מ"מ בהתאם לתוכניות  10מישקים אופקיים יהיו בעובי

ות של האדריכל . המישקים האנכיים לאורך שורת הפריס

 מ"מ 1הלוחות יהיו עד 

מודגשת הדרישה שהמישקים הארוכים האפקיים יהיו בעובי     

 .  אחיד ובקו ישר

  יש להקפיד שהרכבת האביזרים תהיה כך שיהיו מוסתרים

 במגרעות שהוכנו מראש באבן , כך שלא יבלטו בחזית הקיר . 

 

 :  מילוי המישקים .4

מודגש כי במישקים האפקים המסומנים בתכניות האדריכל, או אחרים    

על פי החלטת המזמין , ידרש  מילוי המישקים  באמצעות מלט מוכן 

 לכיחול בגוון לפי בחירת האדריכל , מאושר ע"י המפקח .

    

   אביזרי עיגון ט. 

יבוע לפי שיטת ק 316חלד -כל אביזרי העיגון המוצעים יהיו מפלדה אל .  1

ישירות  לרקע בטון באמצעות עוגן . היצור יתאים להוראות התקנים 

 . DINהגרמניים 

שיטת העיגון המוצעת תהיה באמצעות אביזרי תמיכה לעומס מותר,  . 2  

מ"מ, פחיות קשר מפלב"מ,  4מוטות )"סיכות"( בקוטר מינימאלי של 

עוגן צידי אוחז ועוגן צידי נושא.    



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  204
 
 

מ"מ  20-25מ"מ ובעומק  6-8חריצים בעובי  לאביזרים יידרש לבצע

בדפנות האבן . אביזרי עוגן משולבים בשיטת הקיבוע היבש, יעמדו 

 3חלק  2378בדרישות התקן 

כל האביזרים יחוברו לרקע באמצעות עוגנים מאושרים או  .  3  

 316חלד מסוג -קונסטרוקצית ביניים        עשויה תעלות עיגון מפלדה אל

. 

עם עוגנים מבוטנים מותנת בהתחייבות הקבלן להשתמש בגלאי  הביצוע   

 מתכת ,     מבלי לחתוך מוטות ברזל  זיון של קיר הרקע הנושא . 

דוגמת העוגנים ויתר האביזרים המוצעים לביצוע חיבורים מכניים יוגשו  .4  

לאישור המפקח  לפני  התחלת העבודה , בצירוף מסמכים המאשרים את 

 תכונות הפיזיות שלהם, חישובים וכד ' . איכות המתכת, 

   

איטום קיר התשתית מניעת חדירת המים מסביב לפתחים , ניקוז החלל  י. 

 המאוורר . 

העבודה כוללת שמירה על איטום קיר הרקע לפני קיבוע האביזרים  . 1  

 ובמהלך     ביצוע הרכבת האבנים 

 . רק עבודות איטוםיש לאטום את הקיר על פי הוראות בפ –איטום  . 2  

חומר האיטום יהיה חומר מוכן בשקים אם תווית היצרן והוראות  . 3  

 שימוש ,      ויבטיח אטימות מוחלטת של קירות החוץ .

לפני ביצוע האיטום יורחקו בליטות מהבטון ויתוקנו סגרגציות בחומר  . 4  

 מיוחד        המתאים לשיקום בטונים .

חיפוי עד אשר נתקבלה הוראת ביצוע מפורטת , אין לבצע עבודות  . 5  

 המאשרת כי      הקיר מוכן לביצוע חיפויים . 

מניעת מעבר המים החודרים לחלל המאוורר ממישור אחד למשנהו  . 6  

מ"מ בעל פרופיל כמסומן  2בעובי  316תבוצע     באמצעות פח פלב"ם 

שר יורכב ע"י בפרטי האדריכלות     לסילוק מי גשם ,  המחובר לקיר א

 הקבלן לפני הרכבת האבן .

או לחילופין על ידי סינור אי.פי.די.אם. על פי הפרטים . הפתרון יקבע על    

 ידי     המפקח,  עם התקדמות העבודה .

בכל מקום בו יחדור עוגן  דרך שכבת האיטום , מרכיב  החיפויים ידאג  .7  

לעוגן ורק  אח"כ לאטום עם מסטיק מאושר את מקום החדירה , מסביב 

 להרכיב את אביזר העיגון תוך כדי שמירה על סתימת המסטיק הטריה .

 

  עבודות ההרכבה יא. 

 פיגום   

 עבודות ההרכבה כוללות גם את הפיגומים הדרושים לצורך העבודה .  . 1  

הפיגומים יהיו מתאימים לביצוע עבודות חיפוי באבן לגובה נתון , רוחב    

ות וחוזק מתאים . עובי לוחות הכיסוי למשטחי הדריכה ס"מ      לפח 80
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 -יתאים להוראות    התקן לפיגומים המיועדים לבנייה , ויהיו לא פחות מ

 מ"מ . 40

פיגומי בניה קבועים יכוסו בבד להגנה על הסביבה מפני אבק הנוצר תוך    

 כדי      עבודות ההרכבה .

ת החיפויים באחרים אשר חיבורי הפיגום לבניין יוחלפו עם התקדמו   

יאפשרו     חיבור הפיגום דרך המישקים שבין האבנים . לא תורשה 

הפסקת חיפוי הקיר     בגלל חיבורי פיגומים וביצוע השלמות מאוחרות . 

 כמו כן , לא תורשה תמיכה     כנגד לוחות האבן.

תשומת  לב מיוחדת תינתן לבטיחות פיגומים אלו, המיועדים לקבל    

ים     כבדים בנוסף לעומס הרוח , התאמתם לדרישות התקן עומס

 ודרישות משרד העבודה. 

תכנית הפיגומים כולל שיטת החיזוק לרקע לחיפוי ודרכי הגישה של    

המשאיות      להובלת האבן באתר עד לפיגום תוגש לאישור המפקח 

 והקונסטרוקטור .

דיקת העבודה העברת הפיגום מחזית לחזית נוספת, תעשה לאחר ב   

 וקבלתה   על ידי המפקח , ובאישורו המפורש בכתב . 

כמות הפיגומים הדרושה לביצוע עבודות החיפוי תיקבע באישור    

 המפקח,    בהתאם ללוח הזמנים של ביצוע עבודות לחיפויים .

המבצע יספק ציוד להרמת לוחות האבן ממפלס האכסון למפלס    

 ההרכבה . 

חר להשתמש בפיגום קונבנציונלי , אזי עליו לאשר במקרה והמבצע יב   

את הציוד    להרמה ודרכי שמירת לוחות האבן מפגיעה מכנית בעת 

 ההרמה למפלס    ההרכבה.

   

לביצוע חיפוי קירות האנכיים של  המבנה מומלץ להשתמש בפיגום מכני  . 2  

הקשור      לבנין אשר מאפשר העלאת החומר לגובה המתאים לעבודה 

מטר . תכנית העמדת מערכת פיגומים  10על מרפסת יציבה      ברוחב עד 

מכניים המיועדת לביצוע      חיפויים של חזיתות המבנה , תוגש לאישור 

 המפקח לפני הקמתו . 

הפיגום כלול במחירי החיפויים השונים כולל   הכיסוי בבד המיועדים  . 4  

 למניעת פיזור האבק בסביבה .

 

 ל עבודה צוות ומנה  

עבודת קביעת האביזרים לעיגון והרכבת לוחות האבן  , תבוצע רק ע"י  .5

צוותים       מומחים לעבודות מסוג  זה, ובמיוחד לעבודות חיפוי בקיבוע 

בשיטת הקיר הכפול, בעלי ניסיון מוכח . המבצע מוזהר כי עובדים חסרי 

 ר הבניה. ידע וניסיון קודם בעבודות הרכבת אבן בשיטה זו יורחקו מאת
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הקבלן יקבע מנהל עבודה מיוחד לעבודות חיפוי באבן טבעית מאושר  .6

מראש ע"י המפקח . מנהל העבודה יהיה מומחה לעבודות אבן ובעל 

 ניסיון קודם מוכח בביצוע חיפויי אבן בבניינים בשיטת הקיר  הכפול . 

 

 דוגמאות   

זהה לאחר אישור הדוגמא יבוצעו כל יתר העבודות החיפוי ברמה  .7

 לדוגמא המאושרת .

הדוגמא תבוצע על פי תכניות והנחיות מיוחדות של האדריכל , ותכלול    

 קטע חזית עם חלון ועבודות איטום על פי המתוכנן .                    

 

 דיוק 

תשומת לב הקבלן מופנית לכוונת המזמין להאיר את חזיתות האבן  .8

עים הדרושים למניעת בלילות , ולפיכך על הקבלן לנקוט בכל האמצ

צללים על פני האבן כתוצאה מאי דיוקים בהרכבתה או מיון לקוי של 

לוחות שאינם תואמים דרישות המפרט לגבי סיבולת. למזמין שמורה 

הזכות לחייב את הקבלן לתקן משטחים בהם הצללים בולטים לרעת 

 חזות הבניין . 

 

  בקרת איכות יב. 

דה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית תוך חודש מיום קבלת העבו .  1  

 בקרת איכות      הייצור והרכבת האבן . 

 

לפני התחלת הרכבת האבן , יבוצעו עבודות סימון כולל קווי המישקים      . 2  

אופקיים , אנכיים ואחרים, כגון רכסים ושקעים ,על פי תכנית 

ל ידי החיפוי לפני אישור הסימון ע האדריכלות. אין  להתחיל בעבודת

 האדריכל / המפקח .

 

במהלך ביצוע ההרכבה , מנהל העבודה של הקבלן המבצע יחתום מידי  . 3  

יום ע"ג     תכנית החזית המיועדת לבקרת ההתקדמות על כל משטח 

 שבוצע באותו היום,     וירשום את שמות המרכיבים .

 

 

 אופני מדידה מיוחדים  ותכולת המחירים  יג. 

 

 יריםתכולת המח . 1  

חיפוי חזיתות במבנה בלוחות אבן  בשיטת הקיר הכפול יכלול את    

העבודות והחומרים  הדרושים לקבלת החיפוי באיכות הנדרשת במפרט 

 המיוחד ובתוכניות אדריכלות. 
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 כמו כן יכלול המחיר גם :    

 . עלות הספקת לוחות אבן לאתר הבניה  

 גרעות באבן, טיפוס כולל עם חורים קדחים ומ -הכנת קיר אב

 ליטוש האבן, טיפול בפני האבן .

  אביזרים, אביזרי עיגון , וכל אמצעי חיבור וקיבוע האבנים

 לחזיתות .

 טיפוס כולל דוגמאות לאישור ופירוקם.  -הכנת קיר אב

 הדוגמאות לא תימדדנה .

  הרכבת האבן במקומה בחזיתות המבנה, כולל פינות ומפגשים

 בין מישורים אנכיים וכד' . 

 ימוש במכשירי מדידה מיוחדים לפילוס והבטחת מישוריות ש

 הקיר )לייזר( .

  , מודד מוסמך אשר ימדוד את החזיתות וילווה את הביצוע

להבטחת דיוק העבודה , הכל על פי הנחיות ובתאום עם 

 האדריכל .

  שימוש בגלאי מתכת, לפני קידוח בקירות, למניעת חיתוך

 מוטות ברזל זיון. 

 ני , פיגומים , אמצעי שינוע כנדרש .   שימוש בציוד מכ 

  מילוי מישקים מסוג מאושר במקום שנקבע במפורש בתכניות

האדריכלות או על פי הוראת המזמין . גוון המילוי לפי בחירת 

 האדריכל . העבודה תבוצע עם פריימר, על פי המלצת היצרן . 

איטום מישקים יימדד וישולם לפי הסעיף המתאים בכתב     

יות , כאשר המחיר מתאים לכל צורה של ביצוע , גם אם הכמו

 הכמות גדולה מהנקבע בסעיף זה . 

  תאום עם הקבלן לעבודות אלומיניום וקבלן עבודות מסגרות פח

 פלדה .

 ( הכנת תכניות ביצועWorkshop Drawings ממוחשבות , )

באמצעות תוכנה תואמת את זו של האדריכל ע"ג תכניות מדידה 

 ין כפי שבוצע . של שלד הבני

כמו כן , יכלול המחיר לחיפוי חזיתות המבנה באבן בשיטת     

הקיר הכפול את כל העבודות והחומרים הדרושים לקבל את 

החיפוי שהוא מורכב מושלם במקומו , גם אם הדבר אינו מוזכר 

במפרט ובתוכניות , ובין היתר פיגומים, חומרי עזר , חומר שחור 

מידות מסביב לחלונות, דלתות וכד' ,  , חתוכים באתר והתאמת

פרייזים, כחול הפוגות, עבודות הובלה , שינוע והרמה וכן 

עבודות לוואי, עיבודים שונים, 
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חריצי פינה ומפגשים של מישורים שונים וכן המסים החלים על 

 יבוא שיש והפחת. 

המחיר יכלול עלות נסיעת ושהיית אדריכל והמפקח בחו"ל     

המיועד לכך , לבדיקה ואישור האבן במחצבה  במסגרת התקציב

 ויכולת הייצור של המפעל לעיבוד הלוחות .

כולל עבודות המיון והכנות הנדרשות במחצבה ובמפעל המיועד     

 לחיתוך ועיבוד הלוחות , באמצעות נציג הספק .

 

 אופני מדידה  . 2  

יפוי נטו חיפוי החזיתות ויתר השטחים במבנה באבן יימדד לפי שטח הח   

 על גבי הבניין.

אבנים מיוחדות, כגון : חשפי פתחים, אבני פינה גושניות, אבנים גושניות    

המשמשות כמרזבי ניקוז מי גשם, אבני ראש , אבנים אופקיות )בשכיבה(  

וכו' ימדדו לפי שטח ביחד עם הכמות הכללית של חיפוי האבן , באם לא 

 צוינו בנפרד בכתב הכמויות . 

 

 
 
 
 

 אבן חוץ  -ריצוף אבן מנוסרת    0114.
 

כל האבנים תהינה אבנים נסורות  סוג האבן: אבן "מצפה רמון" או כל סוג אחר ע"פ בחירת 

האדריכל ובאישורו לדוגמת אבן. ללא פגמים סדקים או שברים תהיה מעובדת מכל הכיוונים 

ה לעין ללא קיר לצדן, הנראים לעין, כולל צדי האבן )הממד הצר(, כולל עיבוד צד האבן הנרא

 בפינות הקיר וכד'. סוג עיבוד האבן כמפורט בתכניות.

המחיר כולל אספקת האבן, הנחת האבן, עיגון וכיחול לפי פרט, וכן התאמת אבנים מיוחדות לפי 

צורתן וגודלן, כולל חיתוכים ועיבודים, על פי הנדרש בתכניות ועל פי הנדרש לשם התאמה לשטח. 

 ת מחיר בגין התאמת אבנים אלה. לא תשולם כל תוספ

יש לקבל  אישור בכתב של האדריכל לסוג האבן ולאופן עיבודה לפני הספקת האבן לאתר. האבנים 

 תאושרנה אחת לאחת ע"י המפקח לפני הנחתן.

 –לשם התאמת הדוגמה יגיש הקבלן לאישור האדריכל והמפקח דוגמת אבן לכל סוג סיתות נדרש 

ק, אבן שכבות מעובדת ו/או אחר. גודל האבן לדוגמא יהיה בגודל ממוצע כדוגמת טלטיש, עיבוד חל

לגודל האבן הנדרשת לפרויקט על פי התכניות והפרטים. הדוגמאות תסופקנה במועד אשר יאפשר 

 למפקח ולאדריכל זמן לבחון ולאשר או לפסול את הדוגמאות.

על פי דרישות המפרט הבין יש לקבל  אישור בכתב מהמפקח לאיכות האבן, חוזק וספיגת מים, 

מ"ר,  2משרדי. יש לקבל את אישור האדריכל בכתב לדוגמת הנחת ריצוף אבן בקטע  של מינימום 

 לפני התחלת הבניה באבן, כולל כיחול. הדוגמא תשמר עד לגמר העבודה ומסירתה.

יד פני האבן יעובדו כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. בכל סוגי הסיתות יהיה כיוון אח
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לטיבוע או לקילוף פני האבן. כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות או הפסיקים ובצפיפות לכל 

 שטח פני האבן, לרבות  סביב לאבן ללא זמלה סביב לאבן.

בכל סוגי העיבוד תהיינה השפות והפינות חדות ושלמות וכל הזוויות ישרות. כל אבן פגועה או 

סתימות או תיקונים בלוחות שנפגמו ואשר פינותיהם מתוקנת תורחק מן האתר. אין לעשות כל 

 נפגמו. אבן פגומה אשר תיקבע במקומה תעקר, תסולק מן האתר ותוחלף באבן תקינה.

 העיבוד החלק יהיה מאבן נסורה כשאין סימני המסור נראים על פניה.

עדר ס"מ אלא אם מצויין אחרת בפרט. בה 1המישקים )פוגות( יהיו שקועים וברוחב אחיד של 

דרישות אחרות הגמר יהיה מקוער או שקוע בחתך מרובע לכל עובי המישק. בגמר הנחת הריצוף 

ס"מ מפני האבן  1ינוקו המישקים, יורטבו במים וימולאו בטיט בטון בגוון האבן  עד לעומק של 

תוך הקפדה על קצוות נקיות של פני האבן. הכיחול יעשה בגמר עבודות הריצוף או ציפוי הקירות. 

 גוון הכיחול יהיה בגוון האבן על פי דרישות האדריכל. 

לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור האדריכל על שימוש בחומר שלא צוין במפורש 

בתכנית. המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם ללא 

 ה לפי פרט.שינוי במחיר הפריט. כולל ריצוף אבן לפסי אזהר

 מ"ר לאישור אדר' לפני המשך עבודה. 5יש לבצע דוגמת ריצוף בגודל 

 

 מ"ר –  פריט תשלום ריצוף אבן

 
 מדרגות חוץ -חיפוי מדרגות באבן מנוסרת    14.04

סוג האבן, אבן  מסוג "מצפה רמון" או כל סוג אחר ע"פ בחירת האדריכל.  ללא פגמים סדקים או 

 . 1חלק  2378ותקן  378על פי מפמ"כ  שברים. ביצוע חיפוי האבן

 האבנים מעובדות מכל הכיוונים הנראים לעין, כולל צדי האבן.

במסגרת פריט זה יבוצע חיפוי מדרגות בטון באבן מנוסרת על גבי מדרגת בטון יצוק באתר. מידות 

 המדרגה כמפורט בפרטים ותכניות. 

המפרט הכללי לעבודות בניה. יש לקבל  על פי  30 –המדרגות היצוקות באתר תבוצענה מבטון ב 

 את אישור האדריכל לסוג האבן לפני תחילת הביצוע.

 על פי פרטים ותכניות. –מידות האבנים: שלח  

 על פי פרטים ותכניות. –רום                            

 עיבוד רום מדרגה: על פי פרט

 עיבוד שלח המדרגה: על פי פרט

ישקים מקבילים בין האבנים לכל רוחב האבן. רוחב המישקים לא שולי האבן יעובדו לקבלת מ

 ס"מ. 1יעלה על 

 המדרגות תונחנה בדוגמת בניה , כל שהפוגות לא תהיינה רציפות בין מפלס למפלס. 

העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה, מילוי ויישור לפי הצורך, הידוק שתית ועיצוב שכבת מצע סוג 

מוד א.א.ש.טהו. אספקת כל  98%ר ההידוק. הידוק לצפיפות ס"מ לפחות לאח 20א' בעובי 

 החומרים, יציקת הבטון, זיון וחיפוי באבן.

 יש לבצע קטע שני מדרגות לדוגמא לאישור האדריכל.

 

 מ"א –  פריט תשלום מדרגות בחיפוי אבן
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 חיפוי קירות ואבן ראש )קופינג( בלוחות אבן מנוסרת 14.05

ו כל סוג אחר ע"פ בחירת האדריכל ובאישורו לדוגמת אבן. ללא סוג האבן, אבן "מצפה רמון" א

 . 1חלק  2378ותקן  378פגמים סדקים או שברים. ביצוע חיפוי האבן על פי מפמ"כ 

 האבנים מעובדות מכל הכיוונים הנראים לעין, כולל צדי האבן.

ס"מ  30ימלי ס"מ )או ע"פ הכתוב הפרט( ובאורך משתנה: אורך האבן המינ 40גודל האבן: רוחב 

מכלל כמות  20% -ס"מ ולא יותר מ  55מכלל כמות האבן, אורך מקסימלי  20% -ולא יותר מ 

 מ או עפ"י הכתוב בפרט. ”ס 8האבן. עובי האבן יהיה 

עיבוד האבן: טלטיש גס ו/או עדין, טובזה או מוסמסם בכל פני האבן הגלויים או כמפורט 

 בתכניות ובפרטים. 

ס"מ. עיבוד פני אבן הראש  8ינג(: יהיה באבן ראש שלמה בעובי אחיד של חיפוי ראש הקיר )קופ

יהיה עיבוד מוסמסם ו/או כמפורט בפרטים ותכניות. עיבוד שולי האבן יהיה טובזה או טלטיש או 

 מוסמסם או כמפורט בפרט. אבן הראש תחורץ בצידה התחתון כך שתובטח הצמדה טובה לטיט.

 הראש הגלויים יהיה עיבוד מוסמסם.  בקירות הישיבה עיבוד חלקי אבן

ס"מ מפני האבן )בשוליה(  1ס"מ, המישקים יהיו שקועים  1המישקים )הפוגות( יהיו ברוחב של 

 מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון. הטיט למישקים יהיה עם פיגמנט בהיר בגוון האבן.

 עיל. ציפוי הקיר באבן כולל עיגון האבן לקיר על פי התקן כמפורט ל

תושבת עבור ציפוי האבן : הקבלן יצמיד זווית פלדה בתחתית חיפוי האבן לקבלת חיפוי בקו ישר 

 וללא פגמים. זוית הפלדה תעשה על פי הנחיות הקונסטרוקטור ו/או על פי התקן.

העבודה כוללת אספקת האבן, עיבודה, הנחת האבן, עיגון וכיחול לפי פרט, קשירה והרכבה, כולל 

בוד האבן בנקז לפי פרט, כולל תפרי התפשטות לפי פרט, חיתוך והתאמת אבנים וכן נקזים ועי

חיתוך אבנים ייחודיות בצורתן ובגודלן כנדרש על פי התכניות ולצורך התאמה בשטח, על פי 

דרישת האדריכל וחיפוי כל פני הקיר הגלויים, ו/או כנדרש בתכניות . לא תשולם תוספת מחיר 

  בגין חיפוי צד הקיר.

יש לקבל את אישור האדריכל לדוגמת אבן מעובדת לפני ביצוע עבודות הציפוי. יש לבצע קטע 

מ'  לדוגמא לאישור האדריכל. הקבלן  2מ' וקטע קיר ישיבה באורך של  3 -קיר באורך של כ 

 ימשיך בעבודות חיפוי האבן רק לאחר אישור בכתב של קטע הקיר ו/או קיר הישיבה לדוגמא.

 נה אחת לאחת ע"י המפקח לפני הנחתן.האבנים תאושר

 מ"ר לאישור האדריכל. 5יש לבצע קטע לדוגמא בשטח של  

 מ"א – פריט תשלום אבן ראש הקיר         מ"ר –  פריט תשלום חיפוי אבן

 

 אבן גן מאבן טבעית נסורה 14.03

בן גן העבודה כוללת: אספקה והנחת אבני גן מאבן טבעית נסורה במידות על פי פרט. כולל א

ס"מ. האבנים  20/20ס"מ, אבן גן רחבה בחתך  10/30ס"מ, אבן גן מוגבהת בחתך  10/20בחתך 

 60מהאבנים(, אורך מקסימלי  20%-ס"מ )לא יותר מ 25יהיו באורך חופשי אך אורך מינימלי 

ס"מ. אבני הגן יהיו ללא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים, מעובדות בגמר עפ"י בחירת 

עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק. חיבור בין  150 -כל. האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב האדרי

 . 3:1האבנים יעשה בתערובת של חול + צמנט ביחס 

 מ"א –פריט תשלום         ניקוי המישקים הכל לפי הפרטים והוראות המפקח במקום.



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  211
 
 

 מתקני מיזוג אויר  – 15פרק 

 עבודת מיזוג אורי.  תנאים כלליים מיוחדים ל15.1
 

 תוכן הענינים
 
 

          פרק  

 

         תאור העבודה 0.01  

      ( במפרט הכללי00פרק מוקדמות ) 00.2  

       אספקת מים וחשמל 00.3  

     תאום הביצוע עם גורמים אחרים 00.4  

   עבודת לילה, שעות נוספות וימים לא מקובלים 00.5  

     ולמתקנים באתראחריות למבנים  00.6  

       העסקת עובדים 00.7  

       תקופת הביצוע 00.8  

   מהנדס הפרויקט ומנהל העבודה מטעם הקבלן 00.9  

     מבנים ארעיים סניטציה נקיון 00.10  

       אחריות לציוד ולכלי עבודה של הקבלן    00.11

     הקשר עם קבלנים אחרים    00.12  

      (MADE ASעדות )תכניות  00.13  

    תנאים מיוחדים לאחזקה ומסמכי לוואי לציוד 00.14  

   דגמים, פרטי ציוד, חומרי עבודה, תכניות, דוגמאות עבודה 00.15  

      בדיקה סופית של מתקן חשמל 00.16  

       הנחיות מיוחדות לביצוע 00.17  

        שלבי ביצוע 00.18  
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 (00קדמות )פרק מו
 

 תאור העבודה 00.1
 

 להקים מבנה שישמש מוזיאון עבור "פסיפס לוד". המזמינהבכוונת 
 במקום גילוי הפסיפס. –מיקום המבנה בכניסה לעיר לוד 

 הפעלה והרצה הינה חלק מתכולת העבודה.
 הוראות הפעלה וספרי מתקן הינם חלק מתכולת העבודה. 

 
 י( במפרט הכלל00פרק מוקדמות ) 00.2
 

( במפרט הכללי שיש להתייחס אליהם 00רשימת הסעיפים בתוך פרק "מוקדמות" )
 במכרז/חוזה זה הם:

  כללי - 000סעיף 
  חומרים ומוצרים - 001סעיף 
  מדידות וסימון - 003סעיף 
  -0042ו 0041למעט סעיפים  -הביצוע  - 004סעיף 
  הקשר עם קבלנים אחרים - 005סעיף 
  ין מסמכיםעדיפות ב - 007סעיף 
  מחירים - 008סעיף 
 שונות - 009סעיף 

 
 

 תנאים מיוחדים לאחזקה ומסמכי לוואי לציוד 00.3
 

 גיליונות מפרט לפרטי המערכות השונות א.
 

עותקים של גיליונות מפרט הציוד  2הקבלן יגיש למפקח, עם הבאת הציוד לאתר,  .1
ו למתכנני המערכות לצורכי ממולאים על כל פרטיו הנדרשים. הגיליונות הנ"ל יועבר

 בדיקה ואישור. 
התשלום החלקי עבור הציוד שסופק לאתר בחשבונו החלקי של הקבלן יעוכב במידה  .2

והפרטים הנדרשים לעיל לא יסופקו על ידי הקבלן וזאת עד לאספקתם והשלמתם, 
בלי שלקבלן תהיה זכות כל שהיא לתשלום התייקרויות מדד ו/או בגין עיכוב תשלום 

 ה.ז
 
 זיהוי ומספור הציוד והמתקנים  ב.
המספור והזיהוי של הציוד שסופק כדרוש לשם שיבוצו במערכות הבנין השונות יקבע על  

ידי המתכננים והמזמין ועל הקבלן למספר ולסמן את כל הפריטים בהתאם לקביעת 
המתכננים וכפי שיידרש. המספור יתאים למערכות הממוחשבות של הבניין ולספרי 

 נים.מתק
 
 ( בשלביםAS MADEתכניות עדות ) ג.

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל יגיש הקבלן למפקח בגמר כל שלב  
קובע בביצוע המתקנים השונים, יחד עם הגשת החשבון החלקי, תכניות עדות 
המתייחסות למתקן בחלקו ו/או בשלמותו )ושעבורו מוגש החשבון החלקי( כשהן 

 י הביצוע בפועל. הנ"ל מתייחס לתכניות שהוכנו על ידי הקבלן.מעודכנות לפ
 
 
 שרות בתקופת הבדק והאחריות ד.
במערכות בהן מתחייב ו/או נדרש שרות תקופתי לשם פעולה תקינה גם בעת תקופת  

הבדק והאחריות, הטפול והשרות ייעשו על ידי נציגי היצרנים של המערכות )בארץ(, 
 שיוזמנו על ידי הקבלן.
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לא יורשו תיקונים של חלקי ציוד פגומים, אלא החלפה בחדשים בלבד. הקבלן יגיש  
לאישור המתכנן רשימת פעולות אחזקה אשר הוא מתעתד לבצע במשך שנת השרות 

 כפעולות טיפול מונע.
 
 רשימות ציוד ונציגי היצרנים ה.
ת על הקבלן לספק למפקח רשימות של הציוד שסופק מיד עם הבאתו לאתר וכן א 

 רשימת נציגי היצרנים שיעסקו במתן שרות עבורו.
 רשימת הציוד +דפים טכניים נלווים יועברו לאישור המתכנן ונציג המזמין. 
 
 
 תיק מכונה/מערכת ו.

על הקבלן למסור למפקח תיקי מכונה/מערכת לכל מרכיבי העבודה אשר יכללו את  .1
ות )הטבלאות( הפירוטים והמסמכים בהתאם לאמור להלן ו/או לפי הרשימ

 במפרטים המיוחדים בהתאם לנושאים.
יום לפני מועד  30תיקי המכונה/המערכת המושלמים ימסרו למפקח על ידי הקבלן  .2

ההפעלה הראשונה של המכונה/המערכת וללא תלות בתאריכי מסירה ו/או קבלת 
 המתקן.

 
 
 זמינות של ציוד ופרטי מערכת ז.
פריט המוצע על ידו במסגרת החוזה, נתונים שיקבל הקבלן יספק למפקח, עבור כל ציוד ו 

מהספק של הציוד המסוים אודות זמינות אותם האביזרים ופריטי הציוד, קיומם 
 במלאי השוטף ולרבות הזמן הדרוש לאספקתם מחו"ל.

 
 
 תכניות ייצור וביצוע של מערכות ספציפיות )ייעודיות( ח.
מפורטות של הקבלן בנוסף לאלה  חלק מהמערכות מחייב הכנת תכניות יצור/ביצוע 

 שנערכו בהתאם לתכנון, המפרט המיוחד וכיו"ב.
 

 דגמים, פריטי ציוד, חומרי עבודה, תכניות, דוגמאות עבודה 00.4
 

פרטי ציוד, חומרי עבודה, תכניות ודוגמאות עבודה שעל הקבלן להגיש יועברו לאישור  א.
 ובמוקדמות. או במפרט הכללי ו/ 2המפקח בהתאם למפורט בפרקים השונים במסמך ג'

בכל מקרה דגמים, פריטי ציוד, חומרי עבודה, תכניות ודוגמאות עבודה הנזכרים  ב.
ושאינם נזכרים בתת סעיף א' דלעיל, יועברו לאישור המפקח חודש לפחות לפני שנעשה 

 בהם שימוש בעבודה.
 

 בדיקה סופית של מתקן חשמל 00.5
 

שבודק מוסמך יאשר את תקינותם ויתיר את חיבורם מתקני החשמל יוזנו אך ורק אחרי 
של המפרט הבינמשרדי. מסירת המתקן וקבלתו תיעשה  08למתח בהתאם לנדרש בפרק 

 באישור נוסף של בודק זה.

הזמנת הבודק וההוצאות הכרוכות בבדיקה כזו הן באחריות הקבלן ועל חשבונו וכלול 
 במחירי החוזה השיכים.

 צועהנחיות מיוחדות לבי 00.6
 

 שינוע הנפה והרמה יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 

 שלבי ביצוע 00.7
 

שלבי העבודה הנדרשים בהתאם לצרכי הפרויקט יתואמו עם המפקח מראש וימצאו את  .א
 ביטויים בלוח הזמנים המאושר.

שרוולים, עיגונים וחיזוקים המורכבים בקירות בנויים וכמו כן אביזרים ותעלות מעל  .ב
ת ובתוך פירים וארובות יבוצעו בשלב תקרות כפולו
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ראשון בעבודת קבלן מזוג אויר. עבודה זו תעשה בשלוב עם הקבלן הראשי כדי למנוע 
 עיכובים בעבודת הבניין.

 
 שלבי הבצוע המחייבים 
 

 תכנון מפורט לבצוע ואישור התכניות והציוד על בסיס תוכניות מכרז ותכניות  שלב א'
 הבניין.    
 

  רת תכניות בצוע של שרוולים ושל בסיסי ומשטחי בטון עבור הציוד.העב   שלב ב'
 

   '   התקנת מערכות מיזוג האוויר תעלות, צנרת, חשמל . שלב ג
 

 השלמת כל ההתקנות המכניות והחשמליות במבנה ומחוצה לו.   שלב ד'
 

 ניקיון, הפעלות והרצות.  שלב ה'
 
 

 פרויקט על פי לו"ז עבודות הבינוי.מועדי הביצוע של השלבים יתואמו עם הנהלת ה
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 יזוג אוירממפרט טכני מיוחד למעבודות   15.2 
 

 תוכן הענינים
 

     פרק
 

 אוויר-עבודות מיזוג   15.00

 ציוד טיפול באויר 15.02

 עצמאיותמערכות מיזוג אויר   15.01

 הצנרת ואביזר 15.04

 מערכות פיזור אויר 15.05

 בידוד       15.03

 מערכות שונות ועבודות עזר  15.07

 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר 15.03

 תפעול פיקוד ובקרה   15.03

 אופני מדידה       15.10

 דפי ציוד       
 

 
 אוויר-עבודות מיזוג   15.00 .1

 

מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה. מפרט טכני  מפרט טכני מיוחד זה
מיוחד זה מהווה השלמה לנדרש במפרט הכללי המעודכן למתקני מיזוג אויר פרק 

, בהוצאת הועדה הבין משרדית של  משהב"ט/אבו"נ, 8ולמתקני חשמל פרק  15
 משרד העבודה/מע"ץ ומשרד הבינוי והשיכון.

 היקף העבודה   15.00.1
 

ה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים, חומרי   העבוד א.  
 העזר ועבודה  ביצור ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם.

המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי  ב.   
במדריך לקירור,  אוורור ומיזוג אויר של האגודה האמריקאית של 

 (, הוצאה אחרונה.ASHRAEמהנדסי קירור ומיזוג אויר  )
 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם: ג.    

 
 DXיחידות מיזוג מסוג  .1
 מפוחים .2
 מזגנים מפוצלים כולל יחידת אויר חיצוני .3
 תעלות .4
 בידוד תרמי .5
 פיקוד ובקרה .6
 עבודות חשמל .7
 הדרכה ויסותים והפעלה ראשונה .8
 ספר המתקן -הוראות אחזקה   .9
 ות לשנהשרות בדק ואחרי .10

 
 

 תאור העבודה 15.00.2
 

 מבוא
להקים מבנה שישמש מוזיאון  הזמינהבכוונת 

 עבור "פסיפס לוד".
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 במקום גילוי הפסיפס. –מיקום המבנה בכניסה לעיר לוד 
 למערך אדריכלי של המבנה ראה בתכניות האדריכלים ממנהל השימור 

 
  תנאי תכנון חוץ

וג האוויר עבור הבניין הזה יובאו לחישוב הגדלים , והתפוקות של מערכות מז
 בחשבון תנאי החוץ כדלהלן:

 תנאי תכנון בקיץ:
 C°26טמפרטורת תרמומטר לח  ,C°37טמפרטורת תרמומטר יבש 

 תנאי תכנון בחורף
 C°4טמפרטורת תרמומטר לח  , C°5טמפרטורת תרמומטר יבש 

 
 תנאי תכנון פנים

 
 אולם פסיפס
  C°2  ±C°23 טמפרטורה:  
 ללא דרישה  ת: לחות יחסי
 לא מבוקר –חיובי קל  לחץ סטטי: 

 30%סינון סופי ביחידה  ניקיון: 
 מקל"ש לאדם 34 החלפות אויר חיצוני: 

 A -דציבל ב  48 רעש כתוצאה מפעולת המיזוג : 
 

 אולם רב תכליתי
  C°2  ±C°23 טמפרטורה :  
 ללא דרישה  לחות יחסית: 
 לא מבוקר –חיובי קל  לחץ סטטי: 

 30%סינון סופי ביחידה  ן : ניקיו
 לשעה 3 החלפות אויר חיצוני: 

 A -דציבל בסקלה  48 רעש כתוצאה מפעולת המיזוג : 
 

 משרדים / דלפקי קופות / חנות
  C°2  ±C°23 טמפרטורה :  
 ללא דרישה לחות יחסית: 
 ללא דרישה לחץ סטטי: 

 (12%כמקובל במיזוג אויר )סינון  ניקיון: 
 לשעה 3 ני: החלפות אויר חיצו

 Aדציבל בסקלה  48 רעש כתוצאה מפעולת המיזוג : 
 

 שרותים
 אוורור ע"י אויר ממוזג עודף. -אין דרישה  טמפרטורה:

 ללא דרישה לחות יחסית מקסימלית : 

 תאור מערכות האויר

 אולם פסיפס
עבור האולם תותקן על הגג יחידת סחרור אוויר פקג' מסוג התפשטות ישירה 

(DXעם מערכת ) .פיקוד 
 הטמפרטורה באולם תפוקד באמצעות בקר היחידה.

תעלת אספקת אוויר תותקן מעל   -אספקת האויר תהיה באמצעות מפזרי תקרה 
 לתקרה אוקסטית עם מפזרי סטריפ ליין.

 החזרת אוויר תהיה קירית.
 על הגג. –יחידת הטיפול באויר תותקן חיצונית לאולם 

יקבע בהתאם לזמני האכלוס  -ופן עצמאי יחידת הטיפול באויר תוכל לעבוד בא
 של האולם.

 אולם פסיפס חיצוני
 לא נדרש למזג אזור זה. –אזור הפסיפס החיצוני יהיה מקורה ופתוח 
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 קירוי האזור החיצוני יהווה הצללה לזכוכית האולם הממוזג.

 אולם רב תכליתי
עם  (DXעבור האולם תותקן יחידת סחרור אויר פקג' מסוג התפשטות ישירה )

 מערכת פיקוד.
 אספקת האויר תהיה באמצעות מפזרי תקרה.

 החזרת אוויר תהיה תקרתית.

 
 אזור כניסה כולל חנות

 (DXאזור זה יטופל באמצעות יחידת סחרור אויר מסוג פקג' בהתשפטות ישירה )

פיזור האוויר יעשה ע"י תעלות ומפזרים מסוג סטריפ ליין משולבים בתקרה, 
 "י תעלות וגריל אויר חוזר בהתקנה בתקרה.החזרת האוויר יעשה ע

 משרדים 
יטופלו ע"י מזגנים מפוצלים עיליים, אויר צח יבוצע ע"י מזגן מיני מרכזי מסוג 

DX .עם סידור אינוורטר מתוצרת מיצובישי המותאם לאויר חיצוני 

 שרותים
השרותים יאווררו ע"י  אויר עודף מהאזורים הממוזגים , גריל יניקה, תעלת 

 קה אויר ומפוח צנטריפוגלי על הגג.יני

 אנרגית קרור וחימום
 

 בכפיפות לתנאי תכנון הרשומים לעיל:
אשר יותקנו על הגג הטכני  DXאנרגיית הקירור תתקבל ממעבים חיצוניים מסוג 

 או ממעבים של יחידות פקג'.
החימום ביחידות פקג' יהיה בחשמל, באזורים המטופלים ע"י יחידות מפוצלות 

 .PUMP  HEATי מרכזיות , החימום יהיה בהיפוך מחזור או מינ

 בקרה
 

יחידות מיזוג האוויר מסוג פקג' יצוידו בבקרה אינטגרלית קישור ללוח הפעלה 
 מרחוק אשר יותקן בבנין.

 
 עבודות ע"י אחרים

 להלן רשימת העבודות שאינן כלולות במפרט זה ויבוצעו על ידי קבלנים   
  אחרים.  
   

I.  ליחידות עיבוי וליחידות מאייד, הזנות חשמל ללוחות של יחידות הזנות חשמל
 פקג'. הזנת חשמל למפוח  יניקה משרותים.

II.   .מחסומי רצפה 
III. .עבודות הנדסה אזרחית 

      
 עם התקבל אישור המתכנן לשרטוטי הביצוע, על הקבלן לספק להנהלת הפרויקט   
 הדרושים לו להתקנת הפתחים והבסיסים  והמפקח תכניות מפורטות של כל   
 והמערכת. הציוד  

 
 

 תחום הפרק והתקנים 15.00.1   
 

פרק זה מתייחס לעבודות אוורור, סינון, חמום, קירור ומזוג אויר הנקראים להלן 
 בשם הכולל "עבודות מזוג אויר".
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כל העבודות, החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים  
כים לבטיחות, בטיחות אש ולביצוע עבודות אלה( וכמו עדכניים )בעיקר אלה השיי

 כן לדרישות הבאות:

 מדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום, קירור ומזוג אויר  .1 
   (ASHRAE.על כל פרקיו ) 
 (.SMACNAמדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח ) .2 
 .(NFPAהוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש ) .3 
      בטיחות אש בבניינים. – 1001ת.י.          . 4

 ( האחרונה של כל תקן.REVISIONהכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה )
 

 ציוד וחומרים 15.00.4
 

הציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות 
לאות הציוד המפרט, חדשים ומתאימים לתפקידם. הציוד יתאים לנדרש בטב
 המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני המיוחד, התכניות והחוזה.

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים, בעלי 
אותה רמת איכות ואותם פרטים וביצועים אלא אם נדרש במפורש ציוד מסוים או 

אליה על הקבלן  חומרים מסוימים, או צוינה רשימת יצרנים מוגדרת אשר
 להתייחס בהצעתו.

אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל, עליו 
לפרט את ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר 

 של ציוד הנמצא ברשימה.   

 הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות.  

 
 ציוד למקומושינוע  15.00.5

 
הקבלן יוודא שדרכי הכנסת ציוד חלקי תעלות, צינורות וחלקי יחידות למקומן 
ברורות לו. הקבלן יתכנן את עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו בחלקים 

 למקומו המיועד לפי דרכי שינוע אלה.

הקבלן יהיה אחראי להנפת הציוד והחומרים לגג ולקומות העליונות וכל ההוצאות 
 ר לכך יהיו על הקבלן וכלולות במחיריו. בהקש

 
 דוגמאות 15.00.3

 
הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, 

 בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה.

הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלות וכן קטעי תעלות 
רט, מסננים ואביזרים נוספים כאמור לעיל. הדוגמאות מבודדות ומושלמות כמפו

יישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים 
 ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.

יש לספק    באמצעות הפיקוח, דוגמא של כל חומר ואביזר שבאים במגע עם 
  בחומר ו/ או האביזר. האוויר המטופל הנכנס לאולם, ולקבל אישור להשתמש

 
 בדיקות איזון, ויסות, הפעלה והרצות 15.00.7

 
העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו, יאוזנו, 
יווסתו, יופעלו ויורצו לשביעות רצון המהנדס ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים. 

 -טור, האינדיקציה בעת המסירה יהיו כל המכשירים בכל מערכות הבקרה, הני
  מכוילים כנדרש.

כל העבודות המתוארות לעיל יהיו כלולות במחירי הפריטים והמערכות השונות 
 .ולא ישולמו בנפרד

 הרצה והדגמה 15.00.72
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הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת  .א
ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו בהתאם לאשור 

שוטפת של  המפקח. כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה 
)שלוש( יממות פעולה רצופה ללא  3המתקנים במשך 

תקלות. במידת  הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום 
קטעי העבודה )כפי שבא לידי ביטוי בלוחות  הזמנים 

של הפרוייקט(,  יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות. 
הפיצול לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח. בשום 

רצה של רכיבים בודדים כהרצה של מקרה לא תיחשב ה
 המערכת.

הדגמה והדרכה הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה  .ב
ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול בכל עת  לפחות 

 טכנאי בכיר מיומן ועוזר. 
במהלך ההדגמה ידגים  צוות הקבלן לפני צוות התפעול 

וידריך אותו בהפעלת המתקנים,  של המזמין 
 ת ובצוע פעולות שרות שוטפות.התגברות  על התקלו

תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק 
 באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתיימה!

הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול 
 אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגים ומדריך.  

ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר 
 המתקן.

ן צוות מטעם המזמין לצורך ההרצה וההדגמה יוזמ
 להיות חלק מצוות הקבלה.

 
 מסירת המערכות 15.00.71

 

 התנאים למסירת המערכות הן:   

הקבלן הגיש מסמך רשמי ובו הוא מאשר כי כל המערכות שהותקנו על ידו    
ת"י  755על התקנים הישראלים לבטיחות ובין היתר ת"י    עונות 
1001. 

נציג משרד התקנים לביקורת וישלים את כל הקבלן יזמין, על חשבונו, את    
 המערכות בהתאם להערותיו של נציג זה.

 הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה.    

 הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים     
 עם תוצאות  הבדיקות.   

  ערכת בעזרת הקבלן בצע את הרצת המתקנים והוכיח את יציבות המ
 גרפים בפעולה רציפה של שבוע ימים לפחות.

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כדלעיל.
 הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט , ראה להלן.

 .15.00.72הסתיימו הבדיקות לפי סעיף 
ות המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או כוללות של המערכ

 תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.
בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרוייקט וטכנאים שעסקו 

 בהתקנת והרצת המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות. 

 
 

 מסמכים ותכניות עדות 15.00.3
 

  עותקים 5לקראת ביצוע עבודות האיזון והוויסות יגיש הקבלן למהנדס    
 כדלהלן: של מערכות המסמכים     



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  220
 
 

 סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם סומנו כל  א.  
  השנויים, התוספות והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות    
 המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים.     
   
 ספר המתקן ב.  
 ספר זה יכלול בין היתר:   

 תוכנה לישום כולל תיאור פעולת המערכת  וה -תאור המתקנים  .1   
 תפ"מ זה.    
 רשימה של כל פרטי הציוד והחומרים המרכיבים את המערכת  .2   

 ואישורם על ידי רשות מוסמכת.      
 רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות  .3   
כל אלמנט ועם כל הפרטים הנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל,     
 כוון אוברלואד  ' כמופיע בשלט, זרמים, מתחים, בדוד וכו    
 וכו' כנדרש.    
 הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת  .4   
 בהן. תקלות אפשריות והטפול     
הוראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה  .5   
 יומית, שבועית, חודשית ועונתית כנדרש.    

יצוינו כל הפרטים השייכים  קטלוגים וספרי מכונה שבהם .6
 לציוד המסוים שסופק.

 רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין כולל  .7  
 מסננים, אביזרי צנרת, רצועות הינע וכ"ו.   
 

לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י 
לידי המפקח  - ספר המתקן -המהנדס, ימסור הקבלן את כל החומר שיקרא 

 כשהוא ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים מתאימים, סה"כ חמישה עותקים.
 

 תנאי לקבלת המתקן. -כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר 
בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה שרשום   

 .במסמכים  שבספר המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה
 ". AS  MADEכל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים "

 עלות ספר המתקן תהיה כלולה במחירי הסעיפים ולא תשולם בנפרד.
 

 תקופת הבדק האחריות והשרות 15.00.3
 

 חודשים 12משך תקופת הבדק האחריות והשירות יהיה 
בספר שינוהל על ידו כל פעולות הקבלן לצורך בדק או שרות ירשמו ע"י הקבלן 

 לצורך זה ושישמר אצל מפעיל המתקן.

המשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע 
 בנוסף את פעולות השרות כמפורט בסעיף זה.

תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, 
 שעות ממועד הקריאה. 24ך וזאת יעשה על סמך קריאת המפקח, תו

היה ונתגלו חלקי ציוד פגומים יחליף הקבלן את הציוד תוך שימוש בחלפים 
 מקוריים.

כמו כן, ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן 
 הפעלתו ואחזקתו התקינה.

 על כל תקלה בתקופת הבדק יש לדווח גם למחלקת האחזקה של המזמין.

 

את עבודות השרות הבאות  לפחות פעמייםהבדק יבצע הקבלן  במשך תקופת
 וינהל לגביהן רישום:

 החלפת מסנני האוויר ו/או ניקויים התקופתי.-
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 הוספת "גז" קירור ושמן למדחסי הקירור כנדרש.-

 בדיקה, מתיחה והחלפה של רצועות הינע.-

 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.-

 סוללות קירור וחמום.ניקוי -

 בדיקה, גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים.-

כמו כן יערוך הקבלן במשך תקופת הבדק בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת 
איזון המתקן, בקרתו ופעולתו התקינה. מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר 

 ארבע לשנה.

לעיל, רשאי המפקח  היה והקבלן לא יבוא לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט
להורות על רכישת החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים 

 אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

 

 
 ציוד טיפול באוויר 15.02 .2

 
 מפוחים צנטריפוגליים מפלדה ומתכת 15.02.1

 

המפוחים יהיו מתוצרת מפעל מוכר ומאושר מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר 
 י הציוד, התכניות וכמפורט להלן:בדפ

 20מ"מ לפחות למפוחים בגודל עד " 2המפוחים יהיו עשויים מפח שחור בעובי של 
 למפוחים גדולים יותר, במבנה עם חבורי ריתוך וברגים.  מ"מ -3ולא פחות מ

אלף  50המיסבים יהיו כדוריים, מתייצבים מאליהם, בעלי אורך חיים מחושב של 
 יו מסוג שאינו לגירוז.שעות. המיסבים יה

 כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה.

התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם 
HCשל הספק המנוע. בכל תמסורת יהיו לפחות שתי  150% -. התמסורת תחושב ל

 רצועות.

חלוטין מתוצרת אושפיז או סימנס או סל"ד נומינלי סגורים ל 1500המנועים יהיו 
ABB. 

 כל מפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס.

 מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.

מדוד  Aדציבל בסקלה  76מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על 
 ש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית .מטר מכל כיוון ,אלא אם נדר 1במרחק 

הקבלן יערוך במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפוחים, יכין עקומת פעולה 
מסודרת לכל המפוחים ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס כדוגמת תכנית 

 .STD-307סטנדרד 

הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית. האיזון יעשה עד להשגת אמפליטודה של 
וזאת בתדירות של  M 25, כלומר mills peak to peak .1 -פחות מ

CPM 1000 האיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ הסטטי המתוכנן. היצרן יספק.
תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון. לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר 

  ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן, יוזמן המפקח לבדיקת הציוד.
 

 עו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה.ביצועי המפוח יוטב

 רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר.

המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע. הבסיס 
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 והמפוח יותקנו ע"ג מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים.

ויתאימו מבחינה המבנה שלהם  עשןכל המפוחים הנדרשים לתאימות להוצאת 
למשך  400ºCך שעתיים או למש C250מכנית וחשמלית לעבודה בטמפ'  של 

 שעתיים, בהתאם למוגדר בדפי הציוד של המפוח.
 מסנני אויר 15.02.4

 
י יעילויות כפי יחידת הטיפול באוויר יצוידו במסננים בדרגות סינון שונות ובעל

 שיפורט בטבלת הציוד ובהמשך.

 
 מסננים ליעילות נמוכה 15.02.41

 
ויהיו בעלי יעילות מזערית    AFI weight testהמסננים ליעילות נמוכה יבחנו לפי 

 ASHRAEלפי מבחן  12%לפי הבחינה הנ"ל, ובעלי יעילות מזערית של  75%של 
מ"מ, מצופים אבץ    1.5לאבק אטמוספרי.המסננים יבנו ממסגרות פלדה בעובי 

וכן חומר מילוי. חומר זה יהיה עשוי סיבי פיברגלס כדוגמת  באלקטרוליזה ובת
, בעל צפיפות משתנה, ההולכת וגדלה בכיוון    זרימת 2בעובי " AAF"אמרגלס" של 

 האוויר, כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית. 

מסגרות המסננים ייקבעו בתוך מסילות בבית המסננים, באופן שניתן יהיה  
הוציאם מצידי בית המסננים, או מצד כניסת האויר. התקנת  המסננים להכניסם ול

תבטיח שכל כמות האוויר הזורמת תעבור דרך שטח פני המסננים ולא  תהיה 
עקיפת המסננים ע"י האוויר. פתח הוצאת המסננים הצידה, ייסגר בפנל  וקביעתו 

 תהיה באמצעות תפסים לפתיחה מהירה.

 נוניתמסננים ליעילות בי 15.02.42
 

 המסננים ליעילות בינונית הם אלה שיעילותם לפי מבחן סטנדרדי 
ASHRAE  המסננים ליעילות של 95% -ל 30%לעצירת אבק אטמוספרי היא בין .

בעובי של   AAFכדוגמת  (pleated paper)לפי המבחן הנ"ל יהיו מסנני נייר  45%עד 
רטון ויותקנו בתוך או שווה ערך מאושר. מסננים אלה יהיו בעלי מסגרת ק 4"

יש  -תושבות אורגינליות מתאימות. שליפות המסנן מהצד או מצד כניסת האוויר  
 להראות פרט זה בתכנית הבצוע של היחידה.

 המסננים יותקנו ביח' טיפול באוויר בתוך תושבות מקוריות של היצרן .

 
 מערכות מיזוג אויר עצמאיות  15.01 .3
 
 

 פשטות ישירהיחידות מיזוג אויר מושלמות בהת .15.1.1
 

הקבלן יתקין יחידות מיזוג האוויר חיצונית למבנה, כמצוין בתכניות ובדפי הציוד. 
 או ש"ע.  PRTהיחידה תהיה תוצר מוגמר של היצרן מתוצרת אוריס דגם 

 היחידה תהינה להתקנה חיצונית ותצוידנה בגגון.
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גמת היחידה תהיה עצמאית ומושלמת בהתפשטות ישירה עם חימום חשמלי כדו 
תוצרת אוריס או מק"מ הנדסה עם כיווני כניסה ויציאת אוויר כפי שנראה בתוכניות 

 או שווה ערך מאושר. 
 .a 410-Rאו  a 134 – Rסוג הגז יהיה גז ירוק 

הקירור יהיה בהתפשטות ישירה והחימום יושג באמצעות נחשון חשמלי מותאם 
לשמירת לחץ ראש  לפעולה עם משנה זרם. היחידה תצויד באביזרים מתאימים

באמצעות שינוי רציף של סל"ד מפוחי המעבים, ולחץ איוד ותוכל לפעול במצב קירור 
 גם בחורף.

היחידה תכלול בין היתר את כל מרכיבי מערכת הקירור והמיזוג כמפורט להלן: 
מפוחים צנטרפוגליים לסחרור אוויר, מסננים, מאייד, אביזרי קירור, מדחסים מסוג 

קורר אויר, מפוחים ציריים, נחשון חימום חשמליים, תריסי ויסות,  סקרול, מעבה מ
לוח חשמל ומערכת בקרה. היחידה תהיה מושלמת ומוכנה  להפעלה עם השלמת 

 חיבורי החשמל והתעלות.
 

בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת בצורה שתבטיח מפני רעידות בעת 
ע"י פרוק פנלים שמידותיהם לא יעלו על הפעולה. לכל החלקים הפנימיים תהיה גישה 

120X80  .ס"מ. הפנלים הדורשים פרוק רק במרווחי זמן ארוכים יסגרו ע"י ברגים
הפנלים הדורשים פרוק תקופתי יסגרו ע"י סגרים ויצוידו בצירים ובידיות 

שיצריך פרוק אביזרים אחרים כמו גלגלי  כל פנל יינתן לפרוק מבלימאלומיניום. 
. הפנלים המגולוונים יהיו צבועים בהתאם לסטנדרד )המאושר( של וכו' רצועה, צנרת

 היצרן.
הפנלים הצדדיים יהיו בעלי אטמים וסגרים כבדים הלוחצים את כל הפנל אל  

סגרי "קוסמוס" ודומיהם לא האטם. הקבלן יגיש לאישור המהנדס דוגמת סגר. 
 .מאושרים

 יעת גשרי קור.עם אלמנט למנ TTC-2פרופילי היחידה יהיו מסוג 
 בדלתות הגישה למפוח יותקנו חלונות עם זכוכית כפולה.

 בתא המפוח תותקן תאורה.
  

  . 2עם בידוד בעובי "  Double Skinהפנלים יהיו מסוג 
חומר הבידוד יהיה בהתאם לסעיף הבידוד. מבנה היחידות יכלול גגון מעל הפנלים 

 רוי מעל לוח החשמל.העליונים כהגנה נגד גשם הגגון יכלול הפשלה לקי
 
היחידה תסופק עם לוח כוח ופיקוד מושלם, להפעלת היחידה על כל מרכיביה כולל  

גופי חימום חשמליים. הלוח יסופק עם מנתק כוח ראשי. בלוח יהיו כלולים קבלים 
 לשיפור מקדם כופל ההספק.

לוח החשמל ומערכת הפיקוד יכללו גם חיבורים למדפי אש כך שהפעלת / הפסקת 
היחידה תגרור פתיחת / סגירת מדפי האש. בחזית הלוח יהיו נורות סימון לכל 

עם דלת כפולה. בדלת החיצונית  IP-55המנועים והמחממים. מבנה הלוח יהיה אטום 
 יהיה חלון תצפית מול נורות הסימון.

 
דגם  MASONמפוח היחידה והמדחסים יוצבו על גבי מבדדי רעידות כדוגמת תוצרת  

SLF כלול במחיר היחידה. 1יעה סטטית של "עם שק 
 

היחידה תסופק עם תאים אקוסטיים נפרדים למדחסים, ועשויים מפנלים עם בידוד 
 .2תרמי אקוסטי בעובי "

 
גופי החימום חשמליים יפעלו בדרגות ובאופן רציף ע"י ווסת הספק כמפורט בדפי 

 הציוד.
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 מסננים ליעילות נמוכה:
ויהיו בעלי יעילות מזערית   של  AFI weight testו לפי המסננים ליעילות נמוכה יבחנ

לאבק  ASHRAEלפי מבחן  12%לפי הבחינה הנ"ל, ובעלי יעילות מזערית של  75%
מ"מ, מצופים אבץ    1.5אטמוספרי.המסננים יבנו ממסגרות פלדה בעובי 

באלקטרוליזה ובתוכן חומר מילוי. חומר זה יהיה עשוי סיבי פיברגלס כדוגמת  
, בעל צפיפות משתנה, ההולכת וגדלה בכיוון    זרימת 2בעובי " AAFמרגלס" של "א

 האוויר, כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית. 
מסגרות המסננים ייקבעו בתוך מסילות בבית המסננים, באופן שניתן יהיה להכניסם 

נים תבטיח ולהוציאם מצידי בית המסננים, או מצד כניסת האוויר. התקנת  המסנ
שכל כמות האוויר הזורמת תעבור דרך שטח פני המסננים ולא  תהיה עקיפת המסננים 

ע"י האוויר. פתח הוצאת המסננים הצידה, ייסגר בפנל  וקביעתו תהיה באמצעות 
 תפסים לפתיחה מהירה.

 
 מסננים ליעילות בינונית:

לעצירת  ASHRAEהמסננים ליעילות בינונית הם אלה שיעילותם לפי מבחן סטנדרדי 
לפי המבחן  45%. המסננים ליעילות של עד 95% -ל 30%אבק אטמוספרי היא בין 

או שווה ערך  4בעובי של "  AAFכדוגמת  (pleated paper)הנ"ל יהיו מסנני נייר 
מאושר. מסננים אלה יהיו בעלי מסגרת קרטון ויותקנו בתוך תושבות אורגינליות 

יש להראות פרט זה  -מצד כניסת האוויר  מתאימות. שליפות המסנן מהצד או 
 בתכנית הבצוע של היחידה.

 
.       5/  8" –, צינורות 11או  10 –)*( צלעות לאינטש  –סוללת איוד: שורות עומק 
 .5/  8" –, צינורות 11או  10 –)*( צלעות לאינטש  –סוללת עיבוי: שורות עומק 

)*( בספיקה  fpm 450ה על שטח הפנים של הנחשונים יתאים למהירות שלא תעל
 המקסימלית של היחידה.

היחידות יתאימו מבחינת הספיקות ותפוקת הקירור והחמום לגדלים הרשומים בדפי 
 הציוד. נתונים אלה הם נתוני מינימום לבחירת היחידה.

 גדלי המדחסים, נחשוני העיבוי והאיוד יחושבו כך שיתקיימו התנאים הבאים 
 בקירור )*(:
 F  °42   (C °5.55 ) –טמפ' איוד 
 F °40  (C °4.44 ) –טמפ' יניקה 
 F  °120  (C °48.9 ) –טמפ' עיבוי 
 F °78.8  ,95   (C °26 ,C°35 ) –תנאי חוץ 

 
כל מרכיבי היחידות, סוג הקרר, סכמות הקירור והחשמל יוגשו לאישור מוקדם טרם 

 אספקתם.
 

 כל להתקות גם במצבי תנאינחשוני הקרור והמעבים יחושבו כך שפעולת המכונה תו
 חוץ קיצוניים.

 
 )*( הערה : הנתונים הקובעים הם אלה שרשומים בדפי הציוד.

 
 מזגנים מפוצלים  15.01.02

 
מזגנים מפוצלים יהיו כדוגמת תוצרת אלקטרה או תדיראן . היחידות תהינה כמו 

 המוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות.

ומינלים כפי שמופיע בפרסומי היצרן ונבדקו הנתונים המופעים בטבלה הינם נתונים נ
תרמומטר לח, תנאי  20°Cתרמומטר יבש   27°Cתנאי פנים -בתנאים הבאים : לקרור 

תרמומטר  21°Cתנאי פנים  -תרמומטר לח. לחימום 24°Cתרמומטר יבש   35°Cחוץ 
    . 6.1°Cתרמומטר לח  7.2°Cיבש, תנאי חוץ תרמומטר יבש  

לפעולה כמשאבת חום ומפשיר קרח אורגינלי פרט למזגנים  המזגנים יכללו סידור
 שצוין במפורש שהינם לקרור בלבד.

בכל מזגן יותקן במסגרת מערכת החשמל קבל לשמירת כפל ההספק שישמור על ערך 
cos=0.92. 
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יחידות המפוח נחשון  התקנת המזגנים תתבצע בעיקרון ע"פ התכניות ובאופן הבא:
יחידות  מ"מ. 10וטות הברגה אומים ודיסקיות בקוטר הפנימיות יתלו באמצעות מ

מתחת  העיבוי יוצבו על קונזולות/שולחנות מקונסטרוקציה מגולוונת על גג המבנה.
ליחידות העיבוי יונחו מבדדי רעידות "שירפלקס" .יחידת העיבוי תהיה נתונה בסורג 

באופן שימנע מגולוון עם מנעול ומפתח מסטר הכלולים במחיר היחידה. הציוד יוצב 
 מעבר רעידות .

)כל צינור בתרמיל ניפרד(  1צנרת הקרור תבודד בתרמילי ארמפלקס בעובי 
התרמילים יושחלו לצנרת ויתחברו זה לזה באמצעות תחבושת סילפס. צנרת הקירור 

ס"מ. מכלול  10X5במידות  p.v.cוכבל החשמל בין שני חלקי המזגן תעבור בתעלת 
 תעלות ותמיכתן באורך הנדרש כלולים במחיר הציוד. צנרת הקרור והחשמל כולל

את המזגנים המפוצלים ניתן יהיה להפעיל באמצעות לוחית בקרה מרכזית אשר 
תותקן בחדר מנהל המוזיאון או במקום אחר בתיאום עם הפיקוח, בנוסף ניתן יהיה 
להפעיל את המזגנים גם באופן מקומי ע"י לוחית הפעלה מקומית את תותקן בחלל 

 הממוזג.
לאויר צח, היחידה תהיה מותאמת לאויר צח, מתוצרת  DXבמקרה של יחידת 

 מיצובישי עם אינוורטר, רגש טמפ' יותקן בתעלת האוויר הצח של אותה יחידה.
 של הטמפ' יבוצע באמצעות לוחית הפעלה מקומית. SET POINTשינוי 

 דקות בין הפעלה והדממה . -3-5הפעלת המזגן תכלול השהיה ל

 זגן ישולט ע"י שילוט מזהה וכלול במחיר.המ

 
 צנרת ואביזריה 15.04 .4

 

 פרק זה עוסק במערכות צנרת ואביזריה.

 צנרת ניקוז 15.04.1
עם תפר ועם חבורי  103צנרת הנקוז תהיה עשויה מצינורות מגולוונים דרג ג' ת"י 

כניות הברגות. הצינורות יונחו בשיפוע יורד לכוון נקודות הניקוז בהתאם לרשום בת
. ההברגות תהיינה לפי תקן ת"י עם אטימות טפלון או פשתן 1/2%אך לא פחות מ

ומיניום. הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים מגולוונים סטנדרדיים 
מפלדה חשילה או ברונזה.הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום שהדבר ניתן. 

 אפשר ניקוי הצינורות.בנקודות המתאימות יש להשאיר פקקים והסתעפויות כדי ל

יציאות הנקוז מאגני הטפטוף של יחידת המזוג יובילו עד אל מעל זקפי הנקוז או 
למחסומי הרצפה כפי הנראה בתכנית הסטנדרד. אסור שבין זקף הנקוז לקצה 

-ס"מ לפחות כ 3הצינור היוצא מהיחידה יהיה חיבור. יש לשמור על רווח אויר של 
Atmospheric Air Break. 

לן יוודא שבקווי הניקוז יהיו פתחי ביקורת. יציאות הניקוז מציוד מ.א יעשו עם הקב
 סיפונים למניעת מעבר ריחות וזיהומים.

 

 צנרת גז קירור ואביזריה  15.04.2
 

 צנרת הקירור תבוצע בהתאם לסעיף מתאים במסמך ג'.

 שר.האביזרים יהיו מתוצרת "ספורלן" או "אלקו" או סיגנומיה או שווה ערך מאו

על הקבלן לבדוק היטב הסעיפים המתאימים, את הסכימות ואת התכניות ולוודא 
 איזה אביזרים נדרשים במעגלי הגז השונים.

 

 
 מערכות פיזור אויר 15.05 .5

 

פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר, ארובות אויר ואביזריהן. התעלות 
יבוצעו לפי הסעיף המתאים במפרט הבינמשרדי 

 .וכדלהלן
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כל תעלות הפח אשר מותקנות מעל תקרת ל_____ ייצבעו עם צבע בתנור לפי 

 הנחיות המפקח. 

 כל תעלות אספקת אוויר והחזרת אוויר יהיו מבודדות.
 

 תעלות יניקת שירותים יותקנו ללא בידוד.
 
 

 תעלות אספקה והחזרה למערכות מזוג רגילות 15.05.2
  
 ת המפרט הבינמשרדי.התעלות הרגילות יבוצעו בהתאם להנחיו 
 

 בנוסף לאמור במפרט, אך לא בניגוד לו, התעלות יענו לדרישות, כדלקמן:
תעלות האספקה תהיינה עשויות פח מגולוון מתוצרת חוץ, מעורגל לאחר הגלוון. 

עובי הפחים, מבנה התעלות וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לנראה 
ארה"ב, הוצאה אחרונה  SMACNAבתכניות ובכפיפות להוראות מדריך אגודת 

 האחרון. ASHRAEומדריך 
 התעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצוע.

 מבנה התעלות, אופן חיבורן ותליתן יהיה בהתאם לתכניות הסטנדרד המצורפות.
לקבלת  אגנים בלבדמ"מ וחבורי  1.25קטעי תעלות יניקה בבנין יעשו מפח בעובי 

 ת וכתעלות הוצאת עשן.אטימות מרבי
 מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח.

 פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו על גבי תפר חבור בין שני חלקי תעלה.
מישרי זרימה בצווארוני המפזרים ובהסתעפויות התעלות יותקנו רק אם צוין 

 במפורש בתכניות.
באוויר לאולמות השונים יאטמו תעלות אספקה והחזרת אוויר מיחידות טפול 

 באופן קפדני ע"י חבישת כל התפרים בתחבושת ופוליגג )תחבושת סילפס(.
כל התעלות תבדקנה בדיקת לחץ לאטימות בהתאם להנחית המפרט הכללי 

 כמקובל בתעלות לחץ בינוני וגבוה.
לפני תחילת בצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תעלות לדוגמא ולאשור. 

טע אחד יהיה קטע מעבר קוני והשני מכנסיים. שני הקטעים יהיו מבודדים ק
 -אם יאושרו  -בבדוד פנימי כנדרש בסעיף המתאים. קטעי הדוגמאות האלה 

ישארו ברשות המפקח עד לסיום העבודה כולה. היה ובצוע הדוגמאות לא יהיה 
העבודה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנה לפחחות באחר. היה ובמשך 

יבצע הקבלן תעלות ובדוד מאיכות ירודה מזו שאושרה בדוגמאות יפורקו כל 
 קטעי התעלות הנ"ל ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.

 
 תעלות אוויר גמישות  15.530

 
תעלות אוויר גמישות עבור מערכות אספקת אויר ממוזג בלחץ בינוני ולחץ נמוך, 

כמצויין בתכניות. חתך התעלות  תהיינה מהסוג, הטיפוס והתוצרת של ביח"ר
 יהיה עגול.

התעלה תיוצר מגרעין חוט פלדה, או סרט פלדה, מצופה ציפוי גמיש מתאים 
מחומר פלסטי או מתכתי שאינו מתפורר או מוריד סיבים במגע עם זרם האוויר 
הפנימי. הציפוי יהיה אטום לחלוטין למעבר אוויר ויצפה את הגרעין מבפנים 

 ש קטע דוגמא לאישור המפקח.ומבחוץ. יש להגי
 תעלה מבודדת תהיה אף היא מוצר מוגמר של ביח"ר מאושר כנ"ל.

התעלות תינתנה למתיחה ולכיווץ וכן לכיפוף ברדיוס שהינו מחצית הקוטר 
הקוטר הנומינלי  2/3הנומינלי של התעלה. בתעלה מבודדת יהיה הרדיוס הנ"ל עד 

 של התעלה.
מטיפוס שאינו מסייע לבעירה )כבה מעצמו(.  כל החומרים בשימוש בתעלה יהיו

חיבורי התעלות בינן לבין עצמן, או לאביזרי הפח והציוד, יהיו כמומלץ ע"י היצרן, 
 ובהתאם לקביעת המפקח.

חיבורי הקצוות של התעלות הגמישות לצוארוני היציאה של תעלות הפיזור מצד 
י הדוק מתכתיים אחד ולצוארוני קופסאות המסננים בצד השני יעשו ע"י סרט

 ויאטמו אח"כ ע"י סרט מדביק תעשייתי אטום.
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לפחות עם כיסוי רדיד  1התעלות הגמישות יבודדו במזרון סיבי זכוכית בעובי "
ס"מ בתפרים(,  -5אלומיניום שיכסו את כל שטח התעלה )כולל חפיייה של כ

יך ויהודקו אליה ע"י סרטי פח עם מנעולים מתאימים. דוגמא תבוצע בשטח ותצר
 אשור המהנדס.

 
 אביזרי תעלות אויר 15.05.4

 

 כיווניים, שסתומים לאוויר(-)מדפי ויסות, חבורים גמישים, מדפים חד            

 
 מפזרי אויר ותריסי אויר 15.05.41

 

 מפזרי האוויר וגרילי החזרת אויר מצריכים אישור האדריכל!
עלים שתי וערב וכאשר מפזרי אוויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם 

 או מטלפרס או מפזרי יעד. ACPהקדמיים אנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת 
כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבה להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית. המפזרים 

או ש"ע, הדגם  HSאו  HBהתקרתים יהיו כדוגמת תוצרת "מטלפרס" מדגם 
ומותאם עם שוליים בעלי מידות המתאים, צווארון מותאם לחיבור תעלה גמישה 

 מ"מ בהתאם למידות התקרות האקוסטיות. 600x600חוץ של 
מפזרי אוויר תקרתיים יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס מדגם 

 מאושר. כל המפזרים יצוידו במצערות.
 המפזרים יהיו מסוג גודל ואורך כמצוין בתכניות.

ועם  45°עם להבים קבועים בזוית של  מחזירי אוויר יהיו מאלומיניום משוך
 מצערות או עגולים כפי שנראה בתכנית.

 מחזירי האוויר לא יצוידו במצערות אלא אם צויין במפורש.
ובעובי  325כל חלקי האלומיניום שאינם צבועים,  יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י 

 מיקרון לפחות.  25
בגוון עים בצבע אפוי בתנור המפזרים על סוגיהם השונים והגרילים יהיו צבו

. הגוונים עשויים להשתנות בכל אחד מאזורי הבנין וייקבעו שיבחר ע"י האדריכל
 ע"י האדריכל.

 
הקבלן יגיש לאישור המתכנן והאדריכל את המפזר מבחינת ביצועיו וצורתו ואופן 

 הרכבתו בתקרה.
 2וקצע בעובי מפזרי ומחזירי האוויר הקיריים יורכבו בקיר בנוי על מסגרת עץ מה

 ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 תריסי ויסות 15.05.42
תריסי הוויסות בתעלות שאינן משמשות להוצאת עשן יהיו עשויים ממסגרות 
וכנפיים מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס או ש"ע רוחב הכנף לא יעלה 

ופן מהודק לכנף. תותבי ס"מ. הצירים יהיו עשויים מפלב"מ ויחוזקו בא 20על 
הכנף יהיו פלסטיים "אוקולון" או "טפלון". הכנפיים ייסגרו באופן נגדי זו כלפי זו 
והמנגנון יבוסס על גלגלי שיניים. להבי הכנפיים יצופו מסביב בפרופילי נאופרן 
מהודק לקבלת אטימה טובה. הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו 

ומטי. לידית של תריס ידני יש להתקין קואדרנט עם סידור ידית או מפעיל אוט
 סגור".  -נעילה ועם סימון יציב "פתוח

תריסי ויסות המותקנים בתעלות המשמשות גם להוצאת עשן יהיו מפלדה 
 צ' למשך שעתיים. 250°והמיסבים מתכתיים מותאמים לעמידה בטמפ' 

 כל חלקי המתכת של התריסים יהיו מגולוונים.

 ש את התריסים לאישור.יש להגי

 
 חיבורים גמישים בתעלות אויר 15.05.45

 

חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בכל מקום בו עוברת תעלה קו התפשטות 
בבניין, בחיבור ליחידת מזוג האוויר ולמפוחים 
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 וכן בכל מקום אחר כנדרש. החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור!

מזוג אויר העשויות פח מגולוון יהיו עשויים ארג  החיבורים הגמישים בתעלות
, בלתי דליק , וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים 650אטום  מטיפוס שמשונית 
ס"מ. סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי  -20לתעלה, אך לא פחות מ

 טעונים אישור המפקח. החיבור הגמיש יחוזק לתעלה בהתאם לתכנית הסטנדרד.

 יהיו שסוג שאינו מתפורר ואינו משיר חלקיקים.החומרים 

 כנפי כוון 15.05.47
 ! ס"מ יבוצעו כנפי כיוון 30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב 

-ASHRAEו SMACNA הסטנדרד, הוראות   כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות 
GUIDE בזויות ישרות יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכר   .

יבוצעו לפי המקורות דלעיל. למען הסר ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות, יגיש ש
הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן כנפי כוון כמצוין לעיל או לחילופין דף קטלוגי 

 מתאים.

 תריסי אש           15.05.43
           

אש או מחיצת אש לפי הגדרת יועץ -בכל מקום שבו התעלה עוברת דרך קיר
 בטיחות, כמצוין בתכניות, יתקין הקבלן תריס אש.ה

 UL-555תריסי האש יהיו מתוצרת ודגם המאושרים לפי התקן הישראלי ולפי תקן 
שעות  1.5או שווה ערך מותאמים לעמידה במשך  PREFCOארה"ב כדוגמת 

לפחות, אך גם ע"י מכון התקנים הישראלי. בתעלות הוצאת עשן לא יותקנו תריסי 
 אש.
 

יהיה ממונע. ההפעלה ע"י מנוע עם תמסורת, כבל ונתיך לפתיחה כנגד קפיץ  התריס
 מחזיר.

בהעדר מתח התריס יהיה סגור. בעירור חשמלי התריס יפתח. מתח הפעלת המנוע 
. הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה שיאפשר בדיקת התריס וכבל הפעלתו. 24Vיהיה 

 ות.מבנה התריס יותאם לעמידה של לפחות שעה וחצי לפח
כבל ההזנה לתריסי האש הם בעבודת הקבלן ובאחריותו כבלי ההזנה האלה יהיו 

 חסיני אש.
 עלויות הכבילה יכללו בעלויות הקבלן גם אם לא פורטו בסעיף נפרד.

הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה שיאפשר בדיקת התריס ופעולתו מדי פעם, פתח 
 הגישה לא משולם בנפרד.

 
 בידוד 15.03 .6

 בבידוד תרמי  של תעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן. פרק זה עוסק
 . 1001הבידוד יעמוד בדרישות ת"י 

 
 בדוד אקוסטי של תעלות מזוג אוויר  15.03.1

 
תעלות האספקה של האוויר הממוזג וכן חלק מתעלות ההחזרה, תהיינה מבודדות 

מחוץ  2בעובי "בתוך הבניין )באזור ממוזג( ו 1אקוסטי בעובי "מבפנים ע"י בדוד 
לבניין, בהתאם למצוין בתכניות. חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית כדוגמת 
"אירופלקס דקט ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך בצפיפות 

מאושר לפי דוגמא. הבידוד יודבק אל פנים התעלה באמצעות דבק  p.c.f 2של 
ובתוספת זויתני פח לכל אורך התעלה וסרטי פח  המיוצר ע"י ורוליט 81-51כדוגמת 

ס"מ לפחות, מחוזקים ע"י ברגי פח. בקצה כל קטע תעלה  40לרוחב בכל חבור וכל 
 יהודק קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף מתאים.

. לפרטי בצוע נוספים ראה פנים הפחבתכניות הן מידות  מידות התעלות הרשומות
 בתכנית הסטנדרד.

 
  

 כות שונות ועבודות עזרמער  15.07 .7
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פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים  
 קודמים. 

 בסיסים 15.07.1
 

ס"מ 15היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בטון מזויין והם יובלטו לפחות 
מעל פני הרצפה אלא אם צוין אחרת במפורש. מידות הבסיס יאפשרו התקנה 

. הבסיס יהיה בהתאם לתכנית הסטנדרד ולפי הנחיות יועץ נאותה של הציוד
 האקוסטיקה. 

 בסיסים רגילים א.
הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים "צפים" 

עשויים בטון יצוק על גבי שכבת חומר מבדד כדוגמת "איזוצף" או פלציב  יהיו 
250 – GA  יהיו הגבהות מיושרות לפי פרט מהנדס האקוסטיקה. הבסיסים

המאפשרות הצבת הציוד על פניהן בצורה אופקית וישרה. פני הבסיסים יהיו 
 מוחלקים בסרגל פלדה אלא אם נאמר אחרת.

 ס"מ. 222הפינות תהיינה קטומות עם פאזות 
ביצוע הבסיסים האלה יעשה ע"י קבלן הבניין על פי תכניות שהוא קיבל 

 מהקונסטרוקטור.
ן את התכניות על פי נתונים שקיבל מקבלן מזוג האוויר הקונסטרוקטור יכי

באמצעות המהנדס. הקבלן יכלול נתונים אלה בתכניות הבצוע שהוא יכין 
 ללוח הזמנים של עבודתו. מבעוד מועד ובהתאם 

 יחד עם שרטוט הבסיסים הקבלן גם יציין את המיקום הרצוי לניקוזים מציוד 
HVAC .אותו הוא מתקין 

 
 

 יעת רעשמנ 15.07.2
 

הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה, 
לחללים שבתוכו ולידו. המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 

1004. 

הקבלן יתקין במידת הצורך את כל בולמי הרעידות והיסודות האקוסטיים  
של המערכות. מפלס  הנדרשים בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה התקינה

הרעש בכל מקרה לא יעלה על המצוין בתכניות ובמפרטים. אם לדעת המפקח, 
גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת 
המפקח, ובמקומות בהם יורה המפקח, משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים על 

 מפקח.מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי ה

 בדוד מרעידות לציוד, תעלות וצנרת  15.07.24
 

, VIBRATION-MOUNTINGS ,KINETICSהיצרנים המאושרים הם: 
MASON 

 
 סוגי המבדדים . 1

 מבדדי הרעידות יותקנו רק אם נדרשו במפורש ויהיו כמפורט להלן:
 SLFמבדדי רעידות קפיציים כדוגמת  - B דגם  .א

MASON יש לשים או שווה ערך של יצרן מאושר .
לב לדרישה שבהעמסה נומינלית תהיה עוד 

מהשקיעה  50%אפשרות לשקיעה נוספת של 
 הנומינלית.

 MOUNT NEOPRENEמבדד מטיפוס  - D דגם  .ב
 NDעם שקיעה כפולה על בסיס ניאופרן, כדוגמת 

MASON .או שווה ערך של יצרן מאושר 
מבדדי רעידות מטיפוס  - G דגם  .ג

 –NEOPRENEWAFER”- “MASON“כרית
“SUPERW”.או שווה ערך מאושר , 
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 להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:
 

 כללי
לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה כל הבסיסים מבטון יוצקו על גבי שכבת חומר 

 .GA – 250"איזוצף" או פלציב 
 

 מבדדי רעידות תאור הציוד
 שקיעה סטטית דגם 

 DX G "0.3 –יחידות עיבוי מרכזיות 
 D "0.3או  G מפוחי יניקה 
 B "1 יחידת פקג'
 

 חיבורים גמישים לתעלות וצנרת לצורך בדוד רעידות . 2
 החיבורים הגמישים בתעלות יהיו כמפורט במפרט הבינמשרדי.

 סעיף ד'.-תת 15.04.2החיבורים הגמישים בצנרת יהיו כמפורט בסעיף 
עלה ובין צינור לבין הקיר על הקבלן להקפיד שלא יהיה מגע קשיח בין ת
 שדרכו הם עוברים. הקבלן ימציא פרט לאישור.

 
 חיבורי חשמל לציוד סובב . 3

כל חיבורי החשמל לציוד סובב יהיו עשויים ע"י לולאה של כבל נ.וי.וי. 
 הלולאה תיעשה בצורת אומגה או שווה ערך.

 
 

 מכשירי מדידה ומכשירי עזר 15.07.3
 

 מכשירי מדידה 15.07.31
 

מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקינה של 
המערכת ואפשרות מלאה לבקרתה ולויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים 
הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם. מיקום המכשירים יאפשר במידת האפשר 
קריאתם בצורה נוחה כאשר עומדים על הרצפה. מיקום המכשירים והתקנתם 

 הסופית יהיה לפי הוראות או באישור המפקח.

   כל מכשיר מדידה יהיה מכוייל על ידי מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י המזמין

הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצוינים להלן על פי הוראות היצרן 
 ובמקומות המצוינים בסכמות ובתכניות וכך שקריאתם תהיה נוחה ככל שניתן.

 
 ד המוצע לאישור.יש להגיש הציו

 גילוון צביעה וגמר שטח  15.07.7
 

חלקי הקונסטרוקציה הנושאת לציוד שמחוץ לבניין, הציוד, האביזרים והחומרים   
המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו בהתאם להוראות 

ה. "מפרט כללי לעבודות צביעה " ולמתואר בסעיף ז - 11המפקח ,למפורט בפרק 
 בכל מקום בו נדרש גילוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה.

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון 15.07.71
 

 תעלות מגולוונות ופחים מגולוונים יצבעו אך ורק באשור המפקח.  
תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש 

וי בממיס שומנים מתאים, שכבה אחת ווש פריימר, וצנרת מגולוונת יצבעו לאחר נק
מיקרון מינימום  60או שווה ערך בעובי  HB - 13שכבה אחת צבע יסוד צינקרומט 

 מיקרון מינימום. 40ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי 

 הגוון יקבע ע"י המפקח.  
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 צביעת חלקים ברזליים וציוד חיצוני למבנה  15.07.72
 
יעברו ניקוי חול לדרגה וחלקים מפח שחור המותקנים חשופים בחוץ ציוד מפוחים 

. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן: לפי תקן שוודי 2 1/2של "כמעט לבן" 
המיוצר ע"י טמבור או  6031ושתי שכבות עליונות מס'  6030שתי שכבות יסוד מס' 

 מיקרון. 150שווה ערך, העובי הכולל של השכבות יהיה לפחות 
תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של המקום ע"י מברשת 

 מכנית.
 

 איכות הגלוון של פחים  15.07.71
 

כל הפחים לעבודות הפחחות )תעלות, צפויי בדוד וכו'( יהיו מגולוונים מאיכות 
)עובי מינימלי של  G-90דרגה  525לפי תקן  QUALITY FORM LOCKכיפוף 
 יקרון מכל צד(.מ 20הגלוון 

 
 איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים  15.07.74

 
 918כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי 

 מיקרון. 60בעובי מינימלי של 
 
 

 הגנת ברגים ואביזריהם מקורוזיה  15.07.75
 

בעובי מינימלי של  כל הברגים, הדיסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים
מיקרון. כל המסמרות יהיו  12.5מיקרון או מצופים קדמיום בעובי מינימלי של  25

 מיקרון. 40מגולוונות בעובי מינימלי של 
 
 צביעת בסיסי ציוד  15.07.73

 
 בסיסי הציוד, מכונות הקירור, המשאבות, יחידות טיפול באויר וכו' יצבעו כדלקמן:

 .4-100במדלל  40%, דלול 6031י צבע אפוקס -שכבה ראשונה 
 , מתוצרת טמבור או שווה ערך.6035צבע אפוקסי  -שכבה שניה 

 
 

 סמון מערכות צנרת ואביזרים  15.07.3
 סמון אביזרים  15.07.31

 
הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, דיסקית 

האביזר ותפקידו כפי שיופיע  מ"מ ובה מוטבע מספר 50מפלסטיק סנדויץ בקוטר 
 בסכמה המתאימה.   הדיסקית תהיה מצבעים כפי שיורה המפקח:

 סימון אלמנטים וציוד  15.07.32
 

 100x50כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדוויץ בגדלים של עד 
מ"מ ועליהם יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן גם על גבי 

 תכניות.ה
 

 
 חיצי זרימה  15.07.31

 
על גבי הצינורות יסומנו חיצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת 
המתארת את החומר הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד. המרווחים בין 

 מטר. 5החיצים בתוך המבנים לא יעלו על 
 כנ"ל.על גבי התעלות יסומנו חיצים ברורים לסימון כוון הזרימה 

 גודל האותיות וצורתן יוגשו לאישור המפקח.
 

 צבעי קוד  15.07.34
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 גוון  תכולת הצינור
 ירוק בהיר גז 

 כחול כהה אוויר 
צבעי הקוד יצבעו בחדרי מכונות ולפי הוראת המפקח. קוד צבעים זה הינו איכותי 

בלבד. המפקח ימסור לפני הצביעה את מס' הגוון של יצרן צבע ישראלי מוכר 
 מקובל על דעת המזמין ולפיו יצבעו הצינורות.ה

 
 

 מכשירי מדידה ומכשירי עזר  15.07.3
 

מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקינה של 
המערכת ואפשרות מלאה לבקרתה ולויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים 

פשר קריאה בצורה נוחה הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם. מיקום המכשירים יא
 מהרצפה. מיקום המכשירים והתקנתם הסופית יהיה לפי הוראות המפקח.

הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויינים להלן ובמקומות המצויינים 
 בסכימות ובתכניות.

( יכלול מדי טמפ' ולחץ אשר קריאת 6הקבלן במסגרת הצעתו )רשימת כמויות מס' 
יטה דיגיטלית. הקבלן בעת הצעתו יציין את סוג המכשירים הערכים בהם היא בש

)יצרן ודגם( ורמת דיוקם. המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט איזה סוג של 
 מכשירי מדידה יורכבו במערכת בהתאם להצעת הקבלן.

 
 מדי טמפרטורה  15.07.31

 
מדי  מדי החום להרכבה על תעלות יהיו כדוגמת תוצרת מדי תעש או שווה ערך.

 החום עבור תעלות להרכבה על קיר יהיו בעלי קפילרה, מתוצרת הנ"ל.
מדי החום יורכבו על התעלה במידה והמקום נוח לקריאה. במידה ולא ניתן, יש 

 להתקין תרמומטר עם קפילרה ואז הסקלה תורכב במקום נוח לקריאה.
 לוח השנתות יהיה בצלזיוס.

 
 מדי לחץ הפרשיים לאוויר  15.07.34

 
י לחץ הפרשיים לאוויר למדידת מפל הלחץ על פני המסננים יהיו מטפוס מד

 .DWYERמגנהליק תוצרת 
 
 
 גישה ושנוע ציוד  15.07.33

 
הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול ואחזקה שוטפת 
וכן לשם פירוק והרכבה במקרה הצורך. הקבלן יאפשר למפקח גישה לציוד באתר 

 המלאכה לשם בקרה בכל עת שידרוש המפקח. ובבתי
כל חלקי הציוד הכבדים כגון: מנועים, יחידות מזוג אוויר, מפוחים וכו' יצויידו בווי 
הרמה או סידורים מתאימים לאחיזה, כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה 

 בו.
חשב בכך הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי השינוע של הציוד למקומו בבנין וית

 בבצוע העבודה ובהרכב הציוד.
 

 מכשור עזר 15.07.10
 

כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות האוויר והפקוד וכן אלה הדרושים 
לבצוע בדיקות הציוד במפעלי היצרנים, יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות 

 אלה.
 העבודה.מכשירים אלה יהיו ויישארו רכוש הקבלן ויישארו ברשותו בתום 

 
 מיסבים  15.07.11
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שעות עבודה, אלא  -50,000בהעדר הוראה אחרת המיסבים יהיו כדוריים ויחושבו ל
 אם צוין במפורש אחרת.

. לחלופין יתקבלו גם NTSאו  SKFפעמי מתוצרת -המיסבים יהיו מטיפוס גירוז חד
ר ע"י מיסבים שיותקנו בתוך בית עם סדור מיוחד להקלת לחץ יתר של הגריז כמיוצ

SKF  או שווה ערך. יש לציין את תוצרת המיסבים בכל ציוד שיוגש לאשור ולוודא
 שיצרן הציוד אמנם מתקין את המיסבים המתאימים שאושרו.

 
 הגנה על ציוד וחלקים  15.07.12

 
כל הציוד, האביזרים וכן תעלות, ארובות, צנרת וכד', יותקנו בהתאמה מלאה 

ות. כל החלקים הנעים, גלגלי רצועה, רצועות, לדרישות תקנות הבטיחות העדכני
מצמדים, ברגים בולטים וכו' יצוידו במגנים מתאימים למנוע פגיעות באנשים בזמן 

 פעולתם.
הציוד המותקן במקומות השונים בבתי מלאכה ובאתר הבניה, יוגן בצורה מתאימה 

ן באתר מפני לכלוך ופגיעות. במיוחד יוקפד על הגנת הציוד המותקן או המאוחס
בזמן הבניה; ציוד זה יעטף בעטיפת ברזנט או פלסטיק כל עוד קיימת סכנה של 

 פגיעה מפסולת בנין.
כל העבודה, ציוד וחומרים של הקבלן, או שהקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים 
בפני לכלוך, פגיעה וכו' במשך העבודה והרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן 

ם כתוצאה מאי מלוי התנאי הזה, בין אם הוא נגרם לתקן כל נזק לציוד שיגר
 ישירות ובין אם הוא נגרם בלתי ישירות ע"י פועלי הקבלן או ע"י אחרים.

כל קצות התעלות צריכים להיות סגורים ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך 
ההתקנה, ובעיקר עם גמר יום העבודה. הקבלן חייב לכסות את הציוד באמצעות 

ות פוליאטילן או בצורה אחרת שתבטיח אותו נגד לכלוך, צבע, טיח מכסים, יריע
 וחומרי בנין אחרים כלשהם, וכן לנקוט בכל האמצעים להגנה בפני פגיעה.

מנהל העבודה של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י 
יוד אחרים במקום העבודות ולהגן על הציוד בהתאם. על הקבלן לתקן או להחליף צ

 שניזוק כפי שיורה המפקח.
 
 

 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר        15.03 .8
 

מכונות פקג' יסופקו עם לוחות חשמל כוח ופיקוד אינטגרליים. לכל לוח פקג' יהיה     
 חיבור ללוחות הפעלה ופיקוד במיקום שייקבע ע"י המפקח.

 ייני.הזנת כוח למפוח יניקת שרותים תהיה מלוח חלוקה בנ   
 

 השוואת פוטנציאלים 15.03.7
 

פוטנציאלי של מסת -כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי
 האדמה.

הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר ,מערך תעלות מיזוג האוויר באמצעות מוליכי 
 הארקה אל פס השוואת פוטנציאלים של המבנה.

ר בין קטעי תעלות פח ו/או צינורות שבהם המוליכים חייבים להיות רציפים. הקש
מותקנים מחברים גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל ציוד המותקן על גבי בולמי 

כך שתהיה  -רעידות יבוצע באמצעות מוליכי נחושת, נעלי כבל וגישור מתאים 
רציפות גלוונית בין כל חלקי המתכת וכל פוטנציאל אלקטרוסטטי שעלול להיווצר 

 יוארק.

עם  -P.V.Cכל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ
 חריטה שתציין את האלמנט אותו הוא מאריק.

מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה על דרישות התקנים וחוק החשמל 
 המעודכן. 
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 תפעול פיקוד ובקרה     15.03 .9
 ג האוויר.הקבלן יספק ויתקין מערכות בקרה עבור כל מערכות מזו

 השייכת. P&ID -יש לקרוא סעיף זה יחד עם תוכנית ה
הקבלן יגיש תפ"מ מפורט, יפרט התוכנה יתכנן  -בהסתמך על המפרט והתכניות 

לביצוע המערכות, יספק, יתקין וימסור מערכות פיקוד, בקרה והפעלה אוטומטית 
 ת ולהלן.וידניות, מושלמות ופועלות באופן רציף ותקין בהתאם למתואר בתכניו

 ההפעלות והנעילות יהיו חשמליות.
 תהיה ממוחשבת. HVAC -הבקרה של מערכות ה

 .STAND ALONEהבקרה של מיזוג האוויר תהיה עצמאית 
 .TCP-IPהבקרים יכללו תקשורת סופית בצורת 

 -מצביים  אוטו  -לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת
 יד.  -מופסק 

בדרך כלל להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטיפולים ולעקיפת  מצב יד ישמש
האוטומציה אם ידרש, אך בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי והמערכת תפעל 

 בהתאמה תחת בקרה.
למנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כוח לידם, מנתקי כוח תחת כיפת השמים 

 מטה.תמיד מל -יהיו משוריינים, אטומים והכניסות אליהם 
אוויר יוזנו מהלוח הראשי עפ"י תכנון יועץ החשמל ויזין את -לוחות החשמל למיזוג

 הציוד הקשור אליו. הלוח יכלול את פונקציות הפיקוד, הבקרה והתפעול.
הקבלן יכלול בלוח כניסות ויציאות של נקודות הבקרה הקשורות לפיקוד המערכת 

 השייכת.
 חברות לכבלי התקשורת.כל גיד ימוספר כנדרש לצרכי ביצוע ההת

 יש לקרא את סעיפי הבקרה יחד עם סכימות ההפעלה והפיקוד.
 

 פעולתם של מפוחי היניקה  15.03.03

 עם יחידות הטיפול באוויר השייכות. יחדמפוחי היניקה יפעלו באופן רגיל  ברציפות 
 

 תפעול פקוד ובקרה של יחידות הטיפול באוויר מסוג פקג'  15.03.07

 .DDCסופק עם מערכת בקרה אינטגרלית מסוג כל יחידה ת

 ובגופי חימום חשמליים. DXכל יחידה תהיה מצוידת בנחשון קירור 
בקרת טמפרטורת האוויר הממוזג תהיה ע"י רגש טמפרטורה  בתעלת ההחזרה של 
כל יחידת פקג' אשר יפעיל באמצעות חוג הבקרה שלו את מדחסי היחידה בדרישה 

 החשמליים בדרישה לחימום. לקירור ואת גופי החימום
-CURRENT"פעולת גופי החימום תהיה פרופורציונלית לדרישה ע"י וסת זרם 

VALVE". 
 

 לוח הפעלה מרחוק  15.03.03
 

 הקבלן יספק ויתקין לוח הפעלה מרחוק לשלוש יחידות פקג' ומפוח יניקה הכולל   
 הפסקה, אינדיקציות מתגי הפעלה ידנית / הפעלה אוטומטית לפי שעון שבועי יומי ו  
 הטמפ' הרצויה בתעלת אויר חוזר. SPפעולה / תקלה לכל יחידה אפשרית כוון   

 
 אופני מדידה יהיו בהתאם למפרט הבין משרדי.   15.10
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 EDS -5241 -14/ 1 דף נתוני ציוד מס'

 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
 
     

 מטיפוס מארז –יחידת מיזוג אוויר 
   AHU-1 סימול:

 יחידת מיזוג לאולם פסיפס תאור:

 PRT-30תוצרת אוריס דגם 

 1מס' איזורים: 

 מקל"ש 5,600ספיקת אויר חיצוני:   מקל"ש 20,400   ספיקה כללית:

 :DXנחשון קירור 

  WB F  68.0    DB F 81.5 תנאי כניסת אויר:   
 TR 30 תפוקה כוללת: 
 ; ft2  26.7 ; Rows  6 F/IN  10שטח פנים:   נחשון מסוג: 

3/8"OD 
 :חימום חשמלי

 CURRENT VALVEמופעל עם וסתי זרם  -קוו"ט 16+16+16גוף חימום חשמלי: 

  מסננים

 2ft 32שטח פנים:    12%נצילות:   אמרגלס מסוג:  I -דרגה 

 2ft  32שטח פנים:   30%נצילות:   FARR 30/30מסוג:   II -דרגה 

 קוו"ט 4מנוע מפוח 

 KW 52ת הזנת כוח ראשי

 הערות:
 בין היתר: היחידה תכלול

  שורות עומק 6מאייד עם 
 ציפוי אנטי קורוזיבי לסוללות מעבה כדוגמת בלייגולד 
 4 מדחסי   SCROLL – בשני מעגלים נפרדים 
 לוח חשמל מפסק זרם ראשי 
  קבל לתיקוןCOS φ  
  גז ירוק אוR134 a  אוa R-410 
   שלדה ופנליםDOUBLE SKIN  
 חסיםתא אקוסטי למד 
 .תאורה בתא מפוח 
 חלון הצצה כפול בתא מפוח 
 קופסת ערבוב 
 .כניסות אוויר ופתחי אספקת אוויר כפי הנראה בתוכניות 
  לוח חשמל במבנה אטום מותאם להתקנת חוץ, כולל גם את כל אלמנטי הכוח

 והפיקוד לקירור ולחימום, בוררי הפעלות.
  היחידה תכלול בקרDDC .כולל מסך תצוגה מקומי 
 ר אוטומטי מקירור לחימום. מעב 
  היחידה תהיה מסוגLOW NOISE 
  כפות נטויות אחורה. –מפוח 
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  מעקף גז חם– HOT GAS BYPASS. 

 שמירת לחץ ראש ע"י שינוי רציף של סל"ד למפוחי מעבה 
  צלעות לאינטש. 11יהיה בצפיפות של עד  –מעבה 
 .קישור ללוח הפעלה מרחוק           

          
         

 
 EDS -5241 -14/ 2 נתוני ציוד מס' דף

 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
 
     

 מטיפוס מארז –יחידת מיזוג אוויר 
   AHU-2 סימול:

 יחידת מיזוג לאולם פסיפס תאור:

 PRT-12תוצרת אוריס דגם 

 1מס' איזורים: 

 מקל"ש 2,400ספיקת אויר חיצוני:   מקל"ש 8,160   ספיקה כללית:

 :DXור נחשון קיר

  WB F  68.0    DB F 81.5 תנאי כניסת אויר:   
 TR 12 תפוקה כוללת: 
 ; ft2  10.7 ; Rows  6 F/IN  10שטח פנים:   נחשון מסוג: 

3/8"OD 
 :חימום חשמלי

 CURRENT VALVEמופעל עם וסתי זרם  -קוו"ט 10+10גוף חימום חשמלי: 

  מסננים

 2ft 16שטח פנים:    12%נצילות:   אמרגלס מסוג:  I -דרגה 

 2ft  16שטח פנים:   30%נצילות:   FARR 30/30מסוג:   II -דרגה 

 קוו"ט 2.2מנוע מפוח 

 KW 23הזנת כוח ראשית 

 הערות:
 בין היתר: היחידה תכלול

  שורות עומק 6מאייד עם 
 ציפוי אנטי קורוזיבי לסוללות מעבה כדוגמת בלייגולד 
 4 מדחסי   SCROLL – יםבשני מעגלים נפרד 
 לוח חשמל מפסק זרם ראשי 
  קבל לתיקוןCOS φ  
  גז ירוק אוR134 a  אוa R-410 
   שלדה ופנליםDOUBLE SKIN  
 תא אקוסטי למדחסים 
 .תאורה בתא מפוח 
 חלון הצצה כפול בתא מפוח 
 קופסת ערבוב 
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 .כניסות אוויר ופתחי אספקת אוויר כפי הנראה בתוכניות 
 כולל גם את כל אלמנטי הכוח לוח חשמל במבנה אטום מותאם להתקנת חוץ ,

 והפיקוד לקירור ולחימום, בוררי הפעלות.
  היחידה תכלול בקרDDC .כולל מסך תצוגה מקומי 
  .מעבר אוטומטי מקירור לחימום 
  היחידה תהיה מסוגLOW NOISE 
  כפות נטויות אחורה. –מפוח 
  מעקף גז חם– HOT GAS BYPASS. 

 למפוחי מעבה שמירת לחץ ראש ע"י שינוי רציף של סל"ד 
  צלעות לאינטש. 11יהיה בצפיפות של עד  –מעבה     

                                                         קישור ללוח הפעלה מרחוק 
 

                               
 

 EDS -5241 -14/ 1 דף נתוני ציוד מס'
     

 מטיפוס מארז –יחידת מיזוג אוויר 
   AHU-3 סימול:

 יחידת מיזוג לאולם פסיפס תאור:

 PRT-10תוצרת אוריס דגם 

 1מס' איזורים: 

 מקל"ש 1,400ספיקת אויר חיצוני:   מקל"ש 6,800   ספיקה כללית:

 :DXנחשון קירור 

  WB F  68.0    DB F 81.5 תנאי כניסת אויר:   
 TR 10 תפוקה כוללת: 
 ; ft2  8.9 ; Rows  6 F/IN  10שטח פנים:   נחשון מסוג: 

3/8"OD 
 :חימום חשמלי

 CURRENT VALVEמופעל עם וסתי זרם  -קוו"ט 9+9גוף חימום חשמלי: 

  מסננים

 2ft 12שטח פנים:    12%נצילות:   אמרגלס מסוג:  I -דרגה 

 2ft  12שטח פנים:   30%נצילות:   FARR 30/30מסוג:   II -דרגה 

 קוו"ט 1.5מנוע מפוחי 

 KW 20הזנת כוח ראשית 

 הערות:
 בין היתר: היחידה תכלול

  שורות עומק 6מאייד עם 
 ציפוי אנטי קורוזיבי לסוללות מעבה כדוגמת בלייגולד 
 4 מדחסי   SCROLL – בשני מעגלים נפרדים 
 לוח חשמל מפסק זרם ראשי 
  קבל לתיקוןCOS φ  
  גז ירוק אוR134 a  אוa R-410 
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   שלדה ופנליםDOUBLE SKIN  
 תא אקוסטי למדחסים 
 אורה בתא מפוח.ת 
 חלון הצצה כפול בתא מפוח 
 קופסת ערבוב 
 .כניסות אוויר ופתחי אספקת אוויר כפי הנראה בתוכניות 
  לוח חשמל במבנה אטום מותאם להתקנת חוץ, כולל גם את כל אלמנטי הכוח

 והפיקוד לקירור ולחימום, בוררי הפעלות.
  היחידה תכלול בקרDDC .כולל מסך תצוגה מקומי 
 מטי מקירור לחימום. מעבר אוטו 
  היחידה תהיה מסוגLOW NOISE 
  כפות נטויות אחורה. –מפוח 
  מעקף גז חם– HOT GAS BYPASS. 
 שמירת לחץ ראש ע"י שינוי רציף של סל"ד למפוחי מעבה 
  צלעות לאינטש. 11יהיה בצפיפות של עד  –מעבה     

           קישור ללוח הפעלה מרחוק 
 

 EDS - 5241 - 22/1דף נתוני ציוד מס' 
 המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני

 
 מ פ ו ח י ם

 

 TXF-1סימול: 

 יניקת שירותיםמפוח  תיאור:

   כפות נטויות לאחור, כניסה אחת טיפוס:

 RSH-400דגם:    NICOTRAכדוגמת תוצרת: 

 על גג הבניין מקום התקנה:

   m3/hr 2,400ספיקה:

  wg"1.5 עומד סטטי:  

 סל"ד 1,270  וח:מהירות סבוב המפ

 הנע: רצועות BHP  0.37   הספק על הציר: 

 HP 0.75הספק:   Hz    ;400V    ;3 PH 50    מנוע:

 ישיר   הנעה:

 נאופרן לגזירה  מבדדי רעידות:
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 עבודות מסגרות חרש - 13פרק 

 כללי 13.0.1

רט מיוחד הערה חשובה: מפרט מיוחד מצורף כנספח לפרויקט זה. ניתן להחליף רק ע"י  מפ

 המתכנן. שיוכן על ידי מטלורג מוסמך מטעם הקבלן ואושר ע"

 כללי .א

במהדורתו  13הכללי הבין משרדי פרק  מפרט מיוחד זה משלים את הדרישות המפורטות במפרט

 כריעוהאחרונה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט מיוחד זה להוראות המפרט הכללי י

 .ע"י המתכנן לפרויקט זה מפרט מטלורג מוסמך שאושרהוראות 

יצור רכיבי הפלדה עבור עבודה זו יבוצעו רק בבית המלאכה יצור פלטות ואביזרי החיזוק יבוצע 

בבית המלאכה רק על פי שבלונות מדויקות שיוכנו לפי מדידה מוקדמת שתבוצע באתר העבודה 

הזיון הקיים. הרכיבים והקדחים שבוצעו בהם בפועל ובהתאם למיקום בהתאם לגיאומטריה של 

בשום אופן לא יבוצעו ריתוכים באתר טרם היצור ישלחו התוכניות לאישור המתכנן והמפקח. 

, אלה יותרו רק במקרים חריגים בהם לא ניתן לבצע באופן מעשי פרט מסוים במסגריה, העבודה

ן והמפקח. כל רכיבי הפלדה שיותקנו באתר יהיו ורק לאחר אישור מפורש בכתב מן המתכנ

עבודות הפלדה יהיו מבוקרות ע"י מטלורג ים במערכת צביעה אפוקסית לפי המפרט להלן. צבוע

 . ומפקח ריתוך מוסמכים מטעם הקבלן

. אספקתם תלווה בתעודות 1458ות"י  1225חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י  -חומרים  .ב

 המעידות על התאמה לדרישות ולתקנים. 

ה מקורית ותעודות מתאימות המעידות על התאמה אלקטרודות יסופקו בליווי אריז - ריתוך .ג

 לתקנים ולמפרטים.

 

 אלמנטי הפלדה 13.0.2

במסגרת פרק זה בחוזה הקבלן יבצע יצור, אספקה והרכבה של פרטי החיזוק מפלדה המתוארים 

 ומפורטים בתוכניות השונות.

 

 ה יי צ ו ר  13.0.1

)או שווה ערך מאושר ע"י  fe 510, או FE360חלקי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים. הפלדה מסוג 

מטלורג מוסמך במיוחד לפרויקט זה( בעלות כושר רתיכות גבוה בהתאם המתכנן או לפי הגדרת 

כמצוין בתוכניות )או שווה ערך מאושר ע"י  5.6,8.8,10.9וברגים בדרגות חוזק למצוין בתוכניות 

הקבלן ימציא למפקח אישור  מטלורג מוסמך במיוחד לפרויקט זה(.המתכנן או לפי הגדרת 

 מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה, ותכונותיה.

( בהן יפרט את כל פרטי הפלדה, סוגי Shop Drawingsעל הקבלן להכין תכניות סדנא )

הריתוכים והאלקטרודות וכן את סדר הייצור, וזאת לאחר שבצע מדידה מדוייקת באתר. כמו כן 
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מהמזמין  SOLID WORKניתן לקבל קבצי   .הריתוכיםיכין הקבלן נהלי ריתוך מתאימים לכל 

  ולעדכנם עפ"י מדידות בשטח.

 איתור מוקדם של מוטות זיון  .א

טרם הכנת התוכניות ושבלונות היצור ובעת המדידות המוקדמות באתר, יאתר הקבלן ויסמן את 

י קירות מיקום מוטות הזיון בכל המקומות, בהם הוא עתיד לעגן פרטי חיבור ופרופילים אל חלק

( מקצועי. לאחר scannerהבטון השונים. הגילוי יבוצע בעזרת מכשיר מתאים לאיתור זיון )

סימון המיקום יוכל הקבלן למדוד את הרכיבים ולהכין שבלונות, בהם יסומנו מיקום החורים 

   הנדרשים בפועל בהתחשב בתוצאות הגילוי.

אצל מנהל הפרויקט בפורמט דיגיטאלי.  לצורך האיתור יועברו לקבלן תוכניות המבנה הקיימות 

 הקבלן יוכל להיעזר בתוכניות אלה. 

הקבלן יכין תוכניות יצור לרכיבים השונים בהתחשב בממצאיו. התוכניות יועברו לאישור המפקח 

גילוי וסימון מוטות זיון ומוטות יכלל במחירי היחידה השונים ולא בהתאם לדרישות מפרט זה. 

 ישולם בעבורם בנפרד. 

 אלקטרודות  .ב

לצרכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר יהיה בהם 

 כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות שוות ערך ומתאימות לפלדה המחוברת באמצעותם.

כן למקום התפרים בזמן -סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו

וע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני ביצ

השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או 

 ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה, יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן 

דעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשיינתן, לא יהיה בכוחו יש ב

לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות או לטיב 

הריתוכים המבוצעים באמצעותן. יש להקפיד על חיבור בקוטביות נכונה של האלקטרודות 

 בהתאם לפרטי היצרן.

 

 רתכים .ג

כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים ומיומנים ולפי פרוצדורות ריתוך מאושרות. יש 

להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני בהתאם להוראות משרד 

העבודה, וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים אשר הם מוסמכים 

 ביצוע פרויקט זה.לבצע. התנוחות והסוגים יתאימו לנדרש ל

 ביצוע ריתוך .ד

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים 

בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יענו 

ותם אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף. יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנק לדרישות

לפני ההרכבה באמצעות מברשת פלדה, מכשירי השחזה 
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וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים מתכתיים נקיים 

 לחלוטין. 

הריתוך יבוצע במהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול 

ת. לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודו

המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים 

ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות 

עד למינימום  יבשים לחלוטין. יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם

את גודל הדפורמציות והמאמצים. תפרי ריתוך מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות 

שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך ההקפדה שחומר 

האלקטרודות חודר היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים 

יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל  לריתוך. התפרים

בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. במקרה של 

ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו. יש לסלק מפני כל שכבה 

הבאה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד  סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כיסויה בשכבה

 האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד זה. 

פגמים שיתגלו בבדיקות צבע חודר.  100%-בדיקה ויזואלית ו 100%כל הריתוכים יבדקו 

חל איסור מוחלט יתוקנו ע"י הסרת הפגם בהשחזה, ריתוך מחדש ובדיקתו  לפי המצוין לעיל. 

ריתוכים על רגלי הכדור יבוצעו בצורה לא  צית אלקטרודה או לרתך על גוף הכדור עצמו.לה

מ"מ, באלקטרודה  75מ"מ עם הפסקה של  75רציפה בשלב א' כלומר: לסירוגין בקטעים של 

מ"מ קוטר ובזרם נמוך. הקטעים שלא רותכו בשלב א' ירותכו בשלב שני באותה  2.5דקה 

ורכי רצוף ואטים שימנע חדירת רטיבות בין הרגל לפח החיזוק אלקטרודה כדי לקבל ריתוך א

  (.)בסמכות מטלורג מוסמך בלבד לעדכן דרישה זווימנע קורוזיה של העמוד. 

 .ריתוך מוטות הקשירה של הפחים משני צידי קיר/עמוד משודרג 

 ייעשה לפי הנחיות מטלורג שניתנו לפרויקט בסוף הנספח המצורף 

 

 וקציהגלוון ברגים לקונסטר .ה

( Sherardizing)שיטת שררד,  תהליך גלוון דיפוזיוניסעיף זה מתאר דרישות והגדרות ליישום 

ציפוי   - 4271תקן ישראלי ת"י  -המפרטים והתקנים ישומיםלברגים למחברי קונסטרוקציה. 

 אבץ בשיטת שררד. 

 40 -א יפחת ממיקרון. עובי החלק הדיפוזיוני ל 80-100העובי מינימלי הכולל של ציפוי אבץ 

 מיקרון.  40-60מיקרון ועובי שכבת הציפוי 

לאחר הביצוע תבוצע בדיקת פריכות ע"י מעבדה מטאלורגית מוסמכת בשיטת הפטיש 

 . סידוק הציפוי בבדיקת פטיש פוסל את הציפוי . 918כדוגמת ת"י 

 ה( אזור ברגים והאומים כולל הבורג עצמו  יקבלו כיסוי מערכת צבע )באתר לאחר ההרכב

 .551ניקוי ואקטיבציה של פני השטח בעזרת ארדרוקס    .1

 מיקרון )ראה סעיף צביעה( . 50שכבת ביניים מסוג אפוגל לעובי    .2

 מערכת צבע טמגלס )ראה סעיף צביעה(.   .3

 ביקורת   .4
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 בדיקה חזותית לשלמות מערכת הצבע.   .5

 בדיקת עובי שכבת הצבע הכללית בעזרת אלקומטר.  .6

 

 

 ה ר כ ב ה 13.0.4

 לליכ

על הקבלן להכין מסמך המפרט את תכנית ההרכבה בהתחשב בתנאי האתר, סוג הרכיבים 

המורכבים, סדר המוכתב אם מוכתב בתוכניות או במפרט זה וכל נושא אחר המשפיע על הביצוע. 

התוכניות יראו בבירור את  הקבלן יכין ויגיש לאישור תכניות ביצוע המציינות את סדר ההרכבה.

הסדרי העבודה והנגישות הנדרשים והסדרי הבטיחות הדרושים. על הקבלן  שיטת ההרכבה,

לכלול במחירי היחידה את העלויות של הטפסות מיוחדות, המסועים, המנשאים הפיגומים 

המנופים וכל אמצעי העזר שבהם הוא ישתמש לביצוע העבודה. כל דרישה מצד הקבלן לתשלום 

א תאושר. סדר הביצוע יוגש לאישור המפקח ורק עלויות הקשורות באמצעי ההתקנה והרכבה ל

 לאחר אישורו יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות. 

 

 עבודות מסגרות חרש  13.1

 כללי: 

  מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה

בנוסף למסמכים המצוינים בפרק המוקדמות יהיו ברשות הקבלן תקנים הנ"ל המתייחסים 

 לדה: במפורט לפ

א. המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד 

 עבודות מסגרות חרש במהדורתו האחרונה,  - 19פרק  -הבינוי ושיכון ומע"צ 

 , חוקת מבני פלדה על כל חלקיו ותיקוניו.1חלק  1225ב. התקן הישראלי 

 .AISCג. התקן האמריקאי לפלדה 

 לקביעת חוזק הפלדות. ISO - 630 - 1980נלאומי ד. התקן הבי

 לקביעת חוזק הברגים. ISO 1/898- - 1978ה.התקן הבינלאומי 

 לקביעת חוזק האומים. ISO - 898/2 - 1980ו. התקן הבינלאומי 

 BSח. התקן הבריטי לפלדה 

 . SABS 0162-1:1993ט.התקן הדרום אפריקאי לפלדה 

 . ASCE 41י. התקן האמריקאי 

 המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל 

הסיבולות המותרות )טולרנסים מותרים( בייצור האלמנטים תיקבענה )לפי התקן האמריקאי 

AISC ) 

 הסיבולות בהרכבה תקבענה כדלקמן:

 בברגי העיגון (1)

 מ"מ -+/ 1מרחק בין ברגי עיגון באותה קבוצה                 
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 מ"מ -+/ 3מרחק בין קבוצות ברגי עיגון רתומים בבטון        

 מ"מ - 5+ לבין  25מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן בין 

 בקורות (2)

 מ"מ אורך קורה. 10,000מ"מ לכל  -+/ 3סטייה מקסימלית מקו ישר בקורות 

 מ"מ. -+/ 2( במפלסי רכיבים ביחס למתוכנן 3)

 

 

 ימרווח מקסימל (4)

הרווח המקסימלי במקום כלשהו בין משטחי המגע  של חיבור קורות ורכיבים, אם יהיו, לא יגדל 

 מ"מ.  0.5 -מ 

 דיוס רכיבים )כלול במחירי הפלדה!!!(

בכל פעם שישנו חיבור של פרט פלדה אל הבטון יש לבצע דיוס המגע ביניהם בהתאם להנחיות 

 הבאות:

 כללי 

ה בפרטי החיזוק השונים, מילוי פתחים, שקעים ומרווחים בין לצורך פילוס וקיבוע פלטות הפלד

או ש"ע מאושר, בעל  VGM 410בטון למתכות יש להשתמש בדייס צמנטי שפיך בלתי מתכווץ 

החומר  יום. 28מגפ"ס לאחר  80כושר הידבקות מעולה לבטון ופלדה אשר מגיע לחוזק לחיצה של 

-0.5ורדים, ויציבה. האגרגטים יהיו מדורגים בין  יהיה בעל עבידות טובה. התערובת תהיה ללא כל

 .מ"מ 4

  דרישות הביצוע  )ראה גם נספח 

שעות לפני  6-יש לנקות את התשתית מחלקי בטון ושומנים. יש להרוות את התשתית במים כ

  המים העומדים. הביצוע, לפני  היציקה יש לשאוב/לייבש את עודפי

ללא הפסקה. יש לצקת את התערובת מכיוון אחד של  יש להכין כמות חומר מספיקה לדיוס רציף

יש להגן על התערובת הטריה ולמנוע  על מנת לאפשר יציאת אוויר מהכיוון השני. התבנית 

לכסות את היציקה ביריעות מורטבות כמתואר  התייבשות מהירה. יש למרוח נוזל ממבראנה או

 אגרגט לפי הנחיות היצרן.ס"מ עובי יש להוסיף  10ביציקה מעל  בסעיף האשפרה לעיל.

 ב. המדידה  לתשלום

 פריטי פלדה ימדדו לתשלום לפי טון, לרבות  כל המפורט להלן וכל הכלול ומופיע בתוכניות:

 בתשלום כוללים את כל חלקי הפלדה לרבות פחי הקשר וחיבורם לחלקים השונים וכד'. 

צור ואישורן, בצוע כל הפעולות מחיר היחידה כולל בין השאר גם את כל הכרוך בהכנת תוכניות הי

הנלוות והקידוחים הספקת החומרים וייצור רכיבי המרכוז , לרבות ריתוכים בבית המלאכה 

ובאתר  וכו'. בורגי החיבור לסוגיהם כלולים במחיר. בורגי עיגון ודריכה נמדדים בנפרד.מחיר 

, כולל לל ביצוע הדיוסכוהיחידה כולל גם את כל הכרוך בסימון מוטות הפלדה והדריכה בבטון, 

 כל החומרים והמלאכות השונות.  

 מחיר היחידה כולל גם את כל הכרוך בסימון ומדידה שלאחר הביצוע על ידי מודד מוסמך.  
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 *ביצוע חיבורים על ידי ברגים דרוכים עוברים 13.2

גבי יהודקו ידנית על  -שאר הברגים להם לא מצוין ערך סגירה ע"י מפתח מומנט בתוכנית* 

 דיסקה קפיצית.

להלן מתוארים הנחיות לביצוע חיבור אלמנטים חדשים למבנה הקיים על ידי ברגים דרוכים. 

ההנחיות כוללות דרישות להתקנת פרטי פלדה לרצפה וקירות המבנה הקיימים או בינם לבין 

ר )או אחרת כמוגד 8.8וחיבורם לרכיבי החיזוק ע"י ברגים חוזק  UNP) 010עצמם )פרופילים 

בתוכנית או ש"ע מאושר ע"י מטלורג מוסמך( מגולוונים בקטרים ואורכים שונים )כמוגדר 

(. דריכת הברגים ומאומת על פי גיאומטריה בפועל לפי בדיקת הקבלן בתוכניות הרלוונטיות

תיעשה לברגים מסוימים באמצעות מפתח מומנט לפי ערכים המוגדרים בתוכניות, וביצוע לפי 

. הברגים הדרוכים יכללו שני אומים ודסקיות, ופלטות קצה בעובי 1חלק  1225הנחיות ת"י 

 המוגדר בתוכניות או ע"י היצרן.

 
יש לגלוון את האומים, דסקיות ופלטות קצה. הברגים עצמם דורשים הגנה מפני קורוזיה. יש 

חומר מגוון של פתרונות פשוטים ליישום להגנה מפני קורוזיה: מריחת גריז, ציפוי אפקוסי או 

אין לגלוון את בורגי הדריכה כיוון שזה עלול לשנות את תכונות החומר ממנו פלסטי אחר וכד'. 

על הקבלן לפנות ליצרן/ מטלורג מוסמך ולהתייעץ איתו בנושא הנ"ל לצורך קבלת  עשוי הבורג.

  מפקח והמתכנן.הפתרון המתאים, ולאשר לפני יישום עם ה

 
 הנחיות ביצוע:

 יפול בבלאי בטון לפי הנחיות המפרט המיוחד. ניקוי פני בטון וט .1

ע"י מיכשור אולטרה זיון קיימים בקורה וברצפה בעזרת  מוטות של מוקדם גישוש ואיתור .2

מ"מ(, צילום  6או קידוחי גישוש עדינים ) סאונד מיוחד לאיתור פלדה )פרפורמטר/סקאנר(

 שיאושר מראש כפי לביצוע! חובה .רנטגן וכד' וסימונו ע"י צבע על העמודים באזור החיזוקים

 יכולת.  הוכחת ניסוי לאחר המפקח ע"י

יישור פני השטח של הבטון לפני יצור שבלונות )באם יהיה צורך( על ידי מריחות גראוט בלתי  .3

 , או ש"ע מאושר. VGM 410מתכווץ מסוג 

ת קידוח החורים העוברים מצד לצד )חורים אופקיים וישרים( בקורה וברצפה יתבצע בזהירו .4
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רבה ללא פגיעה בזיון הקיים וכמפורט בתוכניות הביצוע. קוטר החורים יהיה לפי הנחיות ת"י 

 .1חלק  1225

מדידת מידות מדויקת לייצור שבלונות. הקבלן יכין שבלונה מקרטון קשיח על גבי הקורה  .5

והרצפה הקיימים בשטח. כל פרטי הפלדה ימדדו בנפרד כולל חיתוך מדויק של שפות הפלטה. 

לאחר ביצוע ישור פני שטח וקדיחת החורים בקורה וברצפה, תבוצענה שבלונות על גבי  רק

בקביעת מידות הפלטות הסופיות על הקבלן לקחת הקורה והרצפה לפרטי הפלדה החדשים. 

מ"מ הנדרשת לפני יישום הפלטות בהתאם לתוכניות  20 -בחשבון עובי שכבת הגראוט של כ

 ולפרטים.

פי מפרט ומידות מדויקות משבלונות שהוכנו בשטח ברמת עיבוד וגימור ייצור פלטות הפלדה ל .6

 גבוהות. פלטות הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים לפי המפרט.

 לפני יישום פלטות יש לחספס, לנקות ולהכין פני הבטון של הקורה והרצפה.  .7

וט הרכבת פלטות פלדה בהתאם לפרטים ביחד עם הברגים העוברים. יש למנוע כניסת גרא .8

לחורים של הברגים העוברים ע"י עטיפת הברגים )בקצוות שלהם( ברצועת גומי מסוג קומפרי 

 בנד, או שו"ע מאושר.  

, או שו"ע מאושר, ע"י שפיכה. יש להבטיח מגע VGM 410יציקת גראוט בלתי מתכווץ מסוג   .9

ר מלא )ללא חללים( בין פלטות הפלדה ובין שכבת הגראוט הטרי עד להוצאת כל האווי

 מהפתחים בפלטות. 

בשני דריכת הברגים תתבצע רק לאחר התקשות שכבת הגראוט. דריכת הברגים תיעשה  .10

  המפורטים: 1חלק  1225שלבים לפי הנחיות תקן ישראלי 

דריכה מוקדמת, יובאו שטחי הרכיבים במחבר למגע הדוק במלוא חוזק היד  שלב ראשון:

כל הברגים במחבר ייעשו סימנים על גבי  במפתח סגירה רגיל. אחרי דריכה מוקדמת זו של

 האומים, ראשי הברגים והרכיבים במחבר, לשם בדיקת מצבם היחסי בהמשך הדריכה. 

דריכה סופית, יידרכו הברגים בנוסף, לדריכה סופית תוך מדידת זוית הסיבוב,  שלב שני:

  1225של ת"י  24כנקוב בטבלה 

 

הסגירה לכל בורג שנדרך ויעביר למתכנן.  הקבלן יבצע מעקב מסודר ברשום ערכי מומנטי .11

  בדוח יהיו עמודות שיכללו:

I.  .הנתונים הטכניים של בורגי הדריכה, ג'ק הדריכה וחומר הציפוי וההגנה 

II. .)מיקום הבורג המדויק )ציר אורכי רוחבי/מפלס ומיקום בפרט לפי סקיצה מצורפת 

III. .ערך הלחץ הנמדד בכל שלב של הדריכה ואקווילנט כוח המתיחה  

IV.  חתימת מבצע הדריכה וחתימת המהנדס האחראי על הביצוע מטעם הקבלן

ערכי הסגירה המצוינים  העבודה לא תאושר ללא העברת דוח דריכה בכתב למתכנן. שאישר.

 5 -מתאימים לטמפרטורה הממוצעת במתקן. אין לבצע את הנעילה בטמפ' קרה ביותר מ

 מעלות מהממוצע העונתי.

 הפרטים ולפי הנחיות המפרט המיוחד לפרויקט זה.  איטום על פי התוכניות ו .12

 

  ביצוע חיבורים בעיגון לבטון קיים על ידי ברגים לא עוברים 13.1

 כל הברגים הלא עוברים יהיו מכניים ומאושרים בלבד לעמיסת רעידות אדמה חזקה כגון : 
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1) HILTI HDA   

2) HILTI HSL 3 

3)  Fischer FH II 

4) Hilti hit re 500 SD 

  ש"ע מאושר. (5

 

 

 :"HALFEN"מתוך האתר של חברת  –מחבר הפסקת יציקה –נספח  
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 אלמנטים מתועשים בבניה  -  22פרק 
 

 מחיצות וציפויי גבס  22.01

 כללי א.  

כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט  . 1  

ם להוראות היצרן, אלמנטים מתועשים בבנין ובהתא - 22הכללי פרק 

 המחמיר מבין המסמכים הוא הקובע.

, בעוביים שונים  בהתאם 1490לוחות הגבס יהיו בהתאם לתקן ישראלי    

 לפרטים. כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות ופרטי האדריכל.

כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים, מפגשים ואלמנטים  . 2  

תעשיות גבס ומוצריו בע"מ"  -חב' "אורבונדשונים במחיצות הגבס, של 

מוצרי בניה בישראל, אשר איננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי נפרד 

מהמפרט, פרטים אלו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות 

 ולא ימדדו בנפרד אלא אם צוין אחרת.

העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות, את גימורן ואת  . 3  

תאמתן לפריטים של מסגרות ונגרות )כגון: דלתות, חלונות או פתחים ה

אחרים(, המורכבים בתוך קירות הגבס או נוגעים )גובלים( בהם או 

 מהווים חלק מהם.

על הקבלן לטפל בהזמנת החומרים במועד שיאפשר לו לעמוד בלוחות  .4  

 הזמנים של התקדמות הפרויקט.

 

 שיטות ופרטי ביצוע ב.  

שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת  . 1  

כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב ובהתאם  -המחיצות 

 להוראות יצרן לוחות הגבס.

 ס"מ. 122-120הלוחות יהיו ברוחב  .2  

או פגמים בפניהם או /לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו . 3  

. לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו במקצועותיהם

 באחרים ללא פגמים.

 

 הביצוע ג.  

 מבנה הקונסטרוקציה . 1  

של השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי מזערי  א.    

 .645C  ASTM, מתאים לתקן אמריקאי מ"מ 0.65

בסעיף  המרחקים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור ב.    

אך לא של המפרט הכללי ובהתאם למפרט "אורבונד"  220356

 .ס"מ 40-פחות מ

הניצבים מצידי פתחים )משקופי פלדה( לדלתות מתכת ודלתות  ג.   

אקוסטיות יהיו בנויים 
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מ"מ )ועם  3מרובעים ברוחב הניצב ובעובי   RHSמפרופילי 

 טלסקופ לעיגון בתקרה וברצפה( עפ"י פרטים המאושרים ע"י

 המפקח.

 ניצבים  במקום אחד. 2לדלתות עץ יהיו     

מודגש בזאת כי אספקת והרכבת חיזוקים בתוך המחיצות  ד.   

בהתאם לפרטים שבחוברת "אורבונד" או ש"ע,כלולים במחירי 

 היחידה של מחיצות הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד.

 שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר ה.   

 עפ"י הנחיות המפקח.

פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלני משנה אחרים  ו.       

אחרים,הקבלן אחראי על פתיחה והתקנת שרוולים ומסגרות 

למעברים )השרוולים והמסגרות יסופקו ע"י אחרים( ואיטום 

 לאחר העברת הצנרות.

כל הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס, אלא אם     

 ן אחרת במפורש בכתב הכמויות.כן צוי

 

 לוחות גבס .2  

מ"מ בהתאם  12.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  א.   

 לתכניות 

מ"מ מסוג עמיד  12.5לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של  ב.   

 בלחות ודוחה מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.

 מ"מ.  12.5י של לוח גבס עמיד אש  יהיה בעובי מינימל ג.   

המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך  ד.   

המבצע למידות ולצורות הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי 

גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות 

קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים וכדומה( יפסול את המחיצה 

 לאלתר.

מ' תורכב מלוחות גבס שלמים )יחידה  3.6מחיצה עד גובה     

 אחת(.

 שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית. ה.   

כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס, אלא אם  ו.   

 צוין במפורש אחרת, בכתב הכמויות.

 

 בידוד אקוסטי/טרמי .3  

 המחיצות תכלולנה במחירי היחידה השונים את הבידוד.   

את מזרוני הבידוד יש לחבר לשלד הנושא ע"י ווי תליה ממתכת בדיוק                       

 ע"פ מפרט אורבונד.
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 ביצוע וגימור המחיצות .4  

 ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".   

מ"מ, אורך  8ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס, קוטר מינימלי    

 מ"מ. 35-ו 25הברגים 

עם ראש  35X5לחבר לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים  את המסלולים יש    

 .35X7קוני "פיליפס" ומיתדים )דיבלים( ללא ראש 

כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותקן לפי    

 הנחיות חב' אורבונד או ש"ע, מכוסים במרק. 

כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע"י פס    

 פריבנד"."קומ 

באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארונות וכד', יש לבצע    

חיזוקים ממתכת מגולוונת בהתאם לפרטי "אורבונד",כל החיזוקים 

 כלולים במחירי היחידה של מחיצות הגבס.

קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק    

רדיפיקס" של "קנאוף", בגמר מוכן לצבע תוצרת "אורבונד" או מרק "

 מבלי לראות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.

עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים, כאשר    

האחריות לפתיחת חורים ופתחים בקירות וציפויי גבס עבור המערכות 

מחיר  השונות, תהיה של הקבלן ותעשה ע"י הקבלן ללא כל תוספת

 שהיא.

פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור, ובהתאם     

 להנחיות המפקח.

  

 גימור המחיצות והציפויים .5  

שבמפרט  220358גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף    

הכללי. גימור המחיצות והציפויים בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( 

צר ויושאר משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים יעשה באופן שיוו

במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים. כמו כן, יובטח איטום מלא 

בין המחיצה / ציפוי לבין המלבנים,  המשקופים,  הקורות הקשיחות, בין 

 או רצפה./ציפוי לתקרה ו/מחיצה למחיצה ובין מחיצה

 

 האיטום יבוצע בשלושה שלבים:    

: איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים, בין לוחות ב ראשוןשל    

גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם, האיטום יעשה 

 באמצעות מרק מתוצרת "אורבונד" או שו"ע.

: לאחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים שלב שני   

שימוש זה והמומלץ מיוחד המותאם ל TYPE)לסוגיהם בסרט רציף  )
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לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפינות חיצוניות יהיה מותקן מגן 

 פינה ממתכת, היוצר מעין "פינת טיח" עם מקצוע ממתכת. 

: ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום". התוצאה שלב שלישי   

 הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.

בזה כי כל חומר או פתח, או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו  מודגש   

צידיהם והרווח לאלמנט  4-שהם יוקפו באמצעות ניצבים ומסילות מ

העובר בתוך הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם 

באמצעות מסטיק אלסטי, כל הנ"ל כלול במחיר מחיצות הגבס, ולא 

 ישולם בנפרד.

  

 קירות בלוחות גבסציפוי    22.02

ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכני למשטחים פנימיים של קירות בנויים או יצוקים  

)שיווק "אורבונד"( או שו"ע, עובי ציפוי הקיר  F 47יעשה באמצעות מערכת פרופילי 

 מ"מ ובהתאם לתוכניות,כתב הכמויות והנחיות המפקח. 30המקסימלי יהיה מינימום 

בהקבלה  –ילת פח מגולוון לרצפה ומסילת פח מגולוון לתקרה לאחר קביעת מס 

ס"מ או   40-במרחק של כ F47פרופילי   -מלאה,ובדיוק זו מעל זו, מקבעים את הניצבים

 ס"מ זה מזה לפי הנדרש. 60-כ

את הניצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח, ואל קיר הרקע בעזרת  

 לוס הקיר.זוויתני עיגון המאפשרים פי

למניעת גשרי קור בקירות המעטפת, זוויתני העיגון יקובעו לקיר על גבי רפידת  

 "קומפריבנד" או רפידה ספוגית אחרת.

 לאחר גמר התקנת השלד יש לחפותו בלוחות גבס מסוג המתאים לשימוש החדר )יבש או   

 -יו עפ"י ת"ירטוב (. הברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יה 

 .2חלק  1490

 מ"מ מעל פני מפלס הריצוף והרווח ימולא במרק עמיד רטיבות.   5-לוח הגבס יורם בכ             

 

 תקרות תותבות  22.03

 כללי א.  

 22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   

 אלמנטים מתועשים.

ורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות בתקרות ישולבו אמבטיות תא  

 כריזה, מתזים ומערכות אחרות.

 

 דרישות כלליות ב.  

על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, השירותים הדרושים, להתקנת   

התקרה בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן. בעת ההתקנה על 

 ון האריחים.המתקין להשתמש בכפפות לשמירה על ניקי
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לפני ההתקנה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים                            

בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות 

ועמידות בתקני בטיחות )אש(,התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סוג גמר 

 וגוון.

 

 ודה ופרטיםתוכניות עב ג.  

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום מאולגן או   

מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, 

 מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

 

 שיטת הביצוע ד.  

ת התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבוד  

 במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו. -הגמר 

הקבלן ילמד את התכניות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך   

התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה או את 

הקונסטרוקציה עבורה בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של 

 אביזרים אלה.

התקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ואת רשת התליה בתמיסה בגמר ה  

לשימוש ע"י יצרן התקרה,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב  מאושרת  

 בנפרד. הכמויות ולא יימדד  

פני התקרות המוגמרות יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי   

כל הכיוונים כשהאריחים מרעידות ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה ב

 מותקנים או מוסרים.

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה   

הקונסטרוקציה,כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג 

אויר,צנרת וכיוצא באלה, הקונזולים,ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן 

מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית  לבנות כדי להתאים את

 ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.

 

 קונסטרוקציה לתליית תקרות תותב מסוגים שונים )מלבד גבס המתואר בנפרד(  ה.  

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת   

או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה \וואופן תלייתה 

 האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה. 

 הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.  

התקנת גופי תאורה, מפזרי מיזוג אויר או מערכות אחרות, תהא עצמאית   

תקרות התותב יאפשר תליה ישירה  קונסטרוקצית היסוד, אלא אם יצרן\מתקרת

לתקרת התותב .  לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח 

כפיפים.  אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים בגלל 
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הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא 

 ב על מנת למנוע תזוזה צידית.משני בעל ביצועי גישור נאותים, שיתמוך היט

תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות   

התותב לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את 

תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים 

ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת  הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות

"פיליפס"(, באורך ובצורה המתאימים למטרתם, בעלי כושר נשיאה מתאים 

מ"מ. כל  40לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או בלוק( לפחות 

 הנ"ל יעשה באישור המפקח, כאשר התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.

קודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות על הקבלן לקחת בחשבון שנ  

שמורכבות באתר ע"י אחרים. על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד 

הנושא וחיזוקיו לאישור המפקח, לפני תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח יציבות 

 התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין הפרופילים.

/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו  

יהיו בהתאם לתכניות המהנדס ו/או האדריכל מטעם המזמין ובאישורם, אולם 

אין באישור זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה 

 התותבת, חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה.

 "ירייה".כל החיבורים יהיו סמויים מן העין. אין לחבר את הפרופילים ב  

ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמיכה ולפילוס התקרה   

 לפי פרטי הביצוע של היצרן. -וכוללת חיתוך אריחי קצה לפי התכנית , הכל 

הכנת פתחים לגופי תאורה/תעלות תאורה, חורים, שילוט וציוד אחר כנדרש,   

שונים כגון גריל מיזוג כוללת חיזוקים וגשרים כנדרש, לרבות התאמה לאלמנטים 

 אויר וכו'.

 

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' ו.  

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל,  . 1  

לרבות אמצעי עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע 

התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.  מאידך, מודגש 

ב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור בזאת שהקבלן חיי

)כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש 

 בברגים, מסמרות וכו'.

 .         לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשהן הניראים לעין.2  

 

 פתחים וחורים בתקרות ז. 

במחירי ביצוע היחידה  עבודות תקרות התותב שמבוצעות ע"י הקבלן תכלולנה  

את ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מיזוג אויר, 

 מכניות(.-תקשורת, כיבוי אש, מתזים, רמקולים וכל יתר המערכות האלקטרו
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העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע   

מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות  פתחים וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים

 הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות. -בפרופילי אלומיניום וכו' 

 

 גופי תאורה ופסי צבירה  ח.  

 בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניות.  . 1  

הרכבת גופי התאורה ,פסי צבירה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י  . 2  

 משנה לחשמל בתאום עם קבלן המשנה לתקרות.קבלן ה

 

 תקרות תותב מלוחות גבס  22.04

העבודה כוללת חיזוקים וחיתוכים, הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל,  

פרופילי "אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגשים, וכולל שילובים עם 

 יסופקו ע"י אחרים.אלמנטי נגרות, מסגרות, זיגוג אבן וכיוצ"ב ש

 

 לוחות הגבס א. 

לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים לקבלה  .1  

 ישירה של צבע וכולל שפשוף.

ונושאים תו תקן  1490הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי  .2  

 ישראלי בר תוקף. 

 סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים. .3  

צנרת, תעלות וכו', החוצים את התקרות והסינרים, יבוצע איטום  סביב   

 מושלם בהתאם לפרטי "אורבונד".

המרחק המקסימלי בין פרופילי המתכת הנושאים של קונסטרוקציית    

 ס"מ. 40השלד יהיה 

 

 איחוד מישקים ב. 

 המישקים בין לוחות הגבס יטויחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון. .1  

ת התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זוויתני מגולבן, מצופה פינו .2  

 בסרט שריון שיכוסה במרק.

 פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.   

 

 קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס ג. 

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת   

או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה \פן תלייתה וואו

 האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה. 

גרם  275תליית התקרה  תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה  מגולוונת, בגלוון   

, כולל אביזרי תליה מפלדה  F-47מ"מ, כדוגמת פרופילי  0.6למ"ר, בעובי 

 "ריכטר" בשיווק "אורבונד", או ש"ע.מגולוונת תוצרת 
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תליית הפרופילים תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים   

של חב'  TWISTERמ"מ, המהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת  4בקוטר 

 "ריכטר" או ש"ע.

המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר, כולל הבטחת   

מתלי "נוניוס" ) מתלה מחורר לכוונון (, במקומות בהם תלויים  התליה בעזרת

 אביזרים שונים או עומס נוסף על התקרה.

התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על   

קונסטרוקצית היסוד. לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או \תקרת

ים במרווחים המומלצים בגלל סרטי פח כפיפים.  אם אי אפשר לקבוע את המתל

הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא 

 משני בעל ביצועי גישור נאותים, שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית.

תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות   

עי החיבור בין המערכות הנושאות את התותב לקונסטרוקציה של הבניין. אמצ

תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים 

הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת 

"פיליפס"(, באורך ובצורה המתאימים למטרתם, בעלי כושר נשיאה מתאים 

 מ"מ.  40הקשה )בטון או בלוק( לפחות  לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה

 כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.  

על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות   

 שמורכבות באתר ע"י אחרים.

קח לפני על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפ  

תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא 

 סטנדרטיים בין הפרופילים.

פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין   

 יהיו בהתאם לתכנון של המהנדס מטעם הקבלן.

ח, מספר הלוחות וכיוון המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלו  

חיבור הלוחות. מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה  בהתאם לאמור בתקנים אך 

 הוראות התקנה עפ"י הנחיות היצרן בלבד. מ"מ.  100לא יעלה על 

 

 REVOפתחי שירות לתקרת גבס מסוג    22.05

/אורבונד, באמצעות תוספת KNAUFשל   REVOהתקנת פתחי שירות לתקרות מסוג  

ופילי קונסטרוקציה ומתלים נוספים בהתאם להוראות היצרן, מידות הפתח פר

או אחר לפי הוראות האדריכל והמפקח. גמר הפתח בגמר התקרה  60/60

 האקוסטית. 

  

 Design panel G1Fתקרה מלוחות גבס מחורר, מסוג  22.06

. מעל הלוחות ”KNAUF“משטח אקוסטי סופג רעש מלוחות גבס מחוררים תוצרת 

ק"ג למ"ק עטופים  80" ובצפיפות של 2ידם העליון יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי בצ
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ק"ג למ"ק  36" ובצפיפות 2בשכבת סיבמין בצידם הפנימי, או מזרוני צמר זכוכית בעובי 

 מצופים בשכבת סיבמין כנ"ל. 

-Fמ"מ, יורכבו על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת  900x2700x12.5הלוחות במידות 

 . הכוללת אביזרי תליה וחיבור, בהתאם להוראות היצרן.C-60או  47

חיבור התפר בין הלוחות , ובינם לבין סינרי הגבס החלק, יעשה בשפכטל  המותאם 

לחיבור לוחות בעלי חתך ישר, עם או בלי פאזה לפי המקרה. ההתקנה וההרכבה והשימוש 

 בחומרים לפי הוראות היצרן.

 יס מים ע"י שימוש ברולר )גלגלת( בלבד )שיווק "אורבונד"(.צביעת הלוח בצבע על בס 

 

 Fתקרה מאריחי צמר זכוכית אקופון מסוג פוקוס  22.07

(  (2rd Generation 2תוצרת שבדיה, דור   Focus Fמערכת תקרת תותב אקוסטית מסוג אקופון 

 =αw מ"מ,  20מ"מ, עובי האריחים  1200X600לפחות חומרים ממוחזרים. במידות  75%מכילה 

.( התקנת האריחים Pדוגמת )היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כ  0.75

 Connect spline F 0150ו  CONNECT Direct fixing plate F0152באמצעות  מנשאים מסוג 

L=600 פני האריחים מסוג  מ"מAKUTEX FT   ( ופיזור  85%בצבע לבן בעלי החזר אור ) לפחות

 Retro)  לפחות( ללא שינוי גוון התקרה כתוצאה מהיטלי אור מסוג וזווית שונים. 99%)אור 

Reflection Coefficient 63mcd@ m – 2lx-1 gloss<1  לחילופין בצבע )SILVER SHADOW  

NCS S4502-Y  כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, אריחי התקרה יהיו נקיים

י ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, מאלרגנים, בשמים, חומר

אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו איכות סביבה ירוק 

לפחות. התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה   M1בעלת סיווג 

רה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתק

יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן )קונסטרוקטור(,  התקרה תותקן בהתאם 

 . M 15 להוראות יצרן 

 

 תקרת אריחי פח, מגשים מחוררים או אטומים  22.08

יו בעלי מ"מ לפחות. מגשי הפח יה 0.8תקרת אריחי פח ותקרת מגשים מפח מגולבן בעובי  

 דפנות צד מורמים מארבעה כיוונים לצורך הקשחתם .

 , לפי בחירת האדריכל.30%או  20%החירור יהיה מטיפוס מיקרופרפורייטד  בשיעור של  

 מיקרון, הגוון לבחירת האדריכל. 25סיליקון פוליאסטר בעובי  - PREPAINTED -הצבע  

של התקרה התותבת ושל כל  מגשי הפח בתקרה יקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פרוק קל 

 מגש בנפרד בלי שיגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

 כל מגש חמישי יקובע ע"פ הוראות המפקח. 

כשבתחתיתם ק"ג למ"ק  80.0ובמשקל  2בעובי "בתוך כל מגש יונחו לוחות צמר סלעים  

 אריג סיבמין קשיח בגון שחור.

שלא תגלה את פרופילי החבור או אמצעים  החיבורים בין המגשים יהיו נקיים ובצורה 

 אחרים כשהמגשים צמודים אחד לשני.

 מידות האריחים בהתאם לתכניות התקרה. 
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במחיר התקרה כלולים חיתוך חורים לגופי תאורה, מתזים, אביזרי מ"א ומערכות  

 אלקטרו מכניות אחרות.

 מגשי הפח ייתלו בדפנות ע"ג קרניזי גבס עפ"י פרטי האדריכל. 
 

 BASWAתקרה מונמכת טיח אקוסטי  .2.092

 התקנה צמודה לתשתית תקרת כבס מפולסת ללא מרווח אוויר. 

לפחות חומרים  70%שוויץ, מכילה  BASWAמערכת חיפוי אקוסטי מעתיק תוצרת  

   BASEמ"מ. פני האריחים מסוג   50מ"מ  עובי האריחים  800/600ממוחזרים, במידות 

מ"מ.   0.7לפחות(  גרגיר בקוטר מקסימלי  99%( ופיזור אור ) לפחות 90%בעלי החזר אור )

 2%גמר התקרה יהיה  דוחה  מים, החומרים והשרפים והדבקים בייצור התקרה יהוו עד  

בעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים    PVAcממרכיבי התקרה על בסיס מים מסוג 

(VOC  ע"פ התקנים האירופיים )E1 יו נקיים מאלרגנים, בשמים, .  אריחי התקרה יה

חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים,. התקרה תסופק 

כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה,  ביישום אופקי ואנכי 

 כאחד.

 

 אקופון MASTER Bתקרה אקוסטית    22.10

 תוצרת שבדיה,  MASTER Bמערכת תקרת תותב אקוסטית מסוג אקופון  

 600x1200לפחות חומרים ממוחזרים,  במידות  75%( מכילה rd2 Generation 2)דור  

) היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון  αw= 1.00מ"מ,   40מ"מ, עובי האריחים 

 CONNECT Direct fixing.( התקנת האריחים באמצעות  Pהנחתת רעש כדוגמת 

GlueF0152    אריחים מסוג פני הAKUTEX FT    בצבעSOFT   SLATE   כל הצבעים

של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, 

חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, אריחי התקרה 

איכות סביבה ירוק בעלת יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו 

לפחות. התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה   M1סיווג 

והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י 

הקבלן, יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן  )קונסטרוקטור(,  התקרה 

 . M 52יצרן   תותקן בהתאם להוראות

 

 Euroline 20תקרת תותב למלות אלומיניום, תא גריל פתוח מסוג    22.10

תוצרת אינטגרה הולנד, – EUROLINE 20 BAFFELSמערכת תקרת תותב מדגם 

מ"מ, כולל  600x1200(  במידות Hair Line Jointאריחי מתכת אלומיניום מאולגן נסתר  )

. ייצור מערכת התקרה בהתאם Mainchannel 2400מנשאים ראשיים ומשניים מסוג  

 TAIM (Technical Associationלתקנים האירופאיים ו/ או האמריקאיים ותקן ייצור 

of Industrial Metal Ceiling Manufacturers) מערכת התקרה תעמוד בדרישות תקן

EN13501-1  י ע"פ דרישות ת 755לפי ת"י   5/4/3ותתכונן כך שתתאים לכל הפחות לרמה"

.המערכת תותקן בהתאם  Lampre Wood, code DL1. גמר בהדפסה מדגם 921

להוראות היצרן. התקרה תסופק כמערכת מושלמת, על 
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ידי היצרן /יבואן )יהודה יצוא יבוא בע"מ( עם המנשאים לאריחי התקרה של היצרן 

ותכלול אחריות והוראות אחזקה, המתלים והמקבעים העליונים המחוברים לתקרה 

נסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויתאימו לדרישות התקנים הישראלים הקו

 הרלוונטיים.

 במחיר התקרה ישולבו התקנת גופי תאורה, מתזים, ואביזרים אלקטרומכניים שונים.

 

 תקרת תותב מסוג אקווה פאנל  22.11

 תקרה מלוחות על בסיס צמנט לשימוש חיצוני. 

ות היקפיות, מתלים מחוררים מתכווננים, ביצוע קונסטרוקצית התלייה כוללת מסיל

מ"מ ומחברי אורך להבטחת המשכיות התקרה.  0.6בעובי  C-60פרופילי פלדה מגלוונת 

ק"ג  80חיבורי הקונס' לתקרת הבטון באמצעות ברגי פיליפס בעלי כושר נשיאה של 

אפור לפחות, הכל לפי מפרט אורבונד. יישום הלוחות באופן מדורג. מילוי מישקים במרק 

 וסרט שיריון. גמר טיח אקרילי+ צבע

 

 אופני מדידה מיוחדים    22.12

מחיר התקרות השונות כולל את החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים,  . 1 

קונסטרוקצית חיזוק ותימוך לרבות קונסטרוקצית התליה הדרושה לתקרת 

וכניות הבטון, פרופילי גמר לרבות פרופיל ניתוק מגבס וכל האמור בפרטים שבת

ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי תאורה, מיזוג אויר,רמקולים 

 כולל תכנון התליה ע"י מהנדס רשוי. וכד',

פרופילי פח לחיזוק ולעיגון, סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך תקרות  . 2 

כן, נכללים -מונמכות יכללו במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.כמו

במחיר התקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס 

 הרשוי מטעם הקבלן. 

במחיר התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות  . 3 

 הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

 טנים.לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים ק . 4 

עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר  . 5 

 הכמויות, אלא אם מצויין אחרת. -הסעיפים השונים שבכתב

כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל על כל השטח  . 6 

 קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע. -כהכנה לצביעה, כהגדרתו 

מ"ר כ"א ומחירם  1חיצות וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מעל מ . 7 

 כולל את כל החיזוקים הנדרשים.

מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה  . 8 

כן, -אויר ולכל פתח שיידרש, וכמו-לגופי תאורה לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג

 .את עיבוד שולי הפתח

מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכן כל האביזרים והחיזוקים  .9 

לרצפה, לתקרה, וכיו"ב בהתאם לפרטים בתכניות ו/או כפי שיידרש בהתאם 
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 5רצועות "קומפריבנד" תוצרת "פלציף" בעובי  המחיר כולל גםלהורות היצרן. 

ו/או לאיטום נגד  מ"מ או שווה ערך ואטימה במסטיק אקרילי כאיטום אקוסטי

אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות וכן איטום סגירה של חדירות 

ס"מ כגון מסביב  15/15או עד  6בקירות אש ו/או אקוסטיים בגודל עד קוטר "

לפתחים עבור תעלות, סולמות, צנורות, שקעי חשמל, וכיו"ב, לאחר הרכבתם 

"ל מחייב גם במקרה של קבוצת הנבהתאם לפרט ובתאום עם יועצי המערכות. 

 . בפתח חדירה משותףכל אחד, מקובצים  8עד קוטר " צנורות

הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות/מחיצות למערכות השונות בכל גודל   

שיידרש לרבות כל החיזוקים מסביב לפתחים הנ"ל לפי סטנדרט של היצרן, כמו 

חורים לכל  5 -( STUDSד )כן הכנת חורים דרושים למעבר צנרת בעמודי השל

 כלולים במחיר המחיצות ואינם נמדדים בנפרד. -עמוד בגדלים מתאימים 

מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי הפלדה הדרושים מסביב לפתחים,  . 10 

ופרופילים באזורי התליות של אלמנטים  RHSלרבות ניצבים מפרופילי 

 אלכסוניות לתקרת בטון.שונים,כמו כן את התמיכות האופקיות וה

 מחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש לתליה לשלד המבנה. . 11 

בניה בצורות שונות תימדד כמחיצות גבס +תוספת מחיר לעיבוד בתוואי עגול  .12 

 וקשתי. 

של "אורבונד" או שו"ע הן בתקרות ” Jהגנת פינות בזויתנים או בפרופילי " . 13 

 היחידה השונים. ירי כלולים במח

סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס,לא יימדד ויהיה כלול במחיר  .14 

 המחיצות.

מ"ר מינימום כל  5מחירי התקרות השונות כוללים הכנת דוגמאות בשטח של  .15 

 אחד, לרבות אביזרי קצה.

 מדידת מחיצות וציפויים, כוללת גם שטחי סינרים מעל ומתחת לפתחים. .16 

כל הפינות החיצוניות בקירות/מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה סטנדרטיים  .17 

 חיצוניים מרשת מתכת.

מגינים אלה אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של  -  

 הקירות/מחיצות.

מחיר של קירות/מחיצות גבס בעלי אפיון נגד אש יכללו את כל הטיפולים נגד אש  .18 

תקן האמריקאי, כמצוין בפרטים וכן את כל האמור במפרט המיוחד כמוגדר בתו 

 )בעברית ובלועזית( וכמוצג בסעיפי כתב הכמויות. 

 מ"ר כ"א. 0.2תקרות יימדדו נטו בהפחתת פתחים בשטח של מעל  .19 

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה. . 20 

 

 : הערה 

באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי "אורבונד" ומפרטי הקבלן חייב להחזיק 

 התקרות התותבות השונות.
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 כלונסאות - 21 -פרק  

 כל ההנחיות לביצוע הכלונסאות יהיהו לפי המפרט בין משרדי  )הספר הכחול.

בדוח הקרקע המצורף למסמכי המכרז ישנו פירוט הנוגע לאופן ביצוע והנחיות יועץ הקרקע. 
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 מקבעים וציוד מורכב בבניין -10פרק 

 

 מוקדמות - 10פרק 

 

 כללי ותאור העבודה .א

ייצור, הובלה, הרכבה והנחה של אלמנטי ריהוט שונים הכוללים בין  העבודה כוללת 

 השאר: ארונות, דלפקים, חיפויי קירות, ועמודים, במות, שולחנות וכד' .

שימות המצורפים לבקשה כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט, לתכניות, לפרטים ולר 

 להצעה.

כל אלמנטי הריהוט יהיו בגמר צבע, פורמאיקה ופורניר, הכל כמתואר במסמכים  

 ובתוכניות . 

 ביצוע כל פריט בכתב הכמויות מותנה באישור המפקח והמזמין תחילה.  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום זמנים ושלבי ביצוע של העבודה עם  

 לנים אחרים העובדים באתר .המפקחנ ועם קב

ביצוע עבודות הריהוט יהיה במקביל ובשילוב עם עבודות אחרות המתבצעות במבנה ,   

 ועל הקבלן  להערך לכך בהתאם )בדיקת מידות, הזמנת חומר, ייצור והרכבה (.

 

 המפרט הכללי ב.

העבודות שבחוזה זה יבוצעו לפי התאורים, הדרישות וההוראות שבמפרטים  

נטיים של המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת הרלוו

המפרט “בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון שייקרא להלן 

 הכללי". מפרטים אלו )במהדורתם האחרונה( הינם:

 מוקדמות  - 00פרק  

 (.30המפורט בפרק נגרות אומן ומסגרות פלדה )פרק זה יתייחס גם לריהוט   - 06פרק  

פרקים נוספים שיידרשו בהתאם לאופי העבודה וכן אופני המדידה ותכולת המחירים  

 המצורפים למפרטים הכלליים.

המפרט המיוחד הוא תוספת השלמה למפרט הכללי. בכל מקרה של סתירה או אי  

התאמה בין הוראות המפרט הכללי לבין האמור במפרט זה, בתכניות או בכתב 

, יהיה כוחם של מפרט זה, התכניות וכתב הכמויות עדיף על כוחו של המפרט הכמויות

 הכללי.

 המפרט הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה אף שאינו מצורף בפועל למסמכי החוזה. 

בכל מקום בו כתובה המילה "מפרט" ללא כל הגדרה נוספת, הכוונה היא למפרט  

 המיוחד ולמפרט הכללי גם יחד.

, ת"י 416, 49, 13וצע לפי התקנים הישראליים המפורטים להלן: מפמ"כ העבודה תב 

. הנ"ל אמור גם לגבי 4491, 4440, 4306, 4376, , 4305, 1913, 1271,  887, 755, 507, 328

 תקנים שהרלוונטיות שלהם לנשוא העבודה היא חלקית בלבד.
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 הכרת אתר העבודות ג.

ן יסודי את אתר העבודות, המבנה, סביבתו רואים את הקבלן כאילו סייר ובדק באופ 

ודרכי הגישה אליו, ואת אפשרויות הביצוע בהתחשב בדרישות המפרט, וערך את הצעתו 

 בהסתמכו על חקירותיו אלו.

לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מאי הכרת השטח, מחוסר מידע או מאי לימוד או  

 הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

 

 ם וחשמלמי ד.

המים לביצוע העבודות יסופקו לקבלן ללא תשלום. ההתחברות למקור  .1

 המים והעברתם ליעדם תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 באתר יש מקור חשמל, ההתחברות איליו תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. .2

 

 תכניות ה.

ם למסמכי החוזה, כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות, לפרטים ולרשימות המצורפי 

ולתכניות נוספות, אם יידרשו, שיומצאו לקבלן ע"י המפקח תוך התקדמות העבודה 

 ובמועד סביר למניעת עיכוב במהלך העבודה התקין. 

תכניות אלו וכן תכניות שינויים לגבי התכניות המקוריות, אם יהיו, יחייבו את הקבלן  

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

שכל שינוי או תוספת שיידרשו במהלך העבודות יבוצע רק באישור המפקח  מודגש בזה 

 בכתב.

 

 ביצוע -תכנון  ו.

 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מומחה לייצור סוג הריהוט הנדרש בחוזה זה. 

על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו, את כל הנדרש לייצור והשלמת הריהוט באופן  

 זכר במפורש במסמכים אלה. המקצועי והמושלם ביותר, גם אם לא נ

ק"ג למ'  200 -שולחנות ומשטחי עבודה אפקיים יאפשרו נשיאת משא שאינו פחות מ 

אורך מבלי שיווצר בהם עיוות. מדפים יאפשרו נשיאת ספרים וכל חומר אחר  לכל אורך 

 המדפים ללא שקיעה.

 כל הפריטים חייבים להיות יציבים וקשיחים . 

ף חיזוקים או צלעות, לעבות את החומר כדי לחזקו, ו/או בכל מקום בו נדרש להוסי 

להשתמש באמצעי קיבוע וחיזוק מיוחדים, על הקבלן לבצע את הנדרש, בתיאום מוקדם 

 עם המתכנן, גם אם אין הדבר מצויין במפורש במסמכים אלה.

בכל מקום בו יש לחלק את הריהוט למספר חלקים, בין אם כדי לאפשר הובלתו ו/או  

דרך פתחים ו/או מעברים ובין אם כדי לפשט או להקל על הייצור, על הקבלן  העברתו

גם אם אין הדבר נזכר  -לבצע את הנדרש, בתיאום מוקדם עם האדריכל ובאישורו בכתב 

 במפורש במסמכים אלה.

בכל מקום בו מותקן הריהוט אל קירות או דפנות קמורים או קעורים, על הקבלן  
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ת / לדפנות ע"י עיצובו לפיהם ו/או להתאים סרגלים להתאים את הריהוט לקירו

 להסתרת המפגשים. הכל עד להבאת הפריטים לגמר מושלם והתאמה מלאה לסביבה.

מודגש בזה כי קונסטרוקצייה ראשית תעשה ע"י אחרים, אולם קונסטרוקציית העזר                 

 חיר הפריטים השונים.הדרושה לחיבור לשתית תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, כלול במ

על הקבלן להגיש שרטוטי ייצור של כל הפריטים הכלולים בחוזה זה לאישור המתכנן  

לפני תחילת הייצור הסדרתי. ניתן יהיה להמיר את שרטוטי הייצור בדוגמאות מושלמות 

 באישור מוקדם בכתב של האדריכל והמפקח.

פרטי הייצור, עליו לקבל את  בכל מקרה בו יש בדעת הקבלן לשנות, מסיבה כלשהי, את 

אישור המתכנן מראש. במקרה כזה על הקבלן להגיש שרטוטי ייצור של הפריטים אותם 

יש בדעתו לשנות לאישור המתכנן. פריטי ריהוט  שהמרתם באחרים לא תאושר על ידי 

 המתכנן יבוצעו על פי השרטוטים המהווים חלק ממסמכים אלה.  

תכנון, ייצור והתקנת הריהוט בהתאם לאמור לעיל  יש לראות את כל הנדרש לצורך 

 כחלק בלתי נפרד מהצעתו של הקבלן וכל עלויותיו כלולות במחירי הפריטים.

 

 התאמת מידות ז.

לפני התחלת ביצוע כל סוג של עבודה ולפני התחלת הייצור, חייב הקבלן לבדוק את  

ידרש לתקן או התאמת המידות הנתונות בתכניות למצב הקיים במבנה. הקבלן י

להחליף כל חלק שלא יתאים להתקנה ולהרכבה במבנה, בהתאם להוראות המפקח 

 ולשביעות רצונו, וכל זאת על חשבון הקבלן בלבד.

 

 תאום עם גורמים אחרים ח.

הקבלן יקח בחשבון שבתקופת עבודתו יבוצעו במבנה עבודות אחרות ע"י קבלנים או  

עה לפעולת קבלנים אלה והוא יידרש לשתף על הקבלן להמנע מהפר  גורמים אחרים.

אתם פעולה. במידה ויתהוו חילוקי דעות או קשיים כל שהם ביניהם, יתאם המפקח את 

העבודה בין הקבלנים ויקבע את סדרי העדיפויות ביניהם. בכל מקרה תהיה דעתו של 

 המפקח קובעת.

מינדוף, חשמל,  לאחר התקנת הריהוט באתר יבוצעו עבודות אינסטלציה, מזוג אויר, 

 תקשורת מחשבים וטלפוניה במבנה.

חלק מהמערכות יהיה משולב בריהוט. על הקבלן יהיה לבצע הכנות למערכות כנדרש  

ע"י קבלני המערכות ובתיאום עם המפקח והמתכנן. ההכנות יכללו קדיחת חורים 

רטי למעבר צנרת ולקיבוע נקודות חשמל ותקשורת, הכנת פתחים ומגרעות לכיורים ולפ

ציוד שונים. לאחר סיום עבודת הקבלנים האחרים יהיה על הקבלן לבצע השלמות 

שונות, כגון פילוס הריהוט, קיבועו, סגירה ועיצוב של פתחי מעבר שונים, ביצוע סרגלים 

 והלבשות בין פריטי ריהוט שונים וביניהם לקירות ודפנות המבנה.

ים מהתאום ומביצוע העבודות הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי הנובע 

 המשלימות  הנ"ל.
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 עבודות ריהוט  – 10פרק 

 

 ייצור והרכבה בבית המלאכה -עבודות ריהוט   30.01

עבודות הריהוט כוללות: ייצור והתקנת שולחנות,ארונות, דלפקים, ציפויי קירות, במות  

 ופריטים נוספים.

 צורך גישה למערכות בלי צורך להזדקק לפירוקם. כל הרהיטים יהיו ניתנים להזזה ל                

 בכל הרהיטים יהיו הכנות למעבר חשמל ותקשורת אל משטחי העבודה. 

 הקבלן יבצע את עבודות הייצור, ההרכבה והצביעה של הריהוט בבית המלאכה.  

למבנה יובאו פריטי הריהוט כשהם שלמים, צבועים ומוכנים להרכבה או להצבה  

 במקום.

יבוצעו רק עבודות משלימות בהתאם להוראות הרכבה וקיבוע כמתואר בתכניות במבנה  

 ובהוראות המפקח.

  

 דוגמאות 30.02

הקבלן חייב לקבל אישור מהאדריכל לגווני הפורניר,גווני הפורמאיקה וגווני צביעה לפני  

תחילת העבודה ובנוסף חייב הקבלן להעביר תכניות ביצוע מלאות הכוללות פרטים 

 ות לאישור מסודר של המפקח והאדריכל שבועיים לפני תחילת ביצוע הרהיט. ופריס

 רהיט אשר לא יאושר בשלב התכניות ע"י האדריכל לא יתקבל. –לידיעה  

 הקבלן יכין דוגמאות  לכל סוג של רהיטים וחלקי ריהוט לפי בחירת המפקח.  

וטיב החומרים, הפירזול, האביזרים , הדוגמאות יהיו מושלמות מבחינת איכות ביצוע                 

 גוון הציפוי וכד', כמתואר בתכניות ובמפרט. 

 כל דוגמה תיבדק ע"י המפקח / האדריכל במקום הייצור, לפני שהקבלן יתחיל בייצור.   

 תהליך היצור המלא יתחיל רק לאחר אישור הדוגמאות ע"י המזמין. 

יצור של כל הרהיטים וקבלתם. הדוגמאות ישמשו לצורך השוואה בלבד עד גמר הי 

 ייפסלו. -רהיטים ו/או חלקי ריהוט שיוצרו שלא בהתאם לדוגמא 

בגמר הייצור ולאחר אישור המפקח, ישמשו הדוגמאות שמצבן תקין, להרכבה במבנה  

 כחלק של הריהוט שהוזמן.

שבועות מהתאריך בו יקבל הקבלן בכתב כי עליו להתחיל  2כל הדוגמאות יבוצעו תוך  

 בודה. בע

אם מסיבה כלשהיא לא אושרה הדוגמא ע"י המפקח / האדריכל,  יהיה על הקבלן 

להכניס בה כל שינוי שיידרש ע"י המפקח / האדריכל כדי להתאימה לתכניות ולתאורים 

 הטכניים או לפסלה לאלתר ולהכין חדשה במקומה, וכל זאת ללא תוספת תשלום.

, ימסור הקבלן לאישור המפקח דוגמאות מן לגבי חלקי ריהוט המהווים יחידות בודדות 

החומרים, המוצרים, הפרזול ואביזרי הציוד שיש בדעתו להשתמש בהם עבור ייצור 

הרהיטים, פריטים שלא יאושרו ע"י המפקח, יוחלפו ע"י הקבלן בפריטים אחרים, 

 לשביעות רצון המפקח, וללא תוספת תשלום.

מוצרים מוגמרים כגון פרזול חלקי ,  דוגמאות מפרטים או חלקי חלקי ריהוט שהנם 

 מחברים וכדומה )כולל דוגמא לגוון הפורניר ( יתקבלו לאישור תוך שבועים .
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 בדיקות  30.03

בנוסף לאמור לעיל כל הריהוט והפריטים ייבדקו ע"י המזמין תוך שלבי היצור השונים.  

 הקבלן יזמין את המזמין במועדים הבאים : 

 א.  לבדיקת החומרים . 

 ב.  לפני הצביעה , הציפוי וכדומה . 

 ג.  לפני המשלוח 

בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות , בחירת צבעים , גוונים ואיפיון גמור של המוצרים  

, בחירת סוגי עץ וכדומה יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי ועל הקבלן לבצע את 

                                                  העבודות בתאום מלא לדרישות האדריכל הנ"ל.           

 

  אחריות הקבלן לטיב המוצרים, שרטוטי ייצור 30.04

הקבלן אחראי לטיב המוצרים שיספק, לעמידתם בכל הדרישות הספציפיות שמציב  

ייעודם במעבדה, לקשיחותם ולעמידתם בעמסים, להם תוכננו. על הקבלן מוטלת 

חיזוק ושיפור הנובעים מהצורך לעמוד בדרישות הנ"ל, גם אם החובה לבצע כל שינוי, 

אינם מופיעים בתכניות.  הקבלן יגיש שרטוטי ייצור של המוצרים שהוא עומד לבצע 

ויכליל בשרטוטים אלה את כל הנדרש, לפי מיטב נסיונו והבנתו, לצורך ביצועם המושלם 

 של הפריטים.

 יים בפריטים כמתחייב מהאמור לעיל.  לא יהיו לקבלן כל תביעות בגין הכנסת שינו 

 

 תאום ומדידה במקום 30.05

על הקבלן לבדוק את המידות של כל רהיט וכל פריט הנתונות בתכניות, ובמידה  

שתימצא טעות או אי התאמה כלשהיא הן בתכניות והן בהתאמת הפריט למקומו 

 במבנה, עליו להודיע על כך למפקח ולאדריכל ולקבל את הנחיותיהם.

הקבלן יהיה האחראי היחידי לדיוק המידות והתאמתן. הקבלן יתקן או יחליף על  

 חשבונו כל חלק שלא יתאים מכל בחינה כאמור לעיל, לשביעות רצון המפקח.

 

 הובלה, הרכבה והתקנה 30.06

הקבלן יוביל את פריטי הריהוט לאתר בכלי ההובלה שלו. בזמן ההובלה יאחז הקבלן  

 למניעת פגיעה ונזק לחלקי הריהוט ולצבע.בכל אמצעי הזהירות 

על הקבלן להוביל את הרהיטים המוגמרים והחומרים הדרושים להשלמת העבודה  

לאתר הבניין ולאחסנם במקומות כפי שיידרש ע"י המפקח . האחסנה תעשה בצורה 

הכל לשביעות רצונם  –מסודרת כולל נקיטת אמצעי זהירות על שלמותם והגמר שלהם 

 המפקח והמזמין .המלאה של 

הקבלן יניח ויקבע את הריהוט במקומו המדוייק כמסומן בתכניות ולאחר שהמפקח  

 בדק ואישר את הפריט והתאמתו למקום ההתקנה.

יש להתאים במדוייק את החיבורים בין הרהיטים הקבועים לקירות ולרצפה ולחזקם  

מהלך ההרכבה תוך לשביעות רצון המפקח. כמו כן יש להתאים את הרהיטים זה לזה ב

 השארת מקום לפריטי ריהוט המורכבים בשלב מאוחר יותר.
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בזמן ההרכבה יש להקפיד שלא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי  

עבודה, יתוקן או יוחלף לפי הוראות המפקח, ללא תשלום נוסף ולפי החלטתו של 

 המזמין .

ודות ובתגמירים של קבלנים וגורמים בזמן ההרכבה יש להקפיד על אי פגיעה בעב 

 אחרים.

 הקבלן יחוייב בכל פגם או נזק שייגרם על ידו . 

מודגש בזה שהבדיקה ואישור המפקח כנ"ל אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו המלאה  

להרכבה נאותה ולהתאמת הפריט במקומו כנדרש והוא יפרק ויתקן כל חלק ריהוט שלא 

 המפקח, ועל חשבון הקבלן בלבד.הותקן כהלכה, לשביעות רצון 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו להיות זמין לצורך ביצוע עבודות השלמה, תיקון  

והטמעה בריהוט ובציפוי הקירות וזאת במקביל לביצוע עבודות הקבלנים וגורמים 

 נוספים בבנק, תקשורת, בטחון  ובטיחות .

 

 עבודות מתכת  30.07

 חמרים א.

  שעורגלו בקר    RCהיו עשויים פלדה מסוג "דקופירט" כל חלקי המתכת י 

(cold-rolled)  באיכותST12   לפיDIN 1623  אוST1203  לפיDIN 1541. 

 לוחות המתכת יהיו לבנים ללא נקודות חלודה. 

 כיפופים, ניקובים  וריתוכים ב.

כל הכיפופים ייעשו ע"י מכבשי גליוטינה בסכיני כיפוף חדשים שלהביהם  

 ואחידים. ישרים

כל הריתוכים ייעשו בעזרת ריתוכי אלקטרודה נקודתיים. לא ייראו סימני  

 ריתוך על פני החלקים.אזורי הריתוך ילוטשו וינוקו היטב לפני הצביעה.

 צביעה ג.

 לפני צביעת המתכת יש לבצע את הפעולות הבאות : 

 שעות. 7טבילה בחומצה למשך  (1

 שטיפת החומצה במים. (2

 החומצה בסבון אלקלי.ניטרול  (3

 פוספטיזציה באבץ פוספט. (4

 כרומטיזציה. (5

הצבע למתכת יהיה מסוג אבקת אפוקסי /פוליאסטר לצביעה   

 אלקטרוסטטית ולייבוש בתנור.

אבקת הצבע  תיושם בהתזה על החלקים  ע"ג אלקטרודה  תוך הקפדה על  

 כיסוי מלא.

 דקות. 10 -במשך כ   210האבקה תומס ותיקלה בתנור בטמפרטורה של    

הצביעה תיעשה במפעל המתמחה בצביעה מסוג זה. המפעל יאושר ע"י  

 המזמין כתנאי לתחילת הייצור.
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 עבודות עץ  30.08

 כללי א.

העץ לייצור הרהיטים יהיה חדש, בריא בהחלט, יבש ונקי, חופשי מבקעים,  

 ה אחרים, ויהיה מסוג א'.  רקבון, תולעים, מזיקים  וסימני מחל

הקבלן חייב לקבל בכל מקרה את אישור המפקח לטיב העץ בו הוא אומר  

 להשתמש לייצור הרהיטים.

 

 לוחות נגרים ב.

מילוי מתאים,  100%הלוחות יורכבו ממסגרת עץ , שבחללה יהיה  

 ומחיפויים המודבקים למסגרת משני צדדיה. 

ת ייעשו מעץ לבן, יבש ובריא ללא כל המסגרות הפנימיות והמילואות ללוחו 

 מ"מ לפחות .  4פגמים. החיפויים ייעשו מדיקטאות 

. סרגלי המסגרות הפנימיים יהיו כל אחד 37הדיקטאות מסוג א' לפי ת"י  

 מחתיכה אחת לכל אורכם. 

אם רוחב הסרגלים אינו מספיק כדי לעטוף את חלקיה של הצירים ושל  

ל רוחב הברגלים במקומות אלה ע"י המנעולים השקועים בתוכם יוגד

הצמדה של לוחות עץ בעלי גודל מתאים. חיפוי הדיקטאות ייעשה כל אחד  

מחתיכה אחת של דיקטה. לאחר הדבקת החיפויים לא ייראה מבנה הפנימי 

 של הלוחות.

 החומרים יהיו ללא פגמים, חלקים ומשופיים היטב .  

ס"מ  10/130הנגרים במידות הקבלן יציג לאישור המפקח דוגמאות של לוח  

 עם טיפוסי הגמר הנדרשים .

 לבידים )סנדוויץ'( ג.

הלבידים יהיו סוג א' שלמים ללא פגמים, חלקים, משוייפים היטב ובעובי  

 .37אחיד כנדרש בתכניות. הלבידים יעמדו בדרישות התקן הישראלי מס' 

ונו של לפי דרישת המפקח חייב יהיה הקבלן להציג הוכחות לשביעות רצ 

 המזמין שאכן חופשיים הדיקטטות מכל פגם ותולעים בנ"ל .

 MDF (Medium Density Fiberboard) ד.

ויבוצע מלוחות בעלי  הינו כפוף לאישור נציגי הבנק MDFהשימוש בלוחות   

ק"ג  130-תקן ארופאי מאושר. הלוחות יהיו במשקל מרחבי שאינו פחות מ

ק"ג לסמ"ר ובחוזק  250-חות מלמ"ק, יעמדו בחוזק לכפיפה שאינו פ

ק"ג/סמ"ר. הלוחות יהיו הומוגניים ובעלי גמר  6-למשיכה שאינו פחות מ

 אחיד ומושלם.

 

  ציפוי פורמייאקה ושפות 30.09

  ציפוי א.

-לוח מצופה פורמאיקה מצידו האחד יצופה תמיד בפורמאיקה או קונטר 
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  2בעובי  PVCי פורמאיקה מצידו השני. כל השפות הגלויות שלו יצופו בפס

 מ"מ אלא אם נדרש אחרת. 

מ"מ  1לוחות הפורמאיקה לציפוי חלקי הנגרות והרהיטים יהיו בעובי  

 לפחות.

גוון הפורמאיקה ייקבע ע"י האדריכל, ועל הקבלן לדאוג שהגוון יהיה אחיד  

בכל הפריט המצופה. על הקבלן לספק לאישור האדריכל גוון הפורמאיקה 

 "ע מספק אחר.המצוין בתכניות או ש

לפורמאיקה רגילה, מוצר מס'  2.2. מוצר מס' 507הפורמאיקה תעמוד בת"י  

 2.6 -ו 2.4גב. מוצר מס'  -פורמאיקה" או פורמאיקה -ל"קונטר 2.3

 ל"פוסטפורמינג".

 יציג לאישור המפקח דוגמאות מהפורמאיקה לפני תחילת הייצור. הקבלן 

דבק חם שנועד לכך במיוחד חיבור הפורמאיקה למשטחי הריהוט ייעשה ב 

וייעשה תוך לחיצת הציפוי למשטח באמצעות מכבש. החיבורים בין הלוחות 

יהיו חלקים ונקיים. כל הקצוות הגלויים יהיו  ישרים ומוקצעים בזוית 

)פזה(. על כל משטח המצופה פורמאיקה מצד אחד יש להדביק מהצד השני 

כל החורים שנועדו  פורמאיקה דקה )קונטרה פורמאיקה(. יש לעבד את

 לפרזול כך שלא יווצרו סדקים בפורמאיקה.

בכל מקום בו נדרש גמר "פוסטפורמינג" יהיה הציפוי מסוג 'חיפוי מעוצב'  

 . 4306לפי מפמ"כ 

 כל חלקי הפורמאיקה יהיו נקיים מלכלוך, שריטות ופגמים אחרים. 

 

 שפות ב.

מ"מ לפחות שיעוגל  2בעובי  P.V.C -בכל המקומות הגלויים יצופו השפות ב 

 בקצוות,אלא אם מצויין אחרת .

 מ"מ.  1.2עובי  P.V.C -במקומות נסתרים יצופו השפות מ 

 יהיה תואם לגוון הפורמאיקה. P.V.C -גוון ה 

 

 קנטים מעץ גושני .ג

הקנטים או יחופו בפורמאיקה או ישארו בגמר גלוי וייצבעו בלכה פוליאוריטנית,         

 יכל.  הכל לפי בחירת האדר

       ד.       סוג הפורמאיקה לפי בחירת האדריכל

 

  ציפוי בפורניר 30.10

  ציפוי א.

לוח מצופה פורניר עץ מצידו האחד )הפונה אל מחוץ  -ברהיטים סגורים  

 לרהיט( יצופה מצידו הפנימי בפורמאיקה דמויית עץ. 

ים כל הלוחות היוצרים את גוף הרהיט יהיו מצופ –ברהיטים פתוחים  

 פורניר משני צידיהם.
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שפות של לוחות פורניר יהיו תמיד בגימור סרגלי עץ גושני )ראה להלן( מסוג  

 הפורניר ובגוון זהה לו. 

  התקנה וגימור ב.

 ההנחיות להתקנה וגימור זהות לנדרש בסעיף הבא "עץ טבעי".  

 

 קנטים מעץ גושני .ג

לוי וייצבעו בלכה פוליאוריטנית, הקנטים או יחופו בפורמאיקה או ישארו בגמר ג        

 הכל לפי בחירת האדריכל.  

 ד.       סוג הפורניר לפי בחירת האדריכל      

 

 

  עץ טבעי 30.11

  דרישות סף א.

בכל מקום בו מצויין "עץ גושני" או "עץ מקשי" או "עץ טבעי" ייעשה  

, אגוז לפי בחירת האדריכל )מייפלשימוש בעץ משובח ביותר מהסוג 

העץ יהיה הומוגני ללא עפצים וסיקוסים או  או לבנה(. ריקאי אלון אמ

פגמים מסוג כלשהו. יש לברור את חלקי העץ כך שהגוון שלהם יהיה אחיד 

 ככל האפשר בכל קבוצת פריטים המצויה בחלל אחד בבניינים. 

 התקנה ב.

אם לא מצויין אחרת יהיו תמיד סיבי העץ )פורים( לאורכם של משטחים  

ם. במשטחים מעוגלים יש להשתדל שהסיבים יהיו רדיאליים. אפקיי

במשטחים אנכיים יהיו הסיבים אנכיים. במשטחים אנכיים שמידת הרוחב 

 שלהם גדולה ממידת גבהם יש לקבל הנחיות מפורשות מהמתכנן.

  גימור ג.

לפני הציפוי יש ללטש את העץ עד לקבלת פני שטח חלקים לגמרי, יש להביא  

)הפורים( למצב סגור. עץ טבעי יצופה בלכה סינטטית מסוג  את סיבי העץ

 "דור" בשלוש שכבות. השכבה העליונה תהיה בגמר משי.

 

 שילוב פח פלדה בריהוט  10.12

בפריטי נגרות מסויימים ישולבו אלמנטים מפח פלדה מגלוון וצבוע על  

 תשתית פרופילי פלדה. פח הפלדה יהיה כדוגמת הפריטים האחרים בבניין,

כגון חיפויי קירות ועמודים ובעובי כמצויין בתכניות. האלמנטים ייוצרו 

בבית המלאכה ויותקנו באתר בשלמות לאחר גלוון וצבע. לא יאושרו 

ריתוכים באתר. הקבלן יכין על חשבונו תכניות ייצור לאישור האדריכל 

טרם ביצוע הפריטים. הקבלן יכין דוגמא מחלקי הפריטים הכוללת גימור 

וחיבורו לאלמנטים הנגרות לאישור המפקח והאדריכל . לפי הוראות  הפח,

מנהל הפרויקט, יוזמן האדריכל לביקור בבית המלאכה לאישור תהליך 

 הייצור.
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 הדבקות 30.13

להדבקת המוצרים השונים ישתמש הקבלן בדבק העומד בפני רטיבות. כל פגם בהדבקה,  

 ים, יגרמו לפסילת העבודה.חיבורים פתוחים, התנפחות או בליטות בציפוי

על הקבלן להדביק את החומרים תחת לחץ כדי שהחלקים המודבקים יהיו מחוברים  

 היטב. בגמר ההדבקה ינקה הקבלן את כל נזילות הדבק.

 בפלטות עבודה עם כיורים יש להשתמש אך ורק בדבק אפוקסי. 

ו לפי הוראות סוג הדבקים לפריטים השונים, הטיפול בדבקים ותהליך ההדבקה יהי 

 יצרן הדבק.

 

 צביעה    30.14

לק" של עץ יש לדאוג שהחומר הנצבע יהיה יבש -בכל מקום בו נזכרת צביעה ב"שלייף

לגמרי. יש ללטש את פני השטח כמפורט בסעיף "גימור" של עץ טבעי, לצבוע בצבע 

יעשות פוליאסטר בהתזה ולייבש בתנור על פי הוראות היצרן. הצביעה והייבוש צריכים לה

מישורי וחלק לגמרי, ללא בחדרים נקיים לגמרי ואטומים לחדירת אבק. על הצבע להיות 

לפי הנחיות  –חלקיקי אבק וללא סדקים נימיים. הגימור יהיה או מאט או מבריק 

   המתכנן.

 

  הנחיות ייצור כלליות לריהוט    30.15

ברגליות  כל הפריטים הניצבים על הרצפה באופן קבוע יהיו מצויידים א.

 מתכווננות וניתנות לפילוס.

כל הפריטים שנדרש ציפויים בפורמאיקה, יצופו כל הלוחות מהם הם  ב.

מ"מ,  2בעובי  PVC -עשויים בפורמאיקה משני צדדיהם ושפותיהם יצופו ב

 אלא אם כן צויין אחרת בשרטוטים.

אחרת פריט שלא צויין אופן ציפויו יהיה מצופה במלמין, אלא אם כן נדרש  ג.

 באחד ממסמכי המכרז.

 10 -גב ארונות וארוניות יהיה עשוי מסנדביץ' או סיבית בעובי שלא יפחת מ ד.

 מ"מ.

מ"מ מצופה בפורמאיקה או  10תחתית מגירות תהיה עשויה סנדביץ' בעובי  ה.

מתכת צבועה בתנור )כחלק מהמגירה המתועשת(. בארונות פורניר יהיה 

 ורניר.ציפוי הפורמאיקה תואם לסוג הפ

ס"מ  3-על דפנות הארונות יוכנו חורים למתלי מדפים מודולריים כל כ ו.

להעתקה ללא  ( . המדפים יהיו ניתניםSystem32)מערכת מתועשת המכונה 

 שימוש בכלי עבודה .

 

 ברגים ומסמרים פרזול ואביזרים 30.16

ם הברגים שישמשו לקיבוע ריהוט כבד אל המבנה יהיו ברגי "ג'מבו" מצופי א.

מ"מ. קיבוע למשטחי בטון ייעשה  9-קדמיום בקוטר שאינו למטה מ
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.קיבוע 2/1באמצעות ברגי "פיליפס" מתאימים בקוטר שאינו פחות מ"

ריהוט לקיר ייעשה בעזרת משולשי מתכת מגולוונות בפינות הריהוט 

מ"מ או באמצעים מתועשים מתוצרת יצרן הריהוט  3ובעובי  10/10במידות 

 כנן.שיאושרו ע"י המת

 U6חיבור סרגלים לקיר ייעשה באמצעות מיתדים )דיבלים( פלסטיים מסוג  ב.

Upat .או שווה ערך לפחות וברגים מתאימים מצופי קדמיום 

קביעת גב הארונות ייעשה בעזרת ברגים או ע"י השקעתו בתוך חריץ  ג.

מתאים. חיבורי משטחים או חיבורים אחרים בין פנלים לא יבוצעו בשום 

 קדח סיכות.אופן בא

החיבורים הפנימיים בריהוט ייעשו באמצעות דיבלים תעשייתים, מחברים  ד.

 (, שגמים רצים או ברגים סמויים.Connectorsמתכתיים           )

מימדים  3-מ"מ(, ניתנים לכוונון ב 35כל הצירים יהיו מסוג סמוי )קוטר  ה.

פתיחה עד זוית עשויים מתכת מוגנת ומצופה ללא חלקי פלסטיק, ניתנים ל

", GRASS" ,"HETTICHמעלות מהסוג הטוב ביותר דוגמת " 165

"BLUM.או ש"ע " 

במסילות הניתנות  כל המגירות יהיו עשויות מדפנות מתכת משולבות ו.

לשליפה מלאה ועם טריקה שקטה. תנועת המגירות תיעשה על גלגלי מיסב 

יים. כל המגירות מצופי אוקולון. כל החיבורים ייעשו בעזרת מחברים מקור

 יחושבו לשימוש כבד בהתאם לרוחבן כך שתנועתן תהיה חלקה וקלה . 

כת בגובה המתאים לגובה המגירה במגירות גבוהות יש להשתמש בדפנות מת        

 למניעת נפילת החומר המאוחסן.  

כל הידיות יהיו עשויות מעץ גושני צבוע בלגוון לפי בחירת האדריכל,  ז.

 מים ניתן להציע פירזול מנירוסטה, לאישדור האדריכל.בפריטים מסויי

ידיות יהיו מהסוג המיוצר כל דלתות הזכוכית יהיו ללא מסגרות. הצירים וה ח.

 במיוחד להתאמה לזכוכית, עפ"י הסטנדרטים שפורטו לעיל.

, בחנות ובחדר ישיבות( חלל רב תכליתית )כמו בכאשר משולבות דלתות נגרו ט.      

לות את כל הפירזול הנדרש לרבות צירים, ידיות בהלה, מחזירי ,הדלתות כול

 שמן, צילינדרים ,סטופרים, מתאמי סגירה אלקטרו מגנטיים וכו', הכל כלול

 ר ולא ישולם בנפרד.במחי

 

 זכוכית 30.17

הזכוכית לזיגוג הריהוט תהיה מחוסמת ובעובי המצוין בתכניות , ללא גלים, בועות או  

קנטים יהיו קטומים במקצועותיהם ומלוטשים. הכנות לפרזול שריטות כלשהן. כל ה

 )ידיות, צירים( יבוצעו מראש במפעל.

 

 מנעולים ומפתחות 30.18

בכל מקום בו נדרש מנעול יסופק מנעול מתכת מוגן סמוי המיועד לריהוט ועומד בת"י  

 מפתחות תואמים. 3. לכל מנעול יסופקו 950
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 נעולים המסופקים במסגרת מכרז/חוזה זה.יש לספק רב מפתח התואם את כל המ 

 

  מעברי צנרת 30.19

בכל מקום בו יידרש הקבלן להכין מעברי צנרת עליו לקדוח ברהיטים / במשטחי  

העבודה / בפסי השרות ולבצע חור בקוטר הנדרש. המעברים יבוצעו ברמת דיוק 

פקי יותקנו מירבית, שפות החורים יהיו חלקות וללא פגמים. בכל שולחן או משטח א

 לפחות שני מעברי כבילי חשמל / תקשורת עם שרוולים ומכסים.

 

 ציפוי קירות ותקרות       10.20 

בת סיבמין, מזרוני צמר סלעים, קונסטרוקצייה משנית לחיבור כולל חירוץ חירור, שכ        

 לקונסטרוקמציה הראשית הנמדדת בנפרד וכו'.      

 

 אופני מדידה מיוחדים 30.21

 אופני מדידה .א

מוצרי הרהוט ימדדו לפי יחידת המושלמות כנדרש, המורכבות מפריט אחד  

מהמידה  10%סטיה עד  -או מספר פריטים ומהווים יחידה אחת מושלמת 

 הרשומה בתוכניות, לא תהווה סיבה לתוספת במחיר. 

 מחירים ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור במקומות אחרים במסמכי החוזה,  .1

בזאת שמחירי היחידה שבכתב הכמויות יכללו את כל הנדרש  מודגש

לבצוע מושלם של כל העבודות במקומם הסופי בבנין ויכללו את כל 

המצוין במפרטים, בתכניות ובהוראות וכן יכללו את כל אותן 

העבודות וחומרים שאפילו אם אינם מצויינים במפורש בתוכניות 

לבצוע מושלם ובטוח ובמסמכים אולם מטבע הדברים הם דרושים 

 של המוצרים במקומם הסופי בבנין.

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים מלבד כל האמור  .2

 בסעיפים הקודמים גם את כל המפורט להלן:

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים מוגמרים לסוגיהם, חומרי עזר  .2.1

הנכללים בעבודה, הפחת, המיסים וההיטלים החלים עליהם( 

הכוללים גם פרופילי אלומיניום, פירזול, זכוכית ציפויים ו

שונים, צבעים, רפוד, פוליטורה, בייץ, מחברים ואמצעי חיבור 

הכל כפי שדרוש לבצוע עבודה מושלמת  -אביזרי עזר וכדומה 

 וסופית במקומה.

כל העבודה הדרושה לשם ייצור הריהוט בהתאם לתנאי החוזה  .2.2

ות בתנאי החוזה, במפרט הטכני כולל כל העבודות המתואר

ובתוכניות, לרבות העבודות שתיאורו לא מצא את ביטויו 

במסמכים המצורפים אבל הן דרושות לביצוע עבודה מושלמת, 

גמורה ומורכבת במקומה כגון: התאמה באתר, הרכבה באתר, 
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הרכבה הדדית של יחידות אחת לשניה, העברת צנורות חשמל 

ים שונים של הרהיט כפי שנדרש, בתוך הריהוט, התקנת אביזר

 הדבקת תויות זיהוי וסימונם וכל הנדרש.

השימוש בכלי העבודה, המכשירים, מכונות, מכונות הרמה,  .2.3

 סולמות פיגומים וכד'.

הובלת כל הרהיטים והתקנה בשטח במידת הצורך, הפריטים  .2.4

והאביזרים, החומרים, כלי העבודה וכן כל הדרוש לבצוע 

שלמותה, אל מקום ההרכבה הסופי של הרהיטים העבודה ב

ובכלל זה העמדתם, פריקתם ואיחסונם והעמדתם במקומם 

הסופי בבנין כולל אמצעי זהירות על שלמותם והגמר שלהם, עד 

למסירתם למזמין. כולל אמצעי זהירות לשמירה על שלמותם 

 והגמר שלהם, עד לקבלתם ע"י המפקח.

עיף הקודם וכן שמירה על העבודות שמירת כל הציוד המצוין בס .2.5

שבוצעו וטרם נתקבלו ע"י המפקח כולל חומרי עטיפה כגון 

 פוליאטילן קרטון וכד', עד למסירתם הסופית.

הוצאות הגנה על העבודות )כולל השפעות של מזג אויר עליהם(,  .2.6

 העובדים וצד שלישי.

כל המיסים וההטלים החלים על החומרים ו/או המוצרים  .2.7

המוגמרים. הוצאות ביטוח של העבודות, הציוד, העובדים וצד 

 שלישי.

הוצאות כלליות ומקריות של הקבלן )ערבויות ביול וכו'(  .2.8

הוצאות בגין תקון נזקים מכל סוג שנגרמו ע"י הקבלן ו/או עקב 

 עבודותיו.

ההוצאות הקשורות בתיאום עם הקבלנים השונים בזמן  .2.9

 ההרכבה וביצוע העבודה.

 בדיקות במכון התקנים במידת הצורך ובאם יידרש ע"י המפקח. .2.10

ניקוי השטח מלכלוך שיתהווה מעבודה בבנין בכל אתר בשטח  .2.11

 הבנין, בכל זמן שיידרש ע"י המפקח.

 אחריות לשנה אחת לטיב העבודות. .2.12

שנים לדפורמציות עקב שינוי טמפרטורה או  3-אחריות ל 

קונים השלמות והחלפות עקב אי עמידת קורוזיה. הוצאות תי

 הריהוט בתנאי אחריות הקבלן.

בתקופת האחריות הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים  

 הנדרשים שיורה המפקח.

 תקופת האחריות תהיה ממועד אישור העבודה ע"י המפקח. 

 דוגמאות לפי המצויין בסעיף "דוגמאות". .2.13

ובמתואם עם הפעילות באתר ביצוע בשלבים כמתואר במפרט  .2.14

 וכמו כן לפי הוראות המפקח.
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 יצירת חורים ופתחים למעברי צנרת גרילים וכד'. .2.15

כל החומר והעבודה הנדרשים עבור סרגלי גמר, במפגשים עם  .2.16

 חלקי עץ, או חלקי עץ וחלקי בניה אחרים.

 

 

 ציוד מותקן בבניין     30.21

 

 וילונות הצללה והחשכה

כדוגמת אורגון, מותאם למידות חסין אש עם בד האפלה  130עם צינור ילה חשמלי וילון גל

הפתחים בתכניות האדריכל. אביזרי ההרכבה והמנוע לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח. סוג 

 וגווני הבדים לבחירת האדריכל ובאישור יועץ הקרינה. הבדים יעמדו בתקני אש הרלוונטיים.

 

 : מרבד לניקוי רגליים

לפני דלת הכניסה הראשית יותקן מרבד ניקוי רגליים, מקובע ביציבות,  מפולס במסגרת 

אלומיניום עם פני הריצוף, נגיש לתנועת כיסאות גלגלים וקביים, בגוון נוגד לריצוף במידות 

 " או ש"ע(Frontrunner entry low prifileס"מ לפחות. מרבד סינטטי עמיד )כגון שטיח " 90/120

לפני מהלכי מדרגות יותקנו משטחי התראה מישושיים בגוון : רוסטה למשטחי אזהרהמסמרות ני

. סימן האזהרה גה, עפ"י תכנית הריצוףס"מ מהמדר 28ובמרחק מימאלי של  ס"מ 60נוגד בעומק 

מ"מ בחלקן התחתון  27-22קוטר בעגולות בחתך טרפזי ופלב"מ המישושי יורכב מגבשושיות 

  ה. בה ושניתן לחוש בהן בכף רגל נעולותי ומישושי לסביבתן הקרווקטומות בראשן, בניגוד חז

בשורות מקבילות סימני האזהרה יותקנו בשורות ניצבות ו .מ"מ 3-4גובה הגבשושיות יהיה בין 

 .לכיוון ההליכה
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 כיבוי אש 14 -פרק  

 מוקדמות 00
 

 המפרט הכללי והמיוחד  00.01
 

בהוצאה  57, 34, 16, 08, 07, 01כללים בפרקים  המפרט הטכני המיוחד משלים את התיאורים ה
והתקנים הישראלים  1928 -ו 1205,1596האחרונה שלהם, את התקנים הישראליים המעודכנים  

 העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים והמוזכרים במפרט המיוחד.
 

ב להיות המפרט המיוחד בא להשלים את התיאורים שבתוכניות ובכתב הכמויות ולא חיי
 בו  פירוט בכל נושא ופרט המופיע בתוכניות.

 במקרה של סתירה בדרישות הטכניות ו/או כתבי הכמויות עדיפות המסמכים תהיה כדלקמן:
 

 . תכניות מפורטות1
 . מפרט טכני מיוחד2
 . כתב כמויות 1
 . מפרטים כלליים והנחיות התקן4

 
 תיאור העבודה  00.02

  
ת להתקנת מערכות ספרינקלרים על בסיס מים במבנה חדש, העבודה בפרויקט זה מתייחס

 . לוד והתחברות למערכת הזנת מים עירונית –מוזיאון פסיפס 
  

 העבודה כוללת כדלקמן:
 

 אספקה והתקנת מערכות ספרינקלרים במבנה. .1

 התחברות למערכת צנרת ראשית עירונית. .2

 
כות כגון: שרותי הכבאות כל העבודות תעשינה בהתאם לדרישות והוראות הרשויות המוסמ

וההצלה,הרשות המקומית, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה וכן תקני 
הרלוונטיים שאומצו על ידי הרשויות המתאימות. כמו כן, כל התקנים הישראליים  N.F.P.A -ה

 הקשורים לעבודות הכלולות במפרט, שהתפרסמו עד לתאריך חתימת החוזה.
 
 
 

 חומרים וציוד:  00.01
 

כל החומרים הציוד והמוצרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים.  
במידה ואין תקן ישראלי מתאים יתאימו החומרים לדרישות התקנים בארץ המקור ויאושרו על 

 ידי המתכנן.
 

רים מהטיב באם לא מוגדר סוג במסמכי העבודה מתחייב הקבלן לספק חומרים, ציוד ומוצ
 המעולה מהמבחר המוצע והמותר על פי התקן.

 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד המותקן בטרם התקנתו בכל מקרה רשאי המפקח 
לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי הציוד לרבות תיאורים טכניים,  גרפיים, קטלוגים, 

 לציוד המסופק.תוכניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים 
 

המפקח רשאי לדרוש בדיקה של גוף מוסמך לבחינת הציוד והעבודה. הקבלן יודיע למפקח את 
 מועד הבדיקה מראש וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.

 
בטרם הזמין הקבלן את החומרים והציוד עליו לחשב את הכמויות הדרושות בהתאם לתכניות 

 למפקח בטרם הזמין את החומר כדי לקבל הנחיות. המעודכנות ובמידה והן שונות עליו להודיע
 

לנגד עיניו של הקבלן יעמוד לוח הזמנים של הפרויקט ולכן עליו 
להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם 
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כדי לא לעכב את לוח הזמנים של הפרויקט.  כל שיבוש לוח זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד 
 יהיה באחריות הקבלן.

 
 
 תוכניות  00.04 
 

התכניות שצורפו לחוזה ולמכרז אינן התכניות המלאות והמדויקות לביצוע ומשמשות את המזמין 
בכדי להסביר את מהות והיקף העבודה.  עם חתימת החוזה יקבל הקבלן תוכניות לביצוע והוא 

לקבלן במשך  מתחייב לעבוד רק עם תוכניות עבודה עם הכותרת "לביצוע".  תוכניות אלו יסופקו
 מהלך ביצוע העבודה.  כל תוכנית שינויים חדשה תבטל את התוכנית הקיימת 

הנושאת את אותו מספר ושם תוכנית.  עבודות שיבוצעו על פי תוכנית לא עדכנית לא ימדדו ועל 
 הקבלן יהיה לתקן את העבודה על חשבונו ולהתאימה לתוכנית השינויים המעודכנת.

  
מפקח תוכניות פרטים לציוד שהוא אמור להתקין כגון: סכמות חיבור ציוד, הקבלן יגיש לאישור ה

 פרטי תליית צנרת, אמצעי חיבור מיוחדים וכן תוכניות ומפרטים של הצנרת.
 

תוכניות אלו יוגשו מבעוד מועד כך שהתקנתם לא תעוכב בשל הצורך ללמוד ולאשר את התוכניות 
 המוגשות.

 
 

 AS MADEתכנית   00.05
 

ל משך העבודה יעדכן הקבלן את השינויים שבוצעו על ידו על גבי סט אורגינלי שישמש בזמן כ
"  אין לבצע שינויים בתוכניות המקוריות ללא אישור ”ASMADEכבסיס להכנת תוכניות  

המתכנן. רישום השינויים והגשת התכניות שלאחר הביצוע אינם תנאי לביצוע העבודה והן 
 משמשות כלי 

 ם לקבלן.להעברת התשלו
 

בסיום העבודה כולה יגיש הקבלן את התוכניות המעודכנות לאחר ביצוע למפקח.  התכניות יכללו 
פירוט מלא של העבודה כפי שבוצעה ויוגשו ע"ג גיליונות לבנים מקופלים + קבצים ע"ג 

(.  עלות ההוצאה בגין כל הנ"ל כלולה בהוצאות הקבלן ולא תשולם בגינה כל CDתקליטורים )
 ה.תמור

 
 

 הכרת האתר ותנאי ביצוע מיוחדים  00.03
 

במעמד חתימת החוזה הקבלן מצהיר בזה כי למד את התוכניות הנוגעות לעבודתו לרבות 
התוכניות במקצועות האחרים הקשורות לעבודתו. סייר באתר הפרויקט ולמד את מיקומם של כל 

 פיים באתר הזה.המתקנים , הדרכים והעזרים שבשטח ומכיר את תנאי העבודה הספצי
 
 
 ביצוע העבודה ואחריות הקבלן  00.07 
 

להציג ידע וניסיון מקצועי בביצוע העבודות דומות עליו כתנאי מקדים לקבלן לביצוע העבודה 
וקודמות שביצע כולל פירוט בעלי תפקידים שיכולים לחוות דעתם על ביצוע העבודות. כמו כן 

 צוע העבודות הנדרשות.ברור לקבלן כי יש לו את כל הכישורים לבי
 

 
הקבלן אחראי לביצוע והתקנת מערכות הספרינקלרים ע"פ התוכניות תוך עמידה 
בדרישות התקנים הרלוונטיים. אחריות הקבלן היא לאשר את העבודה במכון התקנים הישראלי 
כולל ביצוע בדיקות חוזרות עד למילוי הדרישות והשגת תעודה המעידה על התקנה מתאימה. כל 

ויות הנוספות בגין בדיקות חוזרות  על הביצוע ישולמו על חשבון הקבלן. המזמין שומר העל
לעצמו את הזכות לחייב את הקבלן בכל עלות אגרת מת"י לבדיקת התכנון ואו הביצוע, כסעיף 
בכתב הכמויות אותו מילא הקבלן במכרז. )בכל מקרה אחריות התכנון ואישורו ע"י מתי היא על 

 המתכנן(.
 

ן מתחייב ללמוד את התוכניות הרלוונטיות הקבל
לביצוע העבודה לה התחייב גם אם אינן קשורות במישרין 
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לעבודתו, ללמוד ולהכיר את האתר ותנאיו וכן להכיר את כל שלבי הביצוע בפרויקט המתקשרים 
עם עבודותיו תוך בדיקה ותיאום מקדים עם הגורמים הרלוונטיים לביצוע עבודותיו. יחד עם זאת 

שאי המפקח לקבוע את סדר העדיפויות הרצוי לו לבצוע עבודותיו של הקבלן בכל שלב של ר
 העבודה.  

 
באם חלה סטייה או סתירה במיקום ההכנות, השרוולים, בפתחים ואין אפשרות 
למעברי צנרת כמצוין בתוכניות רשאי המתכנן לשנותן בהתאם למצב הנוצר בשטח ועל הקבלן 

 נויים הנ"ל.להיות ערוך לבצע את השי
 

על הקבלן לבצע את העבודה על פי התוכניות ועליו להודיע למפקח בטרם תחילת העבודה על כל 
סתירה בין התוכניות לבין המצב שבשטח ולקבל הסברים ותיקונים בכתב.  באם לא התריע 
הקבלן על סתירות בתוכניות והמשיך בביצוע העבודה,  יבוצעו השינויים כולם על חשבונו של 

 בלן.הק
 

הקבלן מתחייב למסור לאישור מוקדם של המפקח את כל הציוד והחומרים בהם הוא מעונין 
 להשתמש כולל כאלה שפורטו בכתב הכמויות.

 
הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישורי חפירה, תאום, התחברות 

רלוונטיים, לרבות אישור למערכות קיימות וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים ה
המפקח לפני הביצוע וכן אישורי מעבדות )מת"י וכדומה( במהלך ולאחר ביצוע המערכות והצנרת 
 בשלבים ובכללותה ויציג אישור על התקנה של המערכות בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים.

 
 

תחברות הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישורי חפירה, תאום, ה
למערכות קיימות וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות אישור 

 המפקח לפני הביצוע.
 

על הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ושאר הקבלנים האחרים בפרויקט בכל שלבי הביצוע,  
ודות פירוק ושיקום כדי שלא יגרמו עיכובים ונזקים לפרויקט או לקבלנים אחרים,  ולא ידרשו עב

 עקב כך.
 

על הקבלן להשתמש בכל הציוד החומרים וההכנות הדרושות בכדי לבצע את הנדרש בתוכנית 
לרבות הכנת שקעים, מעברים, שרוולים, עבודות מנוף, תליה, חציבה, ושאר מלאכות הנדרשות 

וד הנ"ל בכדי להתקין את מערכת הצנרת והציוד אותה הוא אמור להתקין.  כל העבודה והצי
 נכללים במחיר העבודה.

 
 
 

הקבלן מודע לכך שהעבודה אינה מתבצעת ברציפות כי יתכנו הפסקות, פיצול העבודה, עבודה 
בשלבים, עבודת לילה וכי בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין כל הנ"ל  ולא תאושר 

 הארכת משך ביצוע בשל אי עמידתו בלוח הזמנים שהציב המפקח.
 

הקבלן תיעשה במסגרת הקמת הפרויקט וכי עליו לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לחפירות, עבודת 
פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות הפרויקט וכן התקנת כל אמצעי 

 הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה.
 

והציוד או כל חלק מהן מפני פגיעות העלולות  במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על העבודה
להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה.  חובה זאת חלה גם על הציוד והאביזרים המותקנים ומאוחסנים 

 באתר בזמן הבניה.
 

הקבלן לקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בגין התנאים הרשומים במפרט זה בעת תמחור 
תוספת בגין כך והן תהיינה כלולות במחירי הציוד  העבודה ולא תאושר לקבלן כל חריגה או

 והאביזרים המצוינים בכתב הכמויות.
 

הקבלן ידאג בסיום העבודה, לניקוי יומי של המקומות בהם אחסן ציוד או עבד, אלא אם כן קיבל 
אישור מיוחד מהמפקח, בתאום עם גורם מוסמך של המזמין.  וידאג להחזרת המקומות בהם עבד 

 ח למצב שהיה קיים בטרם תחילת העבודות.ואת כל השט
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הקבלן יספק וירכיב פיגומים ומערכות עזר, סולמות בטיחותיים ומתקנים ארעיים הדרושים 
 לצורך ביצוע העבודה, תוך שמירה על הוראות, נהלים ותקנות בטיחותיות של משרד העבודה.

 
ת על העבודה ויישא בכל מזמין העבודה רואה את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריו

ההפסדים שייגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות או צפויות מראש.  
הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין 

קבלני משנה ופועליהם  אם תבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או
 אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 
הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שייגרם בגלל שגיאה בעבודתו 
ואי מילוי  הוראות המפקח או בא כוחו, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם 

בודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, גם אחרי מסירת לחוזה והמפרט, או כל ע
העבודה בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך חודשיים מיום קבלת העבודה.  דעתו של המפקח 
תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.  על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על 

ן אחרי דרישה זו, הרשות בידי המזמין לבצע את הדעת שיינתן לו ע"י המפקח, אם לא ימלא הקבל
 התיקון 

 
עצמו או ע"י קבלן אחר או לנכות את ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו מהסכום שנשאר 

 חייב לקבלן.
 
 

 קבלת העבודה  00.03
 

עם סיום העבודה ע"פ דעתו של הקבלן יודיע הקבלן בכתב למפקח והאחרון יקבע יום ביקורת 
 בודה.  וקבלת הע

 
באם מערכות ההזנה לא תהיינה מוכנות בתאריך הבדיקה הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל 
האמצעים על מנת לאפשר בדיקה בפועל של העבודה. המפקח יערוך רשימה של ליקויים והקבלן 

 מתחייב לתקנם בפרק הזמן שיקבע המפקח.
       

 ת יצרן, ספרי ציוד וספרי מערכת הכוללים:על הקבלן לספק למזמין העבודה חומר ספרותי, הורא
       
 . הוראות התקנה של מרכיבי המערכת.1
 . הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת.2
 . נוהל איתור תקלות.3
 . הוראות הפעלה.4
 . סכמות הציוד לרבות תוכניות לוחות חשמל וכו'.5
 
 

 אחריות  00.03
 
 תקופת האחריות. 1
 

תהא תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד לטיב העבודה  אם לא צוין אחרת
חודשים מרגע  12והפעולה התקינה של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך 
 אכלוס המבנה, או קבלת המתקן בשלמותו ע"י המתכנן והמזמין )לפי המאוחר(.

 הסתייגויות. 2
 

כניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה העובדה שהקבלן בצע את העבודה בתאם לתו
תקינה של כל המתקנים.  הקבלן בלבד אחראי עבור כל התקלות הנובעות משגיאות בתכניות, 

 שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.    
לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות, ולדרוש מהמהנדס את כל 

היה נהירה לו פעולת כל המתקנים. במקרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי ההסברים עד שת
המהנדס לא יניחו את דעתו של הקבלן, ויהיו לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים, 

 חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המהנדס.
, או חלק מהמתקן, או שאישר העובדה שהמהנדס הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד, או החומר
 את העובדה בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו.
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 פגמים וליקויים. 1
 

במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או, בפעולה התקינה של המתקן או בטיב העבודה 
העבודה  תוך תקופת הביצוע, או תוך תקופת האחריות, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן לתקן את

הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא מאפשרים 
פעולה תקינה של המתקן, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך 

 תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המהנדס, על חשבונו הוא.
השלמה לקבלן, תבוטל תעודה ההשלמה במקרה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודה 

 לגבי חלק ו/או הציוד הנ"ל של המתקן.
 
 
 ביצוע תיקונים על ידי אחרים. 4
 

במקרה והודיע המהנדס לקבלן על עבודה לקויה ו/או על ציוד או אביזרים לקויים ו/או על פעולה 
ה סבירה לקויה של המתקן ודרש מהקבלן תיקונים ו/או החלפת ציוד או אביזרים תוך תקופ

 –שנקבעה והקבלן לא ביצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופה שנקבעה 
רשאי המהנדס להזמין את ביצוע התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצאות 

 שנגרמו מהקבלן.
 
 כתב אחריות. 5
 

כתב אחריות לטיב  לפני תעודת השלמה, על הקבלן למסור למהנדס, בהתאם לתנאי החוזה,
החומרים והציוד, לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים.  בנוסף לכתב האחריות 

 הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על 
שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתב האחריות של 

מאחריותו הוא עבור אותו ציוד, והמהנדס ספקי הציוד לידי המהנדס, לא משחררת את הקבלן 
רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק או משניהם יחד, לפי ראות 

 עיניו.
 
 בדיקה נוספת. 3
 

בתום תקופת האחריות, אם לא נקבע אחרת בחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל 
 התיקונים שיקבעו בבדיקה הזאת.

 
 כיבוי אש עבודות -  34פרק 

 
 

 כללי  14.00
 

התקנת צנרת למערכות הספרינקלרים תיעשה על פי המפרט הטכני הכללי, ועל פי המפרט 
 כדלקמן:

 
התקנת מערכת הספרינקלרים הכוללת צנרת ספרינקלרים וכל האביזרים עד     להתחברות להזנת 

עודכנים על פי סוג וסיווג הרלוונטים והמ  .N.F.P.A -המים הראשית תיעשה על פי תקני ה
 המערכת.

 תיאור המערכת  14.01
 שתוזן מקו הזנה ראשי. WET PIPE SYSTEMמערכות הספרינקלרים תהיה מסוג  

 
 

 תחנות ההפעלה  14.02
 

 תהיה בקוטר המוראה בתוכניות ותמוקם על פי המצוין בתוכנית המפורטת.
 הרכיבים הבאים: , ותכלול  את UL/FMהתחנה וכל מרכיביה יהיו מאושרים 

 ס"מ(. X 15 15)האביזרים ישולט באמצעות שלטי פלסטיק במידות 
 

 תחנת הפעלה למערכת ספרינקלרים 
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 מגוף "אל חוזר אזעקה" בקוטר התחנה. .1
בקוטר התחנה עם טמפר סוויץ' מחווט למערכת ההתראה    )כולל שרשרת  OS&Yמגוף שער  .2

 ומנעול(.
 אטמוספירות.  14חוזר אזעקה"( עד לתחום של -לשעוני לחץ )לפני ואחרי מגוף ה"א 2 .3
 הכוללת:  TRIMמערכת  .4

 מיכל בילום. .א
 פעמון מונע מים. .ב

 ברזי ניתוק וניקוז כדוריים. .5
 X 2 3חוזר בקוטר המותאם לקוטר התחנה  ועליו מחברים "סיאמים" בקוטר  "-שסתום אל .6

 להסנקת מים ע"י רכב כיבוי אש,  כולל מצמדי "שטורץ" עם שרשרת.
 זרימה מתאים לקוטר קו ההזנה הראשי. רגש .7
 כלוב מתכת מסורג עם נעילה.כאשר פתחי ההסנקה יהיו מחוץ לכלוב. .8
 ס"מ שעליו יכתב באדום: "הסנקת מים לספרינקלרים". 40X60שילוט פח לבן בגודל של  .9
( עם כל הפרטים 529סמוך לתחנת ההפעלה יותקן שלט לפי הוראות כיבוי אש )הוראת מכ"ר  .10

ל תכנון מערכת הספרינקלרים, התווית תהיה מחומר קשיח עמיד בליה, בגודל הנדרשים ש
ס"מ לפחות והכיתוב בה יהיה מודפס באמצעות חריטה. השלט יתלה זקוף בסמוך  20*15

 לראש המערכת בחיבור נאות.
 להלן הפרטים הנדרשים שיופיעו בתווית:

 
 חברה מתקינה.....................

 .............טלפון החברה.........
 שם המתכנן.........................
 מקום המערכת.....................
 סוג המערכת........................
 תאריך התקנה......................
 רמת סיכון............................
 גובה אחסון...........................

 .......סוג הסחורה...................
 צפיפות המים.........................
 שטח יישום............................
 כמות המים למתזים...............
 לחץ מים נדרש.......................
 הערות..................................

 
 

 צנרת  14.01
 
 צנרת ההזנה למערכות הספרינקלרים תהיה כדלקמן:  
 
 צנרת ספרינקלרים תת קרקעית  .1 
 

 עם  40תהיה מפלדה מגולוונת סקדואל  2צנרת תת קרקעית בקטרים של עד "      
 עטיפת פוליאתילן מוקשה תוצרת אברות.      
 

  5/32עלה תהיה מפלדה שחורה עובי דופן  3צנרת תת קרקעית בקטרים של "      
 אברות או שע"מ. עם ציפוי פוליאתילן מוקשה חיצוני תוצרת      
 צנרת ספרינקלרים גלויה.  2
 

 על פי דרישות התקן אופן חיבור הצנרת והאביזרים משפיע על סוג הצנרת      
 והקבלן יכול לבחור בסוג הצינור העדיף עליו על פי אופן החיבור הרצוי לו      
 כדלקמן:     
 

 צבועה, החיבור           40ל עבור חיבור בתבריגים הצנרת תהיה מפלדה שחורה דרג סקדוא א.
 ..N.P.Tייעשה באמצעות אביזרים מתוברגים תבריג      
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 צבועה.במקרה כזה על   10עבור חיבור בריתוך הצנרת תהיה שחורה דרג סקדואל  ב.
 הרתך להיות בעל נסיון בעבודות ריתוך צנרת וכן עם תעודת הסמכה התקפה           
 עבודה.ומאושרת על ידי משרד ה    
 
 הצנרת תהיה שחורה סקדואל  QUICKUPעבור חיבור באמצעות מחברים מהירים  ג.
     
 בהתאמה למפורט בתוכניות צבועה.  חירוץ הצנרת יעשה על פי הוראות  40או  10
 יצרן המחברים.    
 
 תוצרת   91עבור כל האופציות הצנרת תהיה צבועה כמפורט במפרט גוון אדום  
 טמבור. 
  

 1ביצוע התאמות ספרינקלרים לתקרות אקוסטיות ירידות יעשה על ידי צנרת בקוטר "  הערה:
צבועה בהברגות או באמצעות צנרת מקשרת מסוג 40 פחות באמצעות צנרת דרג סקדואל 

RAPIDROP. 
 
 
 ספחים ואביזרים:.  1
 

 עבור כל אופציה וסוג צנרת שיבחר הקבלן,  כל האביזרים הספחים,  המחברים 
אורך הצנרת עבור צנרת הספרינקלרים וכיבוי האש כלולים במחיר הצנרת לרבות  ומחברי

 המתלים ואמצעי התליה והחיזוק.
 
 

 עבודות צביעה 14.04
 

 תוצרת "טמבור" כמפורט: 91עבור כל האופציות הצנרת תהיה צבועה בגוון אדום 
  

 כל האביזרים ממתכת שיותקנו על ידי הקבלן לרבות מתקנים עם תמיכות 
 ועל פי ההוראות במפרט המורחב. 11צנרת וכו', יצבעו על פי המפרט הטכני הכללי פרק 

 
 כל עבודות הצביעה והפעולות המתלוות אליהן מוגדרות כעבודות עזר שאינן 
 נמדדות בנפרד ומחירן כלול במחירי היחידות והאביזרים בכתבי הכמויות. 

 היה על פי תקן ישראליגוון וצבע הצנרת הצבועה במידה ולא הוגדר מראש ת
 במידה ואין הגדרה מפורשת או שקיימת סתירה כלשהי ייקבע הצבע על 659

 ידי המפקח.
 

עבודת הצביעה תיעשה בידי צבעים מיומנים המורשים לעבודה כזאת על פי הוראות המפקח 
 והוראות יצרן הצבעים.

בות ניקוי, ליטוש, במידת הצורך יכין הקבלן את המשטחים, האביזרים האמורים להיצבע לר
 והשחזה מוקדמת על פי הנדרש במפרט הכללי.

שכבת הצבע הראשונה על מוצרי  פלדה חשופה תהיה צבע יסוד למניעת קורוזיה המותאם לסוג 
החומר הנצבע.  המפקח באתר יקבע באם יש צורך בשכבת צבע יסוד שניה בטרם יבצעו את 

 שכבות הצבע הסופיות הדרושות.
שכבות צבע סופי שפרק הזמן בו יש להמתין בין שכבה  2 -ע את המשטח בלאחריהן יש לצבו
 שעות. 24 -לשכבה לא יקטן מ

 
הצנרת תשולט ותסומן באמצעות מדבקות פלסטיק עליהן ירשם "ספרינקלרים" וזאת ע"מ 

 להבדיל את הצנרת משאר מערכות כיבוי האש שבאתר.
 
 

 ”QUIKCUP“אביזרי צנרת מטיפוס   14.05
 

 לחיבור צנרת לרבות אביזרים כגון מחברי ציר, הסתעפויות, "QUIKCUP"מחברי 
  UL/FM מחברי קל,  מחבר למתז ושאר אביזרים יהיו מתוצרת  "מודגל" מאושרים 

 ובלחץ עבודה רגיל  PSI 250ומתאימים לשימוש בלחץ עבודה מכסימלי של 
 .PSI 175של 
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 העונה  "EPDM"ג כל האטמים של המחברים יהיו מגומי סינטטי מעולה מסו
 .ASTM-D-2000לדרישות 

עם  ASTM-A-183הברגים והאומים יהיו מפלדה מצופה באבץ אלקטרוליטי מתאימים לתקן 
 . PSI 110,000 מינימום חוזק למתיחה 

 
תוצרת "מודגל" עם  A-27יש להשתמש במשחת סיכה דגם   "QUIKCUP" -בעת הרכבת מחברי ה

 . PSI 110,000מינימום חוזק למתיחה 
 
 

 ספרינקלרים:  14.03
 

הספרינקלרים יהיו על פי המפורט בתוכניות מבחינת סוג, דגם, קוטר, קבוע הזרימה וטמפ' 
 ההפעלה.

 
במקרים של ירידה לתקרה אקוסטית הספרינקלרים יתואמו בתקרה עם שאר המערכות. הירידה 

 פחות והספרינקלר  1תתבצע באמצעות צנרת בקוטר "
 מתאימה הנכללת במחיר הספרינקלר על פי בחירת האדריכל. המותקן ישולב ברוזטה

 
 התקנת הספרינקלר תתבצע על פי הוראות יצרן הספרינקלר וכל ספרינקלר יישא

 
 

. לפני הברגת הספרינקלר יש לעטוף את התבריג בטפלון ולסגור עם מפתח תיקני, UL/FMאישור 
ת התקנת המערכת או שנה אחת על פי הוראות היצרן. שנת הייצור של הספרינקלר תהיה שנ

 קודם.
 
 

 מתלים  14.07
 

 .-13N.F.P.A -כמצויין ב UL/FMעיגון הצנרת לתקרה ייעשה באמצעות מתלים מאושרים 
 

יש להגיש למתכנן לאישור את סוג ופרטי התליה במידה ומשתמשים במוטות תליה יש להקפיד 
 להשתמש בקטרי מוטות תליה מותאמים לקוטר הצינור:

 
 3/8קוטר מוט התליה יהיה  "  -וכולל   4נרת עד "עבור צ

 1/2קוטר מוט התליה יהיה  "  - 8"-5עבור צנרת בקוטר  
  5/8קוטר מוט התליה יהי " – 10-12עבור צנרת בקוטר " 

 
מטר עבור צנרת בקטרים  3.6המרחקים המקסימליים בין המתלים עבור צנרת פלדה לא יעלו על 

 ומעלה.   1.5בור צנרת בקוטר "מטר ע 4.5ועל  1.25של עד  "
 .UPRIGHTס"מ בין המתלה למתז מסוג  7.5כמו כן יש לדאוג למרחק מינימלי של 

 
 בדיקת לחץ  14.03

 
לאחר סיום התקנת המערכת או חלק ממנה יש לבצע תחילה שטיפת קווים יסודית על ידי הזרמת 

ודית הנדרשת על פי תקן מים במערכת במקום מתזים יותקנו פקקים והמערכת תשטף בצורה יס
13  NFPA  לאחריה תתבצע בדיקת לחץ לאיתור נזילות.  הבדיקה תתבצע בקטע המוגדר על ידי

 13.8החדרת לחץ  מים למערכת של 
 שעות. 2אטמוספירות למשך 

 
 " . במקרה של דליפת מים תתוקן הדליפה 0הפרש הלחץ בסיום הבדיקה יהיה "

 התוצאה הרצויה. הבדיקה תבוצעובדיקת הלחץ תתבצע בשנית עד קבלת 
 בנוכחות המפקח.

 לפני בדיקת הלחץ יש לוודא שחרור האוויר בנקודות הגבוהות ביותר שבצנרת.
 במקרה ויימצאו ליקויים בצנרת או בציוד, על הקבלן להחליף את הציוד הפגום

 בציוד תקין ולחזור על בדיקת הלחץ.
 
 

 ברזי ניקוז ובדיקה  14.03



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  284
 
 

 
 1.5כמתואר בתכניות ובמיוחד במפלס הנמוך ביותר יותקן ברז ניקוז בקוטר "בכל מפלס ומפלס 

כמפורט בתוכניות. צינור הניקוז יחובר לקולטן ביוב סמוך או לחלופין תתבצע חדירת צינור  2או "
 בקיר המבנה אל המחוץ למבנה לצורך הסדרת הניקוז

 ניקוז". ובו ייכתב "ברז X 20 20בסמוך לברז יוצב שלט פלסטיק בגודל 
 

 3/4או " 1/2עם מעבר בקצה הצינור בקוטר "  1באותו אופן יותקן גם ברז בדיקה בקוטר "
כמפורט בתוכנית. בכדי לדמות  זרימת מים ממתז במערכת בעת בדיקה, ברז זה ישולט גם הוא 

 ס"מ ובו ייכתב "ברז בבדיקה". X 20 20באמצעות שלט פלסטיק בגודל 
 
 

 פורק לחץ  14.10
 

בכדי לאפשר  1/2קין על גבי קו ההזנה הראשי בסמוך לתחנת ההפעלה פורק לחץ בקוטר "יש להת
למערכת לעמוד בשינויי הטמפרטורה  בין יום ולילה, חורף וקיץ, ובכדי למנוע אפשרות של פריצת 

 צנרת ו/או ספרינקלר כתוצאה מכך.
 
 

 ארון מתזים רזרבי  14.11
 

מ"מ צבוע באדום בעל  2יהיה מפח  מגולוון בעובי יש להתקין ארון מתזים רזרביים. הארון 
ספרינקלרים לפחות. הארון יותקן בסמוך לתחנת  12אפשרות פתיחה מהירה ויאפשר הכנסה של 

 ההפעלה או בחדר המשאבות במידה וקיים כזה.
 
 

 ברזי ניתוק   14.12
 

 במקומות המצוינים בתוכנית, יותקנו ברזי ניתוק מדגם מגוף פרפר 
(TAMPER SEICH)   בקטרים המצוינים מאושריםUL/FM  תוצרת “CENTRAL”  

או שווה ערך מאושר. ברזים  אלו יחווטו לרכזת כיבוי אש  )מתוכנן ע"י אחרים( ויתריעו  
 חזותית/קולית במקרה של שריפה.

 
 

 רגשי זרימה:  14.11
 

וצרת ת VSR-Fרגשי זרימה יותקנו במקומות המצוינים בתוכניות. הרגשים יהיו מדגם 
"“POTTER  מאושריםUL/FM )רגשי הזרימה יחווטו לרכזת כיבוי אש )מתוכנן ע"י אחרים .

 ויתריעו חזותית/קולית במקרה של שריפה.
   
 

 יציאות לפיקודים והתראות  14.20
            

מערכת הספרינקלרים היא מרכיב חיוני וחשוב במסגרת מערכת הגילוי והכיבוי ולכן 
במבנה חייבים האנשים הנמצאים במבנה לדעת על האירוע או  במידה ופרצה שריפה

לחילופין במידה וקיימת תקלה שעלולה להשפיע ולפגוע בפעולת המערכת כאשר יצטרכו 
אותה. לכן יש לבצע חיווט התרעות ממרכיבי המערכת העיקריים כולל הברזים 

 והאלמנטים המשפיעים ישירות על פעולת המערכת.
 

רכזת יקבעו בתאום עם יועץ החשמל והמזמין ) הרכזת יכולה להיות שיטת החיווט וסוג ה
אנלוגית ואז כל חיווט יעשה באמצעות כרטיס כתובת או רכזת אזורים פשוטה יותר 

 וחיווט יהיה ישירות מהאביזר לרכזת.
 

 ההתראות יחוברו לרכזות ויהיו כדלקמן:
 
 בעת פעולת רגש זרימה. .1
 ברז במצב סגור. .2
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 ופיקודים מאביזרים נוספים בחדר המשאבות ו/או תוספת של אתרעות 

 מרכיבי המערכת תתקבל בשלבי הביצוע לפי שיקול המתכנן ו/או המזמין.
 

 במעמד מסירת העובדה ייתן מתקין המערכת הדרכה לנציג המזמין לגבי פעולת
 המערכת, הפעלתה, התגברות על תקלות ובדיקת תקינות כללית.

 
 

 מים –מערכות חיצוניות   14.24
 

 עבודות חפירהא.  
 

על הקבלן ללמוד את התוכניות המתאימות לרבות גבהי הצנרת ותוואים משותפים בו 
חוצות תשתיות צנרת אחרות ולוודא שהמידות המצוינות אכן מתאימות למצב שבשטח.  
הקבלן יתאם את מהלך עבודתו ואת החפירה שהוא צריך לבצע עם הגורמים הרלוונטיים 

הפרויקט. כל העלויות בהשגת האישורים, התיאומים, הבדיקות ומתקני  ברשויות וגורמי
 העזר כלולים במחיר היסודי שהוגש.

 
עבודת החפירה כוללים עבודת ידיים,  עבודת תמיכה, פירוק קוים ושוחות קיימות 

והרכבתם מחדש בגמר העבודה, וכן דיפון החפירה בהתאם לצורך עקב תנאי השטח או 
 ע"פ דרישת המפקח.

 
עבודת החפירה כוללת גם ניקוי, הכשרת המקום, סילוק עודפים, אחסון חומר, מילוי 
מתאים, ברירת החומר וכן אספקת חומר מילוי חדש למילוי החפירה לרבות הנחתו, 
הידוקו מחדש והחזרת פני הקרקע למצבם הקודם. כל החומר החפור לצורך התקנת 

מוש חוזר באדמה ושרידי מצע לצורך הצנרת יסולק מהאתר ע"י הקבלן, ולא יורשה שי
  מילוי החפירות. הקבלן יקבל פרטים על סוג הקרקע באתר במהלך סיור קבלנים.

 
השכבות  2ס"מ תוך כדי הרטבה ומילוי, כאשר  15מילוי החפירה ייעשה בשכבות של 

 הראשונות תהינה מעפר שנברר ואינו מכיל אבנים סוג א'.
ה לעומק גדול מהמצוין בתוכנית, לא תשולם לקבלן כל במידה ובוצעה על ידי הקבלן חפיר

תוספת בגין כך. ייתר על כן, על הקבלן לבצע מילוי והידוק החפירה העודפת על חשבונו 
 בחומר מילוי מתאים בהשגחת המפקח.

 
בסיום עבודת החפירה והחזרת השטח לקדמותו יאשר המפקח במכתב לקבלן שזה סיים 

 את עבודת החפירה כנדרש.
 
 
 סוגי הצינורות.  ב
 

 . 34.03פירוט סוג צינורות המים ראה סעיף 
 
 
 הנחת הצינורותג.  
 

 ס"מ ותכוסה מכל צדדיה בחול מהודק. 10צנרת המים תונח על גבי מילוי חול בעובי 
 
 
 
 

 שטיפת קווי מיםד.  
 

שטיפה וניקוי של מערכת אספקת המים תיעשה על פי הוראות הל"ת ותקן ישראלי 
1205.1. 

 
נרת המים תישטף לאחר בדיקת הלחץ באמצעות מים בלחץ )המים יסופקו ממערכת צ
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המים הציבורית.( הצנרת תישטף בקטעים כאשר משך זמן השטיפה מותנה באורך הצינור 
 שניות לכל מ"א של צינור. 15 -לא פחות מ

 חיטוי הצינור יעשה על ידי בעל מקצוע המוסמך לכך על ידי רשויות הבריאות.
 
 

 דיקת הצנרתבה.  
 

בקווי המים תתבצע בדיקת לחץ כנדרש בסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי וכמפורט 
 להלן.  הבדיקה תעשה בחלק המערכת הרצוי על פי הוראות המפקח.

 שעות .   2אטמוספירות ומשך הבדיקה  12לחץ הבדיקה יהיה 
 ח., הבדיקה תיערך בנוכחות המפק0בסיום הבדיקה הפסד הלחץ בצנרת יהיה 

 
על הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הבדיקה כולל התקנת קווים ומכשירי 

 עזר.  כל העלויות בבצוע הבדיקות יחולו על הקבלן ויכללו במחיר הצנרת .
 

על פי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקות או צילומי וידאו של מערכת הצנרת לבדיקת 
ות אלו יהיו על חשבון הקבלן ומחיר הבדיקה כלול ריתוכים ו/או חיבורי צנרת. ביצוע בדיק

 במחיר הצנרת.
 
 

 התחברות לקווים קיימיםו.  
  

תכניות האתר שעליהן סומנו קווים קיימים ונקודות החיבור המתוכננות לחיבור בין 
הקווים הקיימים לקווים המתוכננים הינן עקרוניות ובלתי מחייבות.  לפני ביצוע חיבורים 

הקבלן לחפור ולגלות את הקווים הקיימים, בנקודת  החיבור המתוכננת, מתוכננים, על 
 למדוד ולסמן על חשבונו במדויק את מיקום הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם.

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים ייקבע בצורה שתבטיח רציפות מקסימלית בין 
שה הפסקת הזרימה הצנרת, ובתאום מלא עם הרשות המקומית.  בכל מקרה לא תור

שעות. לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תכנית  6 -למשך זמן של יותר מ
עבודה בה יפרט את סדר הנחת הקווים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון 

משך הזמן הנדרש לביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הזרימה ומשך זמן 
 ההפסקה.

 
מדידה, שתבוצע על ידי מודד מוסמך, על חשבון הקבלן, תועברנה למפקח תוצאות ה

לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים 
 או חצייה בין קווים חדשים לקווים קיימים.

 
רק לאחר קבלת אישור המפקח לתכנית העבודה יוחל בביצוע.  יש להדגיש כי אישור זה 

היה אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר, הכל הנוגע, י
שעות  48להפסקות הזרימה, עם מחלקת האחזקה של האתר/המזמין ויודיע בכתב לפחות 

מראש על כל הפסקה.  רק לאחר קבלת אישור מגורמים אלו לביצוע הפסקה מסוימת 
 תבוצע אותה הפסקה.

 
 

יימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים.  ניתוק הזרימה בקו, ביצוע החיבור לקווים הק
חיתוך הקו הקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי 
החיבור הדרושים הכל כמפורט בתוכניות ולפי הוראות המפקח באתר, תיקון הציפוי 

 קיים.החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר וחידוש הזרימה בצינור ה
 

כל האביזרים הנדרשים כגון:  מגופים, מצמדי שטורץ, אוגנים , ספחים וכיו"ב, יהיו 
מוכנים מראש לפני ניתוק הצינור כך שעם גמר הניתוק ניתן יהיה להתחבר מיד לצנרת 

 החדשה.
 

 אחזקה 14.25
 

ותקן   N.F.P.A -25בתקופת שנת האחריות יתחזק הקבלן את מערכת המתזים על פי תקן 
 .1928ראלי יש
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 אופני מדידה ותשלום
 
 

מחירי היחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לקיום 
הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט הטכני הכללי, המפרט הטכני המיוחד , כתבי הכמויות 

 ובתוכניות המפורטות לרבות תוכניות פרטיים.
 

די הקבלן כוללים הוצאות הובלה, אספקה, העברה, מימון הזמנה, המחירים שניתנים על י
העמסה, פריקה, אחסון, שמירה, התקנה וביצוע כולל הוצאות נלוות בגין השכרת ציוד עזר, 

תמיכות ופיגומים וכל הנדרש בכדי לעמוד בדרישות הבטיחות.  כן, הוצאות בגין מיסוי, ביטוח, 
יטלים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על מסי קניה, מסי נמל, מס שחרור מכס, ה

המפורט ובגין הוצאות הנובעות משלבי אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד 
 לאישור על כל פרטיו. 

 
על הקבלן לשים לב בעת קביעת המחירים ליחידות השונות לכל דרישות החוזה ולאחר חתימתו 

ת לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה גם אם העילה שלו לכך היא אין הוא יכול לבוא בדרישו
 אי הבנתו בפסקה הרלוונטית.

 
 במחירי המוצר נכלל כל המתואר לעיל עד להתקנת המוצר, הפעלתו כיוונו
 והרצת המוצר עד לאישור וקבלת המתקן לרבות תיקונים והפעלת סוכנים 

 טכנאים וכו'.
 

 ודות העזר כגון:מחירי היחידה כוללים את כל עב
 
 תאום, אימות מידות לימוד החומר והכרת הבנין. .1
חציבה, חפירה, קדיחת חורים, שרוולים, ומעברים והחזרת המצב לקדמותו לרבות חומר  .2

 מילוי מצעים וחומרי בנין.
מתקני תליה, קונסטרוקציות, מתלים זיזים חיתוכים חיבורים, חומרי איטום וחומרי בנין  .3

בור והתקנת הציוד והצנרת וכן תיקון ומילוי חללים פתחים שרוולים המשמשים לתליה, חי
 וכל הנדרש בכדי לקבל עבודה נקיה.

 כלים מתקנים פלטפורמות עבודות גידור, שילוט, דיפון, שטיפה, ניקוי וחיטוי. .4
 התחברות למערכות קיימות. .5
עת שעות כולל פלוטים ומדיה מגנטית הדרושה לכך. לרבות השק AS MADEביצוע תוכניות  .6

שרטוט ומדידה.  ביצוע תכניות הנדרשות לביצוע כגון: סכמות צנרת, הוצאות עקיפות 
 וישירות לכך.
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 עבודות פיתוח האתר 40 -פרק  

 

 עבודות הכנה ופירוק  40.01

 ניקוי האתר 40.01.01

לפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת, אבנים, גרוטאות וכד', 

רחיקם אל מחוץ לאתר. מציאת מקום מאושר ע"י הרשויות לשפיכת הפסולת וכל הנדרש ולה

וכל ההוצאות  חשבויות פינוי לאתר מורשהלרבות העמסה, הובלה, פריקה ותשלום אגרות

 הכספיות חלים על הקבלן.

 מ"ק. – פריט תשלום

 

 עבודות פירוק   40.01.02

: מבנים, מחסנים, בריכת מים מבטון, יסודות, הקבלן יפרק בכל מקום שיידרש, בכל אורך ועומק

תעלות בטון, יסודות בטון, קווי צנרת, עמודים, גדרות, כבישים, משטחים מרוצפים, משטחי בטון, 

ריצוף אספלט, אבן, משתלבת, אבני שפה וגן, תאי בקרה, שכבות מצעים מהודקות משוריינות 

ל על יסודותיהם ותשתיותיהם למקום ביריעות גיאוטכניות וכד' ויסלק את כל החומרים הנ"

שפכים מאושר.  בורות ותעלות שייווצרו עקב פירוק, ייסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי, 

 ס"מ, עד למפלס המתוכנן. 15אשר יהודק בשכבות בעובי 

 עבודות הפירוק יעשו בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר.

ה לאתר מאושר ע"י המפקח ו/או אכסון בתחומי עיריית גדרה וכל ההוצאות פסולת הפירוק תפונ

 הכרוכות בכך חלות על הקבלן.

כל המתקנים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר, כגון קירות אבן, מרצפות , ספסלים, 

 מתקני משחק,  שלטים, עמודי תאורה, גדרות וכו' הם רכוש המזמין. החומרים, לרבות ריצוף אבן

וקירות אבן יפורקו בצורה מקצועית ויאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין לשימוש חוזר. האחסנה 

 והשמירה על החומרים תהיה על חשבון הקבלן.

ריצוף אבן יפורק בצורה מקצועית. האבנים יאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין לשימוש חוזר. 

 האחסנה והשמירה על החומרים תהיה על חשבון הקבלן.

 

 מחדש של מתקן מפורק הרכבה

היה ויידרש ע"י המפקח, יבצע הקבלן הרכבה חוזרת של מתקן יעשה לאחר קבלת הנחיות המפקח 

ו/או  האדריכל. העבודה כוללת תיקון נזקים שנגרמו למתקן , התקנה באתר שיסומן על פי הנחיות 

אדריכל. התקנה המפקח ו/או האדריכל, כולל ביסוס, עיגון והצבה לשביעות רצון המפקח ו/או ה

 חדש כלולה במחיר ולא תשולם בגינה כל תוספת מחיר. 

 בהתאם לאלמנט המפורק, כולל התקנה מחדש כמפורט לעיל.  –פריט תשלום 

 

                 ריסוס שטחים  41.01.01

עבודת הריסוס תבוצע לאחר גמר עבודות ניקוי השטח והחישוף , לפני ביצוע עבודות העפר ו/או 

בודות העפר ו/או על גבי שכבת המצעים ל פני הנחת הריצופים. העבודה כוללת ריסוס בסיום ע

שטחי הגינון בקוטלי צמחיה כדוגמת גליפוסט ובמונעי נביטה לקטילה מלאה של הצומח הקיים 
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באתר. עבודת ריסוס השטחים כוללת שני השקיות הנבטה והחדרת מונעי הנביטה לקרקע לפחות. 

יית הנבטה יבוצע ריסוס לקטילת הנבטים. המרווח בין השקיות ההנבטה שבועיים לאחר כל השק

 יהיה שלושה שבועות לפחות. 

 : מ"רפריט תשלום 

 

 :                         העתקת עצים   40.01.04

 א. הכנה להעתקה

 עיצוב והקטנת נוף העץ בהתאם לדרישות המקצועיות.  -. גיזום מקדים 1

 חה מסוג "דרייפוס" או שו"ע והענפים והגזע בלובן, לפני ההעתקה.. מריחת פני הגיזום במש2

מ'  2 -עומק הבור יהיה זהה לעומק גוש השורשים, וקוטרו יהיה רחב ב  -. הכנת בור לנטיעה 3

 מקוטר הגוש.

 ב. הוצאת העץ

חפירה זהירה בהיקף השורשים והוצאת העץ מן הקרקע עם גוש השורשים השלם, כולל עפר 

מ'.  הוצאת העץ תעשה בזהירות ובמקצועיות בעזרת רצועות תוך הגנה  1.5לי של בקוטר מינימ

 מלאה על הגזע וענפי העץ מפגיעה מכנית או אחרת .

 ג. העברת העץ לאתר הנטיעה

יש לוודא כי מערכת השורשים של העץ תכוסה ותוגן מפני התפוררות או התייבשות בעת העברת 

 תיגרם כל פגיעה לגזע או ענפי העץ בעת הובלתו. העץ אל אתר הנטיעה. יש לוודא כי לא

העברת העץ אל אתר הנטיעה תהיה מיד עם הוצאתו מהקרקע.  ולכל היותר בתוך ארבע שעות 

 מרגע הוצאת העץ מן הקרקע.

 ד. הנטיעה

נטיעת העץ תהיה מיד עם הוצאתו מן הקרקע ולכל היותר בתוך ארבע שעות. בימים חמים יש 

שים עטופה ומוגנת. יש לוודא כי נשמרת הלחות הדרושה של גוש השורשים לוודא כי מערכת השור

 מרגע הוצאת העץ מן הקרקע ועד רגע הנטיעה. 

בזמן הנטיעה יש להקפיד על תקינות מערכת השורשים. במידת הצורך יעשה גיזום שורשים או כל 

ך הנטיעה למניעת טיפול אחר החיוני לקליטתו של העץ. יש להקפיד על השקיית רוויה איטית במש

חללי אוויר בבור הנטיעה.  יש להציב את העץ במקומו החדש בתנוחה המקורית שלו או על פי 

 הנחיות אדריכל הנוף ו/או המפקח.

 ד. צביעת הענפים והגזע

 יש לדאוג לחידוש הלבנת הגזע והענפים אחת לשלושה חודשים במהלך תקופת האחריות.

 ולל חפירה ו/או חציבה לבור הנטיעההעבודה כוללת את כל האמור לעיל, כ

 פריט תשלום : יחידת עץ להעתקה

 

 כריתה ועקירת עצים  40.01.05

הקבלן יכרות  עצים אשר סומנו באתר לכריתה בצבע ו/או סימן אחר אשר יוגדר ע"י המפקח ו/או 

 על פי הוראת המפקח באתר. 

ופן שיובטח כי לא יפגעו עצים ביצוע עבודת כריתת העצים יעשה בכלים מכאניים ו/או ידנית בא

מקוטר העץ ½ ו/או צמחייה ו/או מתקנים קיימים על פי הוראת המפקח. הכריתה תבוצע בגובה 
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ס"מ יש לכרות בגובה  13ס"מ מצוואר השורש. בעצים בקוטר מעל  5 -אבל בכל מקרה לא יותר מ

 ס"מ מעל צוואר השורש. 10קוטר העץ או מקסימום  1/3שלא יעלה על 

 העצים הכרותים: פינוי

 העצים הנכרתים יוצאו מהשטח ויפונו לאתר פסולת מאושר .1

  אין לפגוע בעצים הנשארים בשטח עקב גרירת העצים הכרותים.  .2

 עקירת גדמי עצים:

 הקבלן יעקור את גדמי העצים שנכרתו. עבודת כריתת העצים כוללת:

עקירת מערכת השורשים של העץ הכרות  ופינוי מאתר העבודה.  .1

ביצוע עבודת העקירה לכל גדם וגדם יש לקבל את אישור  לפני

 המפקח לאופן ביצוע העקירה והפינוי. 

 פינוי הגדם מהאתר לאתר פינוי פסולת מאושר .2

כיסוי ו/או מילוי הבור במקום העקירה באדמה מקומית עד  .3

 לגובה פני הקרקע הקיימת בשולי הבור ללא הידוק ויישור השטח.

ו/או עקירה של עץ ו/או כריתה ולאחר מיכן  עקירה על פי  העבודה כוללת כריתת העץ 

 הוראות המפקח. 

 יחידת עץ ועקור – פריט תשלום

 

 התאמת רומי תאים  40.01.03

הקבלן יתאים גובה תאים ושוחות הקיימים בשטח לגובה נדרש לפי תכניות. במסגרת פריט זה 

ל כל העבודות, הפריטים יבוצעו עבודות עפר להתאמת הגבהים לגבהים המתוכננים. כול

 והחומרים הדרושים.

 

העבודה כוללת התאמת רום של תאי ביוב, ניקוז, מים, תאורה, קולטנים, כבלים וכיו"ב. 

המכסים הקיימים יפורקו על תושבותיהם ותקרותיהם ורומיהם יותאמו לרומים המתוכננים, 

 ע"י הנמכתם או הגבהתם:

 ס"מ. 20רך מינימלי של שבירת הבטון הקיים וחשיפת הזיון לאו א.

 אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים, עם חפיפה. ב.

 יציקת תקרה מבטון מזוין. ג.

 התקנת המכסה ברום המתוכנן. ד.

במקרה של הגבהת תא בו מותקנים שלבי ירידה, ישלים הקבלן שלבים כאלה בחלקו העליון 

  של התא.

,  עם 30 -מיות תיעשה באמצעות "צווארון" מבטון בהגבהת תאים הבנויים מחוליות בטון טרו

ס"מ בין המוטות בשני  10מ"מ עם רווחים של  8זיון של רשת מרותכת כפולה בקוטר 

מ"מ כל  8הכיוונים.  הצווארון יחובר לשוחה הקיימת באמצעות קוצים מפלה מצולעת בקוטר 

ס"מ החוצה  30טו ממנה ס"מ ויבל 3ס"מ אשר יחוברו למלוא עובי התקרה הקיימת פחות  10

 )כלפי מעלה(.
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לא תורשה הגבהת תא באמצעות צווארון שגובהו עולה על גובה חוליה נוספת במקרה כזה, 

תבוצע ההגבהה, תחילה, ע"י הסרת התקרה, הוספת חוליה או חוליות ככל שהדבר יתאפשר, 

 להרכיב חוליה. הרכבת התקרה ובניית צווארון, לפי הצורך, במרווח העודף שבו לא ניתן עוד

 

הנמכת תאים הבנויים מחוליות בטון טרומיות תיעשה ע"י הסרת התקרה, הסרת חוליות 

בשוחות בהם יורה המפקח על   במספר הדרוש,  הרכבת המכסה ויציקת צווארון לפי הצורך.

טון" מטיפוס  25כך,  יחליף הקבלן את המכסה קיים במכסה מטיפוס כבד )מכסה ב.ב. מסוג "

MM ערך מאושר ע"י המפקח(. בתאי "בזק": מכסה כביש -"וולפמן תעשיות" או שווה תוצרת

 לפי מפרט בזק.   בתאי כבלים ובזק העבודה תעשב בתאום ופיקוח החברות של התשתיות.

 המכסה הקודם יועבר לרשות המפקח, באתר העבודה או בקרבתו. 

 ויים מחוליות.לפי יחידה. לא יובדל בין תאים יצוקים לבין תאים הבנ :מדידה

המחיר כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התאמת  תשלום:

 רומי התאים, לשביעות רצון המפקח.

 

 יחידת תא/שוחה – פריט תשלום

 

 גיזום עצים:  40.01.07

ם במסגרת פריט זה יבוצע גיזום מקצועי של ענפים בכל גובה ועל פי הנחיות המפקח בשטח. גיזו

העצים יהיה לצורך עיצוב העץ, פתיחת אור וכד' , ו/או גיזום עצים מתחת לקווי חשמל על פי 

 הוראת המפקח בשטח. בנוסף, גיזום של ענפים יבשים, שבורים ומסוכנים.

החיתוך יתבצע צמוד ככל האפשר לגזע העץ, תוך הימנעות מקילוף קליפת העץ  .2

 ופגיעה בענפים סמוכים.

 באמצעות מזמרות או משורים. פעולת הגיזום תתבצע .3

 פינוי הגזם לאתר פסולת מאושר .4

 לאחר הגיזום יש למרוח על הגדם חומר חיטוי כדוגמת "דרייפוס"או שו"ע .5

 אין לפגוע בעצים סמוכים  ובצומח הטבעי בעת גיזום  העצים ופינוי הגזם  .6

 

 : יח' עץ גזוםפריט תשלום

 

 הגנה לעצים לשימור 40.01.03

בקרבתם קיימים עצים לשימור, יש להגן על העצים במהלך העבודות בתחום העבודות ו •

 מ' 4ולמנוע כל פגיעה בעצים ובתחום המחייה של העצים המוגדר ברדיוס נוף העץ + 

עץ לשימור סרט  . המודד יסמן את העצים וימספר אותם, לפני הכניסה לביצוע העבודות •

 בצבע ירוק עם מספר העץ.

 30X30ייה של העצים בגדר פלסטיק כתומה בעלת חורים של יש לגדר סביב תחום המח •

 סמ' המאפשרת מעבר בעלי חיים . 

בכל מקרה של הכרח להתקרב עם העבודות לעץ יש להקים את הגדר במרחק המקסימלי  •

סמ' עם  40X40האפשרי ולהוסיף שלטי אזהרה צהובים  בגודל 
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בל הנחיות מגורם מקצועי באלו פעולות הכיתוב "עץ לשימור" מכיוון העבודות. במקרה זה יש לק

 לנקוט ע"מ להקטין את הנזק לעצים . 

יש לדאוג להשקיית העצים במערכת השקיה מסודרת בטיפטוף עם מחשב השקיה החל  •

 מחודש אפריל ועד חודש נובמבר.

 200במידה ואין אפשרות להשקות במערכת מסודרת יש להעמיד ליד כל עץ חבית של  •

 מערכת השקיה ולהשקות פעם בשבועיים במילוי החבית ע"י מיכלית. ליטר אליה לחבר

בעצים בעלי ענפים שיש סכנה שישברו כתוצאה מהעבודות יש לגזום ע"י גוזם בעל תעודת  •

גוזם מומחה למנוע שבירתם. עצים לא מעוצבים יש לגזום בגיזום משמר ולעצב את העצים 

 להמשך צימוח בריא.

 ר הצמחי הנוצר בעבודות הטיפול בעצים הבוגרים לאתר מורשה.יש לפנות את כל הגזם וחמ

 

 עבודות עפר 40.02

 כללי  40.02.01

רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר לפני הגשת הצעתו ובדק את מבנה הקרקע ואת סוגי הקרקע 

הקיימים במקום. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של טיב הקרקע או טעות 

 בהבחנה וכיו"ב.

עבודה תבוצע בכלים מכניים מטיפוס מאושר ו/או בכל אמצעי דרוש ו/או בעבודת ידיים, הכל ה

לפי האפשרויות באתר, בהתאם לתנאים הספציפיים באתר ובהתאם להוראות המפקח באתר. 

 עבור ביצוע עבודה בעבודת ידיים במקומות שידרשו לא ישולם כל הפרש במחיר או מחיר מיוחד.

 

 קרקעסוגי ה  40.02.02

העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום כולל סלע בכל דרגת קושי במידה ויתגלה תוך 

כדי מהלך העבודה, כולל מילוי ופסולת. לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין המצאות סלע 

 בדרגת קושי כל שהיא. 

רשיון תקף ובתאום פיצוצים, במידה וידרשו, יעשו רק לאחר קבלת אישור מוקדם וע"י חבלן בעל 

עם המוסדות המוסמכים, כגון מפקח מטעם משרד העבודה, משטרת ישראל וכד'. תאומים 

 ואישורים יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 כללי: -עבודות חפירה, חציבה ומילוי   40.02.01

תבוצע בהתאם למפרט הכללי לכבישים.  בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות או פסולת כל 

שים על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש, יהיה הקבלן רשאי לחפור מעבר למידה, שהיא, המק

לסלק את האבנים או הפסולת, למלא מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה. עבור 

עבודה זו לא ישולם לקבלן בנפרד. על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת 

מצויים כבלים וצינורות תת קרקעיים עם הרשויות המוסמכות  קרקעיים. עליו לבדוק ולוודא היכן

ולסמנם. האחריות על שלמות ותקינות המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן.  גובה סופי של 

עבודות העפר בתחום העבודה יתואם עם המפקח, אדריכל הנוף, אדריכל הבניין ומהנדס 

 הקונסטרוקציה.
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ל עומק שידרש על פי התכניות ו/או על פי הוראות המפקח העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה לכ

באתר, מילוי מוחזר ו/או מובא, העברת העפר החפור ממקום חפירתו למקומות שיש למלא על פי 

התכנית, העברת חומר חפירה לאתר אחסנה או פינויו משטח האתר למקום אותו יורה המפקח.   

ו אל מקום מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות עודפי חפירה שאין צורך בהם באתר העבודה יפונ

 הכרוכות בכך חלות על הקבלן.

הקבלן יחסום את הגישה לשטח החפירה ע"י גדר רשת ו/או אמצעי אחר כנדרש למניעת כניסת 

אנשים שאינם עובדי הקבלן . הקבלן יפנה את הקרקע שנחפרה מחוץ לגבולות המגרש באתר 

ינוי עודפי העפר, השפכים והפסולת כלול במחיר היחידה מאושר ע"י המפקח והרשות המקומית. פ

 לעבודת החפירה כאמור לעיל.

 מילוי מתחת למבנה 

מתחת למבנה פירושו: שטח הבנין, מבנים, רחבות, דרכים, שבילים וכד'. בכל מקרה עובי השכבה 

 ס"מ. כל היתר במפרט הכללי. 20לא יעלה על 

 מילוי שאינו מתחת למבנה

ס"מ. כל הידוק מיוחד לא  40ה פירושו בשטח הגן ועובי השכבות לא תעלינה על שאינו מתחת למבנ

 יידרש.

 פריט תשלום : מ"ק

 

                   חישוף  40.02.04

ס"מ . חומר החישוף  20במסגרת פריט זה יבצע הקבלן חישוף של תחום העבודות לעומק של עד 

י מילוי המיועדים לגינון בלבד, באישור יערם בשטח שיוקצה לו באתר ו/או יועבר ויוטל בשטח

המפקח ו/או יפונה מהאתר לאתר מאושר. חומר החישוף לא יוטל בשטחי רחבות, דרכים, שבילים 

 וכד'.

 .           מ"ר –פריט תשלום 

 

 חפירה ליסודות לקירות תומכים, קירות גדר וקירות ישיבה  40.02.05

ה לפי המידות שבתכניות ותכלול את מרחב חפירה ליסודות הקירות או לכל דבר אחר תעש

 העבודה הדרוש. עבודות החפירה ליסודות כלולה במחיר היחידה לבנית קירות 

 

 חפירה לצינורות ומתקנים  40.2.03

תעלות לצינורות ניקוז, תאי בקרה, תפיסה וכד', ייחפרו בעומקים הנדרשים בתכניות ובתוספת 

ס"מ לכל צד. עבודת  20אם לקוטר הצינור בתוספת עובי שכבת החול הנדרשת וכן ברוחב בהת

 החפירה לצינורות ומתקנים כלולה במחיר היחידה לצינורות ולמתקנים.

 

 עבודה במי תהום   40.02.07

במידה ויתגלו מי תהום, מי גשם וניקוז או מים מכל מקור אחר בחפירות, יהא על הקבלן לשמור 

בודות הנ"ל תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים על תנאי עבודה "יבשים" ללא רטיבות, כל הע

 ולא ישולם עליהן בנפרד. 
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 הידוק שתית  40.02.03

יישור והידוק שתית )צורת דרך( כולל ביצוע עבודות חפירה / חציבה או מילוי. בשטח החפירה יש 

 20 ס"מ לפחות לפני יישור והידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת של 20לחרוש את הקרקע לעומק של 

לפי מודיפיד א.א.ש.ו.  הידוק קרקעית החפירה יהיה  96%הס"מ העליונים בשתית היא לפחות 

 או שו"ע. כל היתר כמתואר במפרט הכללי.  D   212 BOMAG בעזרת מכבשים כבדים דוגמת

 מ"ר. –פריט תשלום 

 

 מילוי מוחזר מחומר מקומי   40.02.03

אשר נברר בשלב א' לעבודות העפר, כאמור בסעיף הכוונה למילוי מקומי  –מילוי מחומר מקומי 

. מילוי מוחזר יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור בכתב מהמפקח. חומר המילוי המוחזר 40.2.03

 30%וכמות האבנים לא תעלה על  7יענה על הדרישות הבאות: לא יכיל אבנים שגודלן עולה על "

.    הידוק המילוי יהיה בעזרת מכבשים #35% עד  200מכלל נפח המילוי המסופק, אחוז עובר נפה 

 או שו"ע. D  212 BOMAG כבדים דוגמת

המילוי המוחזר ישמש לשכבות התחתונות בלבד. גובה השכבות התחתונות יקבע על פי אישור 

 25ס"מ. המילוי המוחזר  יהודק בשכבות של עד  25 –בכתב של המפקח ויועץ הקרקע ולא יותר מ 

מס'  ASTMלפחות מהמקסימום , הכל לפי תקני  98%( ברמת הידוק של ס"מ )נטו לאחר ההידוק

1556/7  . 

העבודה תימדד במ"ק תיאורטי ללא כל תוספת בעבור הפסדי הידוק, פחת וכיו"ב בהתאם לסעיף 

 במפרט הכללי. המילוי יפוזר ויהודק כאמור לעיל עד לגובה המצוין בתכניות. 5100.32

, זוית חיכוך  0טון/מ"ק ,  קוהזיה =  2.3משקל מרחבי =  הערכים הנדרשים לחומר המילוי:

 .CBR  =10,  35פנימית )מעלות( = 

 מ"ק. –פריט תשלום 

 

 מילוי מובא  40.02.10

באם יידרש הקבלן, יספק מילוי מטיב מאושר ממקורות העומדים לרשותו. המילוי המובא יענה 

ה אבן גרוסה ממקור גירי, לא יכיל על דרישות מילוי נברר כאמור במפרט הכללי. המילוי יהי

מכלל נפח המילוי המסופק, אחוז  30%וכמות האבנים לא תעלה על  4אבנים שגודלן עולה על "

המילוי יפוזר ויהודק כאמור לעיל עד לתחתית המצעים. המילוי המובא  #25% עד  200עובר נפה 

, אינדקס פלסטיות מקסימלי 35%ס"מ ומטה בעל גבול נזילות  10יהיה מחומר נקי ומדורג החל מ 

 או שו"ע. D  212 BOMAG .  הידוק המילוי יהיה בעזרת מכבשים כבדים דוגמת12%

העבודה תמדד במ"ק תאורטי ללא כל תוספת בעבור הפסדי הידוק, פחת וכיו"ב בהתאם לסעיף 

 במפרט הכללי. המילוי יפוזר ויהודק כאמור לעיל עד לגובה המצויין בתכניות. 5100.32

הקבלן חלה חובה לקבל רשיון מתאים וכל הנדרש לקבלת מילוי ממקורות אשר מחוץ לשטח על 

 מאת המוסדות המוסמכים כגון מנהל מקרקעי ישראל או כל מוסד מוסמך אחר.

 מוד א.א.ש. ה.ו. 98%ס"מ ברמת הידוק של  20המילוי המובא  יהודק בשכבות של 

, זוית חיכוך  0טון/מ"ק ,  קוהזיה =  2.3הערכים הנדרשים לחומר המילוי: משקל מרחבי = 

 .CBR  =10,  35פנימית )מעלות( = 

 מ"ק. –פריט תשלום 
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 הידוק המילוי בבקרה מלאה  40.02.11

 חומר המילוי יענה לדרישות הבאות:

 לא יכיל פסולת חומר אורגני, חומר בנין או פסולת מכל סוג שהוא. א.

למילוי מוחזר, לפי סוג חומר  ומידות האבנים  7"-למילוי נברר ו  4גודל אבן המירבי " ב.

 במילוי תהיינה מדורגות באופן שלא יהיו חללים בשכבה.

 .15%לא יכיל חרסית או טין בכמות העולה על  ג. 

 אין להשתמש למילוי בחומר חישוף. ד. 

 שימוש בחומר מקומי לצורך מילוי יעשה לאחר אישור מיועץ הביסוס והמפקח. ה. 

 " או "בומג D212היה מכבש ויברציוני בלבד בעל נתונים שלא יפחתו מ "בומג הכלי המהדק י

PD212 מעברים לפחות של המכבש. במהלך ביצוע  6" או שו"ע.  ההידוק יעשה לאחר הרטבה ע"י

המילוי יבוצעו בדיקות מעבדה סדירות על פי דרישות המפקח. צורת הדרך תבוצע בהתאם לסעיף 

 ם.במפרט הכללי לכבישי 6 -ב 

 

 מוד א.א.ש. ה.ו. 98%ס"מ ברמת הידוק של  20חומר המילוי יהודק בשכבות של 

 ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן. הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן.

 התשלום עבור הידוק המילוי כלול במחיר היחידה לעבודות המילוי.

 אדמה חקלאית )אדמת גן( 40.02.12

על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר. עומק אדמת הגן לכל עבודות הנטיעה והשתילה 

ס"מ לפחות. בבורות לעצים ממיכל ולעצים  100ס"מ לפחות, בארגזי גינון  40בשטחי הגינון 

 כל עומק הבור.  -שהועתקו מן הקרקע 

 אדמת גן מקומית:

ן, כמפורט היה ובעת ביצוע עבודות העפר תמצא באתר אדמה מקומית העומדת בדרישות אדמת ג

בסעיף זה , יערום הקבלן את כל האדמה שתמצא בתחומי האתר לשימוש חוזר כאדמת גן. לא 

 יותר פינוי אדמת גן מקומית מהאתר אלא באישור המפקח. 

 

 ערכים נדרשים בקרקע חקלאית )אדמת גן(

רמות נדרשות  יחידת מדידה היסוד
 ס"מ 40-0לעומק 

כמות דשן מוספת להשגת הרמה 
 הנדרשת

 ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן חסר 1 10 ק"ג לדונם (Nנקן )ח
ק"ג/ד' סופרפוספט לכל חלק מליון  120 15 חלקי מליון (Pזרחן )

 זרחן חסר
 חלקי מליון (Kאשלגן )

  F"דלתא" 
)דלתא= האות 

 ( -היוונית 

12 
3.100 - 

ק"ג/ד' אשלגן כלורי, כשהרמה נמוכה  60
 בהרבה מהנדרשת

 
מון סי נושא הבדיקה

 הבדיקה
 ערכים נדרשים יחידות פרוש הסימון

 2 -קטן מ  מילימוס/ס"מ מוליכות חשמלית E.C מליחות
נתרן חליף 
 )אלקליות(

SAR  יחס ספיחות
 הניתרון

 8 -קטן מ  חסר מימדים

 
 הבדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות שדה של משרד החקלאות.

 
 מ"ק. –פריט תשלום 
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 קירות ומסלעות 40.01

 
 כללי  40.01.01

בבניית קירות תומכים או גדרות האבן, לפני ביצוע היסודות, יגלה הקבלן ע"י חפירה בעבודת 

ידיים את כל הצנרת והתשתית התת קרקעית בתחום החפירה )מים, חשמל, טלפון כבלים, ביוב 

וכד'(. במידה ותשתית כל שהיא עוברת בתחום היסודות יקבל הקבלן אישור מהמפקח ויסדיר את 

ס"מ מקוטר הצינור, ויוודא כי עם גמר הבנייה  5תעבור בחלל, ביסוד שקוטרו גדול ב הצנרת כך ש

 הצנרת במצב תקין. -ולפני כיסוי העפר מאחורי הקיר  

קבלת קיר גמור ע"י המפקח יעשה רק לאחר בדיקה שמערכת התשתיות התת קרקעיות בתחום 

 העבודה לא נפגעה.

 

 כללי:

כמפורט בפרטים ותכניות. יציקת משטחי הבטון יעשו על  30 – קירות הבטון יהיו מבטון מזוין  ב

ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן ו/או ע"ג  150ס"מ אשר יכיל לפחות  5גבי שכבת בטון רזה בעובי של 

יריעת פוליאתילן, ו/או כמפורט בפרטים ותכניות. הבטון הרזה ו/או יריעת הפוליאטילן כלולים 

 שולם בגינם תוספת מחיר. במחיר היחידה לבנית הקירות ולא ת

המחיר כולל אספקת כל החומרים, עבודות עפר, זיון הקיר ובניתו בגבהים משתנים על פי התכנית 

מס'  ASTMלפחות מהמקסימום , הכל לפי תקני  96%והפרטים. המצע יהודק לצפיפות של 

 ס"מ.  20.  עובי השכבות להידוק יהיה 1556/7

 

 קירות בטון מזוין  40.01.02

שוות  קי של הקירות יש להשתמש בתבניות מלוחות עץ מוקצעים ומוחלקים במידותלצורך גמר נ
או לוחות דיקט על פי המסומן בתכניות או על פי אישור המפקח. תבניות העץ יימרחו  בשמן 

בתבניות שאין בהם כדי להכתים את הבטון. יש לקבוע את הלוחות כשחיבורי קצותיהם 
כמסומן בתכניות. כל הפינות המופיעות בשטחים החשופים המסורגים וכיוונם אופקי או אנכי 

 ס"מ. 2יקטמו לרוחב 
קשירת התבניות תהיה באמצעות צינור נשלף ובורג עובר לעומק התבניות, הכל על פי אישור 

המפקח. יש להקפיד כי בקירות בטון חשוף יעשה שימוש בחצץ "עדס" לקבלת פני בטון חלקים 

 ונקיים.

ורט במפרט הכללי לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד בנפרד והיא כלולה פלדת הזיון תהיה כמפ

 במחיר היציקה. יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפרי ההתפשטות.

 סוג האבן והעבוד על פי סעיף " עבודות אבן".  -קירות אבן מורכבים עם בטון מזוין 

 ח לקטע קיר לדוגמא. הבניה תחל רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפק

המחיר כולל אספקת כל החומרים, עבודות עפר ליסודות הקיר, היסודות, זיון הקיר ובניתו 

ס"מ מתחת  5בגבהים משתנים על פי התכנית והפרטים. המחיר כולל יציקת בטון רזה בעובי 

מילוי חומר ליסודות, תפרי התפשטות לפי פרט, ברזל מצולע לזיון, כיפופו וקשירתו, כולל נקזים ו

 גרנולרי בגב הקיר.

 מ"ק –פריט תשלום  
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 אבן לדוגמא וקטע לדוגמא:     40.01.01

על הקבלן לקבל אישור לדוגמת האבן ולמקור האבן לפני אספקתה לאתר. המפקח רשאי לפסול 

 את מקורות האבן ואת סוג האבן על פי שקול דעתו הבלעדי.

ד לפני הצבתן בקירות או בכל אלמנט אחר. אבן כל האבנים תאושרנה אחת לאחת ע"י המפקח עו

 אשר תיפסל תוחלף מיד באבן אחרת והאבן הפסולה תפונה אל מחוץ לאתר. 

מ' ובשטח של לפחות  מ"ר כדוגמה לאישור המפקח ואדריכל הנוף.  4יש לבצע קטע קיר באורך של 

ות הקירות דוגמת הקיר אשר תאושר ע"י המפקח ואדריכל הנוף תשמר עד גמר ביצוע עבוד

 ותשמש כדוגמה מחייבת לביצוע הקירות.

העבודה כוללת את היסודות, חפירה ליסודות, נקזים, הכנה למעקה בטיחות, דרוג ראש הקיר, 

 תפרים, מילוי חוזר וכל העבודות הנדרשות על פי התכניות והפרטים.

 הקיר יכלול קופינג על פי פרט

 

 נקזים   40.01.04

 1.5. המרווח בין חורי הניקוז לא יעלה על  4בקוטר " C.V.Pנסת צינורות חורי הניקוז יעשו ע"י הכ

מ' האחד מן השני ו/או כמפורט בפרטים ותכניות. מאחורי חורי הניקוז בגב הקיר יונחו צרורות 

ליטר לכל חור ניקוז. בקירות עם חיפוי  30אבן מודרג עטופים ברשת או בבד גיאוטכני בכמות של 

 ח הניקוז כפתח מלבני בין אבנים כמפורט בתכנית ובפרטים. אבן נסורה יבוצע פת

 התשלום עבור הנקזים המצעים כלול במחיר היחידה לבניית הקירות .

 

 
 ריצופים, מדרגות ואבני שפה 40.04

 
 14ראה פרק  -ריצוף אבן, מדרגות אבן, אבני גן מאבן 

 
 ריצוף באבנים משתלבות  40.04.01

 51072וסעיף  40תכניות ובהתאם למפורט במפרט הכללי פרק על הקבלן לבצע ע"פ המפורט ב

 .51במפרט הכללי פרק 

 העבודה כוללת:

העבודה כוללת את כל המפורט לפי התכניות כולל אספקת האבנים המשתלבות בגוונים ובסוגים 

שיבחרו ע"י האדריכל, הנחת אבני הריצוף בדוגמאות ברדיוסים וצורה ישרה כמפורט בתכניות 

כולל  שימוש מעורב של  סוגי אבני ריצוף שונות באותם משטחים מרוצפים, השלמת  ובפרטים,

עיבוד פני מצע לדיוק הנדרש, שכבת תשתית חול בעובי הדרוש, ביצוע הריצוף, פיזור חול והידוק 

 המשטח של האבנים המשתלבות בשוליים כמפורט במפרט הכללי.

 בנוסף מודגשים הנושאים הבאים:

 ת:להלן מספר השלמו
הגימור העליון בשבילים מרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאם לנתון בתכניות ובכל  .א

 מקרה ללא פגמים.

ס"מ יש  5 -השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות. אם רוחב ההשלמה פחות מ  .ב

 להשלים ע"י יציקה באתר כדוגמת הקיים.
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ימת, יש להתאים את קווי הריצוף במידה ויש להתחבר למדרכה ו/או רחבה מרוצפת קי .ג

לריצוף הקיים על פי התכניום ו/או על פי הנחיות האדריכל והמפקח באתר. במקומות החיבור 

יש להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד. לא תשוולם תוספת 

 מחיר בגין התאמת הריצוף לריצופים קיימים. 

 הכוונה לצבע חוץ.  -יגמנט או גוון בכל מקרה  ובכל מקום אשר מצוין פ .ד

על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות וחצאים שיוצרו ע"י היצרן וניסור מותר רק למידות  .ה

 שונות מהנ"ל.

 חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גליוטינה".  .ו

ניסור בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן שיתאפשר  .ז

במקום של קו השוליים המתוכנן. הסטיה המירבית המותרת מהקו הישר או העיגול שצויין 

 מ"מ. 5בתכניות או מפרטים תהא 

מרצפות שחורגות מהקו או שהסטיה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה על ידי הקבלן ועל  .ח

 חשבונו.

מ"ר ולאורך  10י של על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התכניות/ הפרטים, בשטח מינימל .ט

מ"א לפי הדוגמה שצוינה בתכניות/ בפרטים ולקבל אישור המפקח, המתכנן  3.00מינימלי של 

המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות  לפניואדר הנוף 

 יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות נוספות על חשבונו, עד לקבלת אישור המפקח.

יצוף יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו על פני המרצפות במטאטא, עד שיתמלאו כל לאחר הר .י

המרווחים בין המרצפות. על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה קלה של המשטח המרוצף עד 

 שלא יכנס יותר חול בין המרצפות.

הנחת כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצוין כוללות  .יא

לצורך השקיה, מים, כלי חשמל ותקשורת, אך לא את מחיר  חומר השרוולים. על  ווליםשר

 הקבלן לסמן בדופן המשטח / המדרכה בצבע, לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.

 

 תשלום ומדידה

התשלום לריצוף משטחי האבן המשתלבת יימדד במ"ר כמסווג בכתבי הכמויות כולל שכבת החול 

 ס לריצוף,  וכולל כל האמור לעיל ובמפרטים הכלליים.ס"מ כבסי 3-5

 

 מדרגות יצוקות באתר   40.04.02

המדרגות היצוקות באתר תבוצענה על פי המפרט הכללי לעבודות בניה. שכבת גמר תהיה אבן 

 על פי פרט.  -גושנית טבעית, אבן שכבות פראית או אבן נסורה

פי הצורך, הידוק שתית ועיצוב שכבת מצע סוג א' העבודה כוללת חפירה, חציבה, מילוי ויישור ל

מוד א.א.ש.ו. אספקת כל החומרים,  98%ס"מ לפחות לאחר ההידוק. הידוק לצפיפות  20בעובי 

 , בפרטים ותכניות.14ויציקת הבטון. חיפוי מדרגות באבן  יעשה כמפורט בפרק 

 

 מ"א – פריט תשלום ליציקת מדרגות

 

 חגורת בטון סמוי 40.04.01
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, כולל שני מוטות ברזל מצולע  30 –גרת פריט זה יבצע הקבלן חגורת בטון סמויה מבטון ב במס

מ"מ. חגורת הבטון הסמויה תבוצע באופן שתתמוך את הדופן החיצונית של הרחבה  8בקוטר 

ס"מ. חלקה העליון הצמוד לאבן  15ס"מ  ולא יעלה על  10  -המרוצפת. רוחב החגורה לא יפחת מ 

ס"מ מפני האבן הנתמכת ופני החגורה ישופעו כלפי חוץ באופן שחלקה  3נמוך ב  המשתלבת יהיה

 ס"מ מחלקה הפנימי.  5 – 3 -החיצוני יהיה נמוך ב 

 ביצוע החגורה הסמויה כלול במחירי היחידה לאבן המשתלבת ולא ישולם בגינה כל תשלום נוסף. 

 

 שבילים, ריצופים, מדרכות, מדרגות ואבני שפה  40.04.04

פיתוח האתר בנוסף לאמור בו מפורטות להלן מספר  - 04כל כמפורט במפרט הבין משרדי פרק ה

 השלמות:

הגימור העליון בשבילים מרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאם לנתון בתכניות ובכל  א. 

 מקרה ללא פגמים.

ס"מ יש  5 -מ  השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות. אם רוחב ההשלמה פחות ב. 

 להשלים ע"י ריצוף/יציקה באתר כדוגמת הקיים.

במידה ויש להתחבר לכביש/מדרכה מרוצפת קיימת, יש להתאים את הריצוף לריצוף הקיים.  ג. 

 במקומות החיבור יש להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.

 הכוונה לצבע חוץ.  - ד. בכל מקרה  ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון

 

 אבני שפה ואבני גן טרומיות  40.04.05

ס"מ, אבן  10/20ס"מ, אבן גן בחתך  15/30העבודה כוללת: אספקה והנחת אבני שפה כביש בחתך 

תעלה טרומית, אבן שפה חברונית תוצרת אקרשטיין או שו"ע, אבן שפה משופעת ו/או אבני שפה 

 אחרות על פי פרטים ותכניות. 

השפה יהיו ללא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים ובועות אויר. האבנים אבני 

עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק. חיבור בין האבנים יעשה  150 -יונחו ע"ג יסוד בטון ב 

. באבני גן צבעוניות יוסף פיגמנט בגוון האבן. ניקוי המישקים  3:1בתערובת של חול + צמנט ביחס 

 במפרט. 14ר' פרק  -י הפרטים והוראות המפקח במקום. סעיף פירוט אבני גן מאבן טבעית הכל לפ

 

 מ' לאישור האדריכל 5יש להכין דוגמא באורך 

 מ"א –פריט תשלום 

 

 

 בטון אדריכלי מדרגות טרומיות 3.004.40

עם פס אזהרה מישושי וצבע, מדרגה טרומית מבטון אדריכלי, דגם "מדרגת המרינה" נגישה, 

 תוצרת חב' "וולפמן".

ויחידות קצה. כל האלמנטים  כולל יחידות אמצעללא פגמים סדקים או שברים,  המדרגה תסופק

וקבלת מידע בנוגע למידות  תכנית המדרגותלאחר הצגת  ייחתכו במפעלאשר נידרש להם חיתוך 

 לא יאושר ניסור בשטח האתר.מדויקות של היחידות. 
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מדרגה ס"מ מפני ה 0.5ס"מ, המישקים יהיו שקועים  0.5של מקס' המישקים )הפוגות( יהיו ברוחב 

)בשוליה( מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון. הטיט למישקים יהיה עם פיגמנט בגוון 

 .מדרגהה

המדרגות תונחנה על גבי מבנה שכבות הכולל יריעת סטבלינקה, מילוי נברר ומצעים סוג א', 

 הנחיות קונסטרוקטור.בהרכב ופרטי שכבות על פי פרט ו

 

על פי ו עיגון וכיחול לפי פרטביסוס, , מדרגה עפ"י תכנית, הנחת המדרגההעבודה כוללת אספקת ה

 דרישת האדריכל ו/או כנדרש בתכניות.

באורך  מדרגות. יש לבצע קטע העבודהלפני ביצוע  מדרגהיש לקבל את אישור האדריכל לדוגמת 

רק לאחר אישור  מדרגותה ביצוע. הקבלן ימשיך בעבודות מ' לדוגמא לאישור האדריכל 3 -של כ 

 לדוגמא. הקטעבכתב של 

  תאושרנה אחת לאחת ע"י המפקח לפני הנחתן. מדרגותה

  גוון המדרגה יקבע לפי הנחיית האדריכל, מתוך מבחר הגוונים שחב' "וולפמן" מציעה.

 י ביחס לגוון המדרגה שיבחר(.על פי הנחיית האדריכל )ניגוד -גוון פס האזהרה יהיה לבן או שחור

 

 יח' – מדרגהפריט תשלום 

 

 מצעים ותשתיות  40.05

 

 מצעים  40.05.01

המצעים יפוזרו ע"ג  מילוי או שתית מיושרת ומהודקת. באזורי המילוי, שטחי החניות, המסעות 

א' והשבילים ובכל מקום שידרש על פי תכניות ו/או על פי הוראת המפקח, יפזר הקבלן מצע סוג 

מהצפיפות המקסימלית לפי  100%עד  98%בעובי כנדרש בפרטים ובתכניות, ויהודקו לצפיפות 

 1+, כנדרש בפרטים ובתכניות.  דיוק פני השכבה לאחר הידוקה יהיה   1556/7מס'   ASTMתקני 

 מ' לפחות. 5ס"מ מדוד בעזרת סרגל אלומיניום שאורכו 

 הידוק מצעים בבקרה מלאה

 על דרישות מילוי מובא וכן הדרישות הבאות:חומר המילוי יענה 

 לא יכיל פסולת חומר אורגני, חומר בנין או פסולת מכל סוג שהוא. א.

ומידות האבנים במילוי תהיינה מדורגות לפי דרוג מצע סוג א',  3גודל אבן מירבי יהיה " ב.

 באופן שלא יהיו חללים בשכבה.

 " או "בומג D212ונים שלא יפחתו מ "בומג הכלי המהדק יהיה מכבש ויברציוני בלבד בעל נת

PD212 .או שו"ע. במהלך ביצוע המילוי יבוצעו בדיקות מעבדה סדירות על פי דרישות המפקח "

 במפרט הכללי לכבישים.  6 -צורת הדרך תבוצע בהתאם לסעיף ב 

 בכל מקום במפרט זה, בכתב הכמויות ובתכניות בו צוין עובי השכבה, הכוונה לעובי שלאחר

 ההידוק הנדרש.

מתחת למשטחי אספלט ו/או רחבות מרוצפות המיועדות לכלי רכב יהודק  –מצע מהודק סוג א' 

מתחת לשבילים ורחבות להולכי רגל יהודק לצפיפות  –.  ASTM  1556/7לפי  100%לצפיפות של 
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 . + 2%. סטייה מתכולת הרטיבות אשר תותר  ASTM  1556/7לפי  98%של 

 ית באישור המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים:הנחת המצעים מותנ

 גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח. א.

 בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת. ב.

 מדידת המצב הקיים של גמר עבודות העפר ושרטוטו על גבי חתכי הרוחב. ג.

 הקבלן לספק.הצגת תעודה מספק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת  ד.

 

הידוק המצעים ייעשה על פי המתואר לעיל. במקומות בהם לא מתאפשרת גישה למכבש 

וויברציוני יעשה ההידוק במכבש רגלי צפרדע )משטחי המדרגות וכד'( עפ"י הנדרש במפרט הכללי 

 (510325למדרכות ושבילים )סעיף 

 עו על חשבון הקבלן.ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן. הבדיקות יבוצ

 ס"מ. 20הידוק המצעים יעשה בשכבות של 

 התשלום עבור הידוק המצעים כלול במחיר היחידה לאספקה והנחת המצעים 

בשטח הגן לא יידרש כל הידוק. חפירה ו/או מילוי במדרונות תעשה ע"י הכנת משטחים אופקיים 

 לרוחב המדרון.

 

ת המצע הקיים לריצוף מחדש של הרחבה ע"פ עם פירוק הריצוף הקיים, תבוצע בדיקת התאמ

 דרישות המפרט המיוחד. במידה וימצא מתאים, יש להדקו שוב ע"פ הנחיות המפרט.

במידה ולא יימצא מתאים, יש לפרקו ולמלא מצע מהודק חדש ע"פ הנחיות המפרט הכללי בפרק 

5103 

 

 מ"ק. -פריט תשלום, כולל כל האמור לעיל 

 

 גן לשולי הדשא .  מצע גרנולייט40.5.02

 לפני הבאת מצע "גרנולייט גן" לשטח יש לקבל אישור המפקח.

מצע ה"גרנולייט גן"  יהיה מתוצרת מיקרוגיל או שו"ע, נקי, חופשי מאבנים, מחרסית, מחומרים 

 מ"מ. 0.6-1.2אורגניים ומחומרים מזיקים אחרים. גודל גרגר: 

 ס"מ . 10 -עובי שכבת המצע

 סומנים בתכנית, לאחר הקמת המדשאות והריצופים.המצע יפוזר במקומות המ

 עם השלמת פיזור המצע יש להשקות במים לשטיפת שאריות שחק האבן.

פני המילוי או המצע יעוצבו לפי המפלסים והשיפועים המסומנים בתכנית או לפי הוראות 

 המפקח. 

 

 מ"ק -פריט תשלום , כולל כל האמור לעיל 
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 העבודות מסגרות פלד  40.03

 

 כללי -עבודות ברזל   40.03.00

לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור האדריכל על שימוש בחומר שלא צוין במפורש 

בתכנית. המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם 

 ללא שינוי במחיר הפריט.

יכל והמפקח פעמיים, פעם ראשונה בבית כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור האדר

 המלאכה לפני ההרכבה ופעם שניה באתר הבנייה לאחר הרכבת הדוגמה.

 40.6.05, 40.6.04כל חלקי המתכת ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת וצבועה כמפורט בסעיפים  

יו בעלי .  כל הברגים יה L - 316יהיו מנירוסטה מסוג  -אביזרי חיבור, ברגים, אומים ושייבות 

ראש עגול ושקועים כך שלא יבלטו החוצה.  כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וחלקים, ללא 

בליטות.  לפני ביצוע הייצור על הקבלן לבדוק את כל המידות של החללים במקום. לא יתקבלו 

 הפרשי מידות עקב אי התאמה בשטח  ותיקון הביצוע יהיה על חשבון הקבלן.

יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות  עבודות הברזל והמסגרות

ובפרטים, כולל צביעה "גמר צבע חוץ", התקנה, עיגון וביסוס. ההכנות להתקנה בקירות יכללו 

 במחיר הקירות התומכים.

עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות. במידה ויחולו שינויים תוצא 

 מעודכנת. אין בשינויים אלה מלשנות את מחיר ההצעה/חוזה של הקבלן.תכנית 

עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות 

ובפרטים, כולל צביעה "גמר צבע חוץ", התקנה, עיגון וביסוס. ההכנות להתקנה בקירות יכללו 

 במחיר הקירות התומכים.

ול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות. במידה ויחולו שינויים תוצא עלולים לח

 תכנית מעודכנת. אין בשינויים אלה מלשנות את מחיר ההצעה/חוזה של הקבלן.

 

 מידות 

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות עמודים וכד'. כל יתר 

 ת באתר.המידות על הקבלן לקח

 לא תורשה כל סטייה מהמתוכנן אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המתכנן ובנוכחות המפקח. 

כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי התכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל ושל המפקח. 

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע במקום את המידות, התאמות שונות וכד' ויוודא שמצויים 

 הנתונים הדרושים לביצוע מדויק של העבודה.בידו כל 

כל חומרי העזר, כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק ועיגון וכד' יהיו ממין משובח ביותר ויקבלו 

את אישור המפקח לפני השימוש באתר. בכל מקום שיש לעגן ברזל )עמוד או כל דבר אחר( בתוך 

ל הכנות בשעת יציקת הקירות. פני הקירות בטון או קיר יצוק יש לבצע בהתאם לתכניות, כול

 לאחר ביטון העמודים יישארו חלקים ומעובדים כנדרש בעיבוד חלק.

 הביצוע בבית המלאכה

יש להקפיד שכל החלקים המוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם באתר לא 

 תהיינה סטיות.
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יות בברזל יורחקו. כל חלקי המגע ישויפו כל קצוות המוטות יפצרו יפה מכל צדדיהם. כל הגבשוש

וינוקו היטב. החיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים 

מעוגלים וחלקים ולא חדים, הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י 

פחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא ריתוך כנ"ל בפחית לפי מידות העמוד ובעובי דופן העמוד ל

יעשה שימוש במידת חום מוגזמת. לא יתקבלו ריתוכים לא מלאים וחורי שריפה או תיקון חורי 

שריפה בברזל.  כל החלקים יהיו מיושרים במישור אחד. לא יורשה יישור חלקים לאחר ההלחמה 

 ע"י מכות פטיש אלא ע"י מכבש מתאים.

 

 גילוון

 

 כללי (1)

עקות וכל אמצעי החיבור  לרבות הברגים, יעשה באמצעות טבילה חמה באבץ גילוון מ

. הגילוון 918במפעל אשר יאושר ע"י מהנדס האתר. הגילוון יעמוד בדרישות ת"י 

יבוצע לאחר הריתוך. לא יורשה גילוון לאחר ביצוע הריתוכים, פרט למקומות 

שחזה וצביעה בצבע עשיר שסומנו בתוכניות. הגיליוון באזור הריתוכים יתוקן ע"י ה

 אבץ ע"י הקבלן.

 

 ניקוי השטח והכנתו (2)

)גרגרי חול או  SA  2.5הניקוי והכנת השטח יעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים לדרגה 

 מתכת( על פי ההנחיות כדלקמן:

 

 צריבה בחומצה (3)

י סילוק כל קשקשת הצריבה בחומצה היא שיטה של הכנת פני הפלדה לצביעה או לציפוי על יד
הערגול והחלודה בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי אלקטרוליזה, או שניהם יחד. התוצאה 
שצריכה להתקבל היא שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר 

 נוצלו לצורך התהליך.
 

 שלבי ותהליכי הצריבה יהיו כדלקמן:

, גריז, עפר ותרכובות אחרות שאינן חלודה, קשקשת הסרת משקעים של שמן, שומן

 או תחמוצת. ההסרה תעשה לפני תהליך הצריבה ע"י ממיסים.

 הקשקשת, החלודה והתחמוצות יסולקו ע"י אחד מהתהליכים הבאים:

צריבה  בתמיסות חמות או קרות של חומצה גופריתנית, כלורית או זרחנית, שעליהן  (1)

היבטור  להקטנת קצב התקיפה של הפלדה, בתום התהליך יש הוספה כמות מתאימה של אינ

 )מעלות(. C60 -לשטוף את המצור במים חמים בטמפרטורת שמעל ל

 

)במשקל( המכילה אינהיביטור כנ"ל,  5% 10%-צריבה בחומצה גופריתנית בריכוז  (2)

מכן, יש )מעלות(, עד אשר תסולק כל קשקשת העירגול. לאחר  C   60בטמפרטורה מינימלית של 

דקות בחומצה זרחתית בעלת  2-5לשטוף שטיפה יסודית במים נקיים ומיד לאחריה טבילה במשך 

 )מעלות(. C 82זרחת הברזל כשהתמיסה בטמפרטורה של   0.3% - 0.5%מכילה  2%-1%ריכוז של 
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)מעלות(. לאחר  C 88 - c 77)בנפח( בטמפרטורה של  5%צריבה בחומצה גופריתנית  (3)

חומצה  -0.5%דיכרומט ו  -ניתרו  0.75%דקות לפחות( בתמיסה של  2לטבול )למשך  השטיפה יש

 אורטופוספטית המכילה אינהיביטור.

 

(  צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה ותידרש באופן מיוחד. הבקרה של תהליכי צריבה 4)

 דורשת את קיום התנאים הבאים:

בחומצה גופריתנית ולא תעלה על  6%על  כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה -

 בחומצה מלחית. 10%

 רק מים או קיטור נקיים ישמשו לשטיפות. -

אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים, והכמות הכללית של החומצה  -

 2000ממשקל התמיסה או על  0.2%והמלחים המומסים באמבטיות השטיפה לא תעלה עעל 

 חלקי מליון.

להתקין את כמויות החומצה והמלחים במי השטיפה רצוי לתלות את המוצרים לאחר כדי  -

הוצאתם מהצריבה, מעל לאמבטיות הצריבה, כדי לתת למירב תמיסת הצריבה להתנקז חזרה 

 לאמבטיה.

השטחים שנצרבו יבדקו לנוכחות זיהומים ומשקי מתכות. שטחים שלא נוקו כראוי ינוקו פעם  -

 נוספת.

 את תהליך הצריבה יועמדו על קצותיהם עד להתייבשותם המלאה.המוצרים שגרמו  -

 

 תהליך הגילוון( 5)

עובי ASTM - A   021 - 37כל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונו בהתאם לדרישות התקן האמריקאי 

 מיקרון. 56מיקרון, למעט בברגים בהם יהיה הגילוון  80ציפוי האבץ בכל חלקי המתכת יהיה 

 

 ןבדיקות הגילוו( 6)

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי 

 .918ואחידות הציפוי בהתאם לדרישות ת"י 

 צביעה ידנית

 

 הכנת השטח המגולוון לצביעה א.  

 הסרת חומרים זרים מעל פני השטח .  1

שטח עם בד שמיר מס' יש להסיר כל חומר זר או זיהום מעל פני השטח המיועד לצביעה ע"י שיוף ה

אך להיזהר לא להוריד את הגלוון. הקבלן יסיר את הזיזים ושאריות הגילוון מפני השטח עד  80

לקבלת פני שטח חלקים ומיושרים. באזורים חלודים יש להסיר קודם את החלודה עם מברשת 

 פלדה חדשה ולאחר מכן  לשייף עם בד שמיר כדי לחספס את פני השטח.

 

 ניםהסרת שומ .  2

השטח המיועד לצביעה חייב להיות מנוקה בקפדנות משאיות גריז, שמן, אבק וכל גוף זר אחר. 



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  305
 
 

מתוצרת "כמיתעש" או שו"ע. יש לדלל את    SB -  70הניקוי משומנים יעשה בעזרת דטרגנט 

הדטרגנט לפי הוראות היצרן. לאחר הניקוי לשפשף את פני השטח עם מברשת תוך שטיפה במי 

 ברז נקיים.

 

 הצביעה ב.   

 

 רכיבי לברזל מגולוון "אפוגל" של טמבור:-.  צבע יסוד לשטח נקי ויבש לחלוטין. צבע אפוקסי דו1

        1* מספר שכבות:   

  מקרון 40* עובי שכבה יבשה:  

   שעות   16* זמן יבוש להמשך הצביעה:  

  * אופן הצביעה: מברשת או גליל 

 4-100עם מדלל  5%* דילול: עד  

 מעלות צ' 10* טמפ' מינימלית של המתכת:  

 * גוון: לפי בחירת האדריכל 

 

 " של טמבור21.  צבע עליון: פוליאורתן דו רכיבי "גלזוריט 2 

      2* מספר שכבות:   

   מקרון  40* עובי שכבה יבשה:  

 שעות  2-8* זמן יבוש להמשך הצביעה:  

 * אופן הצביעה: מברשת או גליל 

 .11מעלות . צ' להשתמש במדלל  30, כאשר הטמפ' מעל 11עם מדלל  10-15% * דילול: עד 

 * גוון: בז' או לפי בחירת האדריכל 

 * ברק:  מט 

 

 :הערה 

לפני צביעת הצבע העליון יש לנגב את הקונסטרוקציה  מאבק, אין   לצבוע בזמן 

 סופות חול.

 

 מעקות ומאחז יד  40.03.01

עב' מסגרות חרש של המפרט הכללי  - 19פרק  יבוצעו בהתאם לדרישות המעקות:

 .1985משרדית מהדורת -לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין

. הברגים יהיו 1חלק  - 1225בת"י  3.2לפי טבלה  W 235 FRהפלדה תהיה מסוג  

. הקבלן יספק תעודת בדיקה של 1חלק  - 1225בת"י  3.3לפי טבלה  4.6מדרגת חוזק 

התקנים על עמידת הפלדה והברגים בדרישות הרלוונטיות  מעבדה מוסמכת כגון מכון

. עלות הבדיקה תכלל בעלות המעקות. המעקות יגולוונו גילוון חם 1225של ת"י 

 כמפורט לעיל

 פריט תשלום: מ"א

 עבודות שונות 40.07
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 אשפתונים  40.07.01

העבודה כוללת אספקה והתקנת אשפתונים דגם "תומר" תוצרת "עמית ריהוט רחוב" 

או שו"ע לפי פרט ובחירת אדר'. האשפתון יוצב על עמוד אחורי מפח מגולוון, בעל 

מכסה עם ציר ספר המחובר לעמוד, פח פנימי מגולוון מחובר בשרשרת לאשפתון. 

צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לבחירת האדריכל. העבודה כוללת חפירה 

ס"מ. מיקום  40ס"מ ובעומק  40בקוטר  20 -ועיגון  האשפתון ביסוד בטון ב 

 האשפתונים באתר יקבע ע"י המפקח ובתאום עם האדריכל בשטח. 

ס"מ מתחת לפני  10אשפתון המונח בשטחי ריצוף או גינון, היסוד יהיה מושקע 

 הריצוף  או הגינון המתוכנן, באופן שהיסוד לא יראה.

 העבודה כוללת אספקה, הנחה ועיגון האשפתון באתר. 

 ד לפי יחידות.העבודה תימד

 יח'. –פריט תשלום 

 

 גן-ספסלי  40.07.02

במסגרת פריט זה יספק הקבלן ספסל מקונסטרוקצית יציקת ברזל ולוחות עץ לפי פרטים ובחירת 

 אדר'.

 מיקום הספסלים באתר יקבע ע"י המפקח ובתאום עם האדריכל בשטח. 

ס"מ מתחת לכל  20X30X50ת במידו 20 –עיגון הספסל יעשה באמצעות ברגים אל יסוד מבטון ב 

ס"מ מתחת לפני הריצוף המתוכנן,  10רגל . ספסל המונח בשטחי ריצוף, היסוד יהיה מושקע 

 באופן שהריצוף המתוכנן יבוצע מעל היסוד. 

 העבודה כוללת אספקה, הנחה ועיגון הספסל באתר. 

 יח'-פריט תשלום

 

 ברזיות  40.07.01

 ות הבאות:במסגרת פריט זה יספק הקבלן את הברזי

 ברזיה מדגם על פי בחירת האדריכל. גמר הברזייה יהיה על פי הנחיות האדריכל.  -

 32ס"מ בקוטר  40תעשה באמצעות צינור פוליאתילן טמון בקרקע בעומק מינימלי של  הזנת מים:

 , כולל מחברים, כולל התחברות למקור המים.  10מ"מ דרג 

ברזיה. הבריכה תהיה תואמת לדגם הברזיה הנבחר או ניקוז: הקבלן יספק בריכת ניקוז בצמוד ל

מובל תת קרקעית אל שטח הגינון למקום שיאושר ע"י האדריכל.  2שו"ע, כולל צינור פלסטי "

השוחה תהיה עם תחתית או ללא תחתית ומלאה בחצץ. הקבלן יוודא כי כל  ניקוז הברזייה מובל 

רזייה, כולל ביסוס, כולל הזנת מים, כולל אל בריכת הניקוז.  העבודה כוללת אספקה והתקנת הב

 ניקוז וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. 

 פריט תשלום:

 יח' –ברזיה, כולל הזנת מים 

 יח'.   –ניקוז לברזייה, כולל הובלת המים לשטח גינון 
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 מתקן חניית אופניים    40.7.04

 חירת האדר' או שו"ע.במסגרת פריט זה יספק הקבלן מתקן חניית אופניים דגם עפ"י ב

 מיקום המתקנים באתר יקבע ע"י המפקח ובתאום עם האדריכל בשטח. 

ס"מ מתחת לכל  20X30X50במידות  20 –עיגון המתקן יעשה באמצעות ברגים אל יסוד מבטון ב 

ס"מ מתחת לפני הריצוף המתוכנן,  10רגל . מתקן המונח בשטחי ריצוף, היסוד יהיה מושקע 

 תוכנן יבוצע מעל היסוד. בשטחי גינון יבוצע היסוד בפני אדמת הגן. באופן שהריצוף המ

 העבודה כוללת אספקה, הנחה ועיגון המתקן באתר. 

 

 יח'-פריט תשלום

 

 

 תוחם אלומיניום  5.0740.0

 .Permaloc USAמתוצרת  BrickBlockהעבודה כוללת: אספקה והתקנת תוחמי אלומיניום 

 מ"מ. 2מטר ה מ"מ. עובי בשפה העליונה  2.44סופק באורך התוחם בגימור אלומיניום טבעי, מ

התוחם ימוקם בפתחי ערוגות גינון  בריצוף אבל משתלבת ובריצוף דק, עפ"י המסומן בתכנית 

 ובפרטים.

 

 נתונים טכניים

, לחמצון וקורוזיה לפי UV, עמידים לקרינת  6063התוחמים יהיו עשויים מסגסוגת אלומיניום 

ריכלי ארה"ב, למגע עם אספלט חם, למליחות ימית בהתקנה בקרבת הים, במפרט אד  Aדרגה 

נמוכות וגבוהות והכל לפי היצרן )אישורים לכך -למגע עם בטון, לאש ולטמפרטורות קיצוניות

 יסופקו ע"י הקבלן המבצע(.

 

 אופן התקנה

פלדה מ"מ באמצעות מסמרי   300 -מ"מ  100התוחם תוכנן לאפשר קיבוע למצעים מהודקים כל 

מ"מ )אורך המסמרים ומרווחי הקיבוע  9.5מ"מ וקוטרם  200מ"מ או  250ספירליים שאורכם 

קוים ישרים –יהיו לפי דרישת המתכנן והוראות היצרן ובהתאם לצפיפות התשתית, אופי התקנה 

 או מתעגלים פיתולים בפריסה.

 נעיצת המסמרים במצע מהודק תיעשה דרך החורים שבבסיס התוחם.

 40 –מ"מ  10ל משטחי בטון יהיה באמצעות מסמרים מאקדח מסמרים במרווחים של קיבוע א

 מ"מ, יוחדרו דרך בסיס האלומיניום בחורים המיועדים לכך. 27-39מ"מ. המסמרים, באורך 

 מ"מ מקצה משטח הבטון. 60-העיגון יבוצע תמיד במרחק של לא פחות מ

 35-55יהיה צורך במסמרים שאורכם בקיבוע אל משטח אספלט קיים באמצעות אקדח מסמרים 

 מ"מ.

 כל עבודות העיגון יבוצעו בהתאם לדרישות המתכנן, הוראות ההתקנה ופרטי העיגון.

 

 .QuickClipהחיבור בין התוחמים יבוצע באמצעות מחבר אלומיניום ייעודי של היצרן מסוג 
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קנה ופרטי ההתקנה תבוצע עפ"י הוראות ההתקנה, בהתאם לדרישות המתכנן, הוראות ההת

 העיגון.

 

 אופן המדידה והתמורה

לפי מ"א מבוצע בפועל כולל את אספקת התוחמים והאבירים הנדרשים בהתקנה וכל העבודות 

 הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה.

 

 פלב"מאזהרה ופס מוביל  מסמרות  3.007.40

 חריטה למניעת החלקה. םהלפי הנחיית המתכנן, ועלי -יהיו מנירוסטה והפסים המסמרות 

 .פרט ותקן נגישותיוצבו במרווחים אחידים לפי והפסים המסמרות 

 מ"מ על פי שבלונה של היצרן.   5.9יוחדרו לריצוף בקידוח קדח והפסים המסמרות 

 תתבצע שאיבת אבק מהקידוח.

 )מונטג'( UVעמיד  PUיהיה בדבק /הפסים מילוי הקדחים והדבקת המסמרות

 תעשה בעזרת פטיש עיסית גומי. לא להשתמש בפטיש מתכת! / הפסהמסמרהנעיצת/ החדרת 

 , פני שטח מחוספסים.2279בתקן  יעמדו / הפסהמסמרה

 העבודה כוללת אספקה והתקנה.

 

 פריט תשלום:

 יח' –מסמרות 

 יח' פסי נירוסטה( 4-ס"מ, מורכב מ 40מ"א )לפס מוביל ברוחב כולל של  –פס מוביל 

 

 

 תעבודות שונו 40.03
 

 כ ל ל י  40.03.01

או עץ פיני דו/רב שכבתי, בריא יבש ללא שום סימן ריקבון  5כל העץ באתר יהיה עץ פיני חדש מס' 

או התקפת חרקים ומזיקים, ללא בקיעים מפולשים, ללא כתמי שמן ולכלוך וללא שום פגמים 

ל )ת"י(, סעיפים אחרים. מכל הבחינות יתאים העץ לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בתקן ישרא

205,206. 

. 35העץ יהיה ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו קטנים בריאים ומלאים כפי שמרשה ת"י 

, יוצאו מתוך העץ ויסתמו 35המותר בת"י  סיקוסים שאינם בריאים, למרות היותם בגודל ובמספר

קובע הבלעדי אם בפקקי עץ בריא מאותו סוג, ועם סיבוב מותאם לכיוון העץ. המפקח יהיה ה

 לפסול את העץ עקב ריבוי סיקוסים או איזה סיקוסים יוצאו ויסתמו בפקקים כנ"ל.

את חלקי העץ הבאים במגע עם הקרקע, והיסודות יש לצפות בזפת נוזלית קרה או בצבע מגן 

 ייעודי לעץ.

ור הקבלן ישתמש בעץ פיני שיאושר ע"י המפקח באתר לפני השימוש )העץ יגיע עם מדבקת איש

  מיוחדת שאכן מדובר בעץ פיני(.

 מידות קורות העץ ע"פ הפרטים.
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 עיבוד העץ 40.03.02

כל שטחי העץ של מוצרי הנגרות יוקצעו במכונות נגרות מארבע צדדיו. קורות עץ עגולים יוקצעו 

בכל שטח הפנים של הקורה. סימני ההקצעה המכאנית יורחקו באמצעות ליטוש בניר זכוכית עד 

 ח חלק כנדרש. לקבלת משט

 

 גמר העץ יהיה חלק או מוברש, לפי בחירת האדריכל.

 

 מידות העץ  40.03.01

מידות העץ הרשומות בתכנית ו/או הרשומות  בפרטים ו/או בכתב הכמויות מתייחסת למידות 

+ ס"מ. בין פאות  1העץ לאחר ההקצעה והעיבוד הסופי. הסטייה המותרת היא לכל היותר 

+ ס"מ, ובתנאי שהסטייה תהיה שווה לכל  0.5ס"מ הסטייה המותרת היא  10 -שמידתן קטנה מ 

 אורך ולרוחב האלמנט.

 

 חיסון העץ   40.03.04 

כל העץ יעבור תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ ) תהליך הנקרא אימפרגנציה תעשייתית( ויתאים 

 .BS - 4072  1974הגנה על עץ, המבוסס על התקן הבריטי משנת  - 262 -מפמ"כ  -לתקן ישראל 

 הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות הקיימת. .א

 10( בלחץ גבוה של F.K.Cהחדרה לעץ חומרי חיסון כימיים המומסים במים )מלחי  .ב

 אטמוספרות.

 שאיבת הרטיבות ע"י תת לחץ .ג

 הוצאת העץ מהדוד ויבושו עד לקבלת איזון הידרוסקופי מתאים. .ד

 

 חיסון מורכבת ממלח נחושת, מלח אשלגן, נתרן דו כרומטי ומלח הארסן. תמיסת מלחי ה        

 גרם לליטר(. 40- 30)דהיינו  3-4%ריכוז התמיסה המומלץ להחדרה בדוד הלחץ הינו   

 

 לפי בחירת האדריכל-גוון האיפרגנציה יהיה ירוק או חום

 

 

 צביעת העץ 40.03.05

או   "PLASCON"חוץ על בסיס מים, תוצרת  כל חלקי העץ יצבעו בשני שכבות צבע עץ לצביעת 

 שו"ע או כל צבע אחר שיצויין בפרטים, בגוון על פי בחירת האדריכל.

 צביעת העץ כלולה במחיר היחידה לעבודת העץ. 

 

 

 פרזולים  40.03.03

חלקי המתכת לא יחלידו ויהיו מגולוונים כך שגם באווירה המכילה גופרית, מלך ורטיבות לא  

 ך. המתכת תהיה חסרת פגמים, חופשיה מקליפה וחלודה מוחדרת. יתהווה שיתו
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מוצרי המתכת יוכנו ע"י חיתוך וחיבור בצורה נקייה, כאשר כל הזויות מדויקות ומתאימות. ריתוך  

חלקי המתכת יהיה שווה ונקי ללא הפסקות, חורים ושקעים או מקומות שרופים. השטחים 

ביצוע הריתוך. בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו עד לקבלת  לריתוך ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני

 משטח אחיד וחלק.

 כל עבודות הריתוך יבוצעו בבית המלאכה לפני הגלוון. 

 400מיקרון לפחות ו/או  80גלוון חלקי המתכת יהיה גלוון בטבילה חמה בגלוון עבה, עובי שכבה  

 . 103גרם למ"ר לפחות, על פי תקן ישראל מס' 

 ם בשטח יבוצעו בעזרת ברגים בלבד. אין לרתך לאחר הגלוון.החיבורי 

 .L – 316כל חלקי החיבור , כגון ברגים, אומים, דסקיות ומסמרים יהיו מנירוסטה מסוג    

 

ברגי החיבור בדקים ובמושבי העץ בקירות הישיבה יהיו  ברגי טורקס בציפוי קרמי בגוון לבחירת 

 האדריכל.

 

לפי תקן  HEX   LAG  BOLD  SCREWS -או בכל מידה שתידרש יהיו   1/4,  "3/8" - ברגי עץ 

 . ANSI - 18.2.1אמריקאי 

לפי תקן  ROUND  HEAD  SQUARE -או בכל גודל שיידרש יהיו  3/8" -ברגי סגר ראש עגול  

 .B - ANSI - 18.5אמריקאי  

 

ניקוי בחול, באבקת כל אביזרי המתכת יעברו צביעה בתנור לפי שלבים של  -צבע לפריטי מתכת  

 53151, 53158, 50018מיקרון לפחות, לפי הנחיות היצרן ועברו תקן גרמני  40פוליאסטר נקי בעובי 

- DIN ו- ASTM. 

  

 

 אחריות הקבלן

לפני אספקת העץ יציג הקבלן תעודה לאישור המפקח באשר למקור וסוג העץ ולמידת היובש של  

ר עיבודי העץ, כגון חיתוך ללוחות ואימפרגנצייה. העץ. מידת היובש של העץ תימדד לאחר גמ

חודשים( מיום מסירת המתקנים  12אחריות הקבלן לכל חלקי העץ היא לשנה קלנדרית אחת )

 למזמין העבודה. 

יודגש כי מרבית מרכיבי העץ, לאחר הצבתם באתר יהיו חשופים לשמש ישירה וללחות משתנה.  

מהלך העבודה ובמשך כל תקופת האחריות. במידה הקבלן ישא באחריות מלאה לסידוק העץ ב

ויתגלו סדקים בעץ במהלך הביצוע ו/או תקופת האחריות יוחלף העץ הסדוק מיידית על פי הוראת 

 המפקח באתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין החלפת חלקי עץ סדוקים או פגומים כאמור לעיל. 
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 ונטיעות  גינון   41.01

 כל עבודות הגינון והנטיעות על פי תכניות הגינון.

 

 הכשרת קרקע, חריש עמוק וזיבול  41.01.01

העבודה כוללת ניקוי וחישוף השטח מכל פסולת, זיבול כל בורות הנטיעה והשתילה בזבל אורגני. 

ר. בנוסף מ" 100 -מ"ק ל  1.5יש לקבל אישור מהמפקח על טיב הזבל. הזיבול יינתן בכמות של 

מ"ר, גופרת אשלגן  100ק"ג לכל  1.2לזבל האורגני יפוזר זבל כימי מסוג סופר פוספאט בכמות של 

 מ"ר. 1 -ק"ג ל  3מ"ר או לחילופין כופתיגן בכמות של  100 -ק"ג ל  0.6בכמות של 

הפיזור יעשה במכונה או ביד, תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה לכל השטח. הצנעת הזבל תעשה 

ס"מ לפחות. את הזבל חייבים להצניע ביום הפיזור. זבל  20י חריש או הפיכה ביד לעומק של ע"

שיישאר חשוף בשטח יותר מיומיים לא יחשב. יישור השטח יהיה ע"י ריסוק מכאני של הרגבים 

 במתחחת או בעבודת יד, עד לקבלת השטח מוכן לנטיעה ולשתילה בהתאם לגבהים הנדרשים.

 מ"ר –פריט תשלום 

 מ"ק. –פריט תשלום 

 

 טיב השתילים  41.01.02

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים, ללא 

עשבי בר, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים, ויענו לסוג א' של דירוג 

 המשתלות.

 

 הנטיעה  41.01.01

 חציבת  במידות המתאימות לגודל העץ והמיכל. העבודה כוללת חפירה או

הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים. לא תורשה שתילה בזמן חמסין או בתקופת 

 רוחות סערה.

הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, שתילה, מילוי הבור 

 שקייה.באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, הכנת גומה וה

הקבלן יספק דשן אורגני רקוב, או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם אדמת הגן, 

 המיועדת למילוי הבור.

 

 העבודה  41.01.04

העבודה כוללת אספקת העץ, שתילה או נטיעה, תמיכה, זיבול וטיפול כל תקופת האחריות, כולל 

 החומרים והעבודה.

 

 סג א'( 7ליטר )מס'  50נטיעת עצים ממיכל   41.01.05

ס"מ מעל צוואר  20אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בעובי גזע בגובה 

ס"מ  80X80X80מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה במידות  1.70ס"מ ובגובה  2.5השורש לפחות 

לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט 
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ופתיגן לבור, הוצאת העץ מהמיכל ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת ק"ג כ 1.2, או 1:3בשיעור 

השורשים, מילוי הבור ותמיכת העץ בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי מאושר. עובי התומך 

מ' לפחות. יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת  2.5לפחות ואורכו  2"

 הקרקע המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.העץ לבור השתילה יש להשקות את 

 יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.

 יח'. –פריט תשלום 

 

 סוג א'( 3נטיעת עצים )מס'  41.2.03

ס"מ מעל צוואר  20אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בעובי גזע בגובה  

ס"מ  100X100X100מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה במידות  3.00ס"מ ובגובה  5לפחות  השורש

ק"ג כופתיגן לבור,  1.5, או 1:3לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור 

הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור ותמיכת העץ 

מ' לפחות. יש  2.5לפחות ואורכו  2קולף ומחוטא בחומר חיטוי מאושר. עובי התומך "בתומך עץ מ

לעטוף את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את 

 הקרקע המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.

 הנחיות המפקח בשטח. יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי 

 יח'. –פריט תשלום 

 

 (1ק"ג )מס'  1שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של   41.01.07

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, חפירת בורות לשתילה 

ס"מ, הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי  20X20X20במידות 

 ג"ר כופתיגן לבור והשקייה לרוויה. 250או  1:3תערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של הבור ב

 יח'. –פריט תשלום 

 

 הכנת השטח והנחת דשא במרבדים 41.01.03

עבודת הנחת מרבדי הדשא כוללת: אספקת מרבדי הדשא מסוג המפורט בכתב הכמויות,  הכשרת 

 המרבדים. הקרקע, עיבודה, זיבולה, יישורה והידוקה והנחת

 הכשרת הקרקע להנחת מרבדי הדשא כוללת:

: הקבלן יספק זבל אורגני שעבר תהליך קומפוסטציה, ללא זרעים וצמחייה זרה מסוג זיבול ודישון

ליטר למ"ר. בנוסף, יפזר הקבלן זבל כימי מסוג סופר פוספט בכמות   5-10כל שהוא בכמות של  

ליטר לדונם. פיזור הזבל האורגני והדשן הכימי  80ליטר לדונם ואשלגן כלורי בכמות של  100של 

ייעשה באופן אחיד על פני כל שטח המיועד להנחת הדשא.  הצנעת הדשן והזבל בקרקע תעשה 

 ביום פיזורו. איחור בהצנעת הזבל והדשן משמעותו אי ביצוע הזיבול והדישון. 

 : שלבי העבודה הם:תיחוח ויישור הקרקע והנחת הדשא

 ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים.  א. הקבלן יפזר

 ב   הקבלן יפזר את הזבל האורגני והדשן הכימי באופן אחיד על פני כל שטח הנחת הדשא

ג.  הקבלן יתחח את השטח לאחר שדאג כי הקרקע לחה במידה אשר מאפשרת תיחוח מלא ללא  

 ס"מ 20ימלי של רגבים.  תיחוח הקרקע יעשה עם הזבל והדשן, לעומק מינ
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 ד. לאחר התיחוח, יישר הקבלן את הקרקע יישור שני, על פי הגבהים והשיפועים הנדרשים

ה. הקבלן יהדק את הקרקע הידוק קל למניעת שקיעת הקרקע בעת ולאחר הנחת המרבדים. לאחר 

 ההידוק,  במידת הצורך, יישר הקבלן את השטח יישור סופי. 

ל המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים ושקעים. הנחת ו. הקבלן יניח את מרבדי הדשא ע

הדשא מותנית באישור בכתב מאת המפקח למידת יישור הקרקע והידוקה. לאחר הנחת הדשא 

יהדק הקבלן את הדשא הידוק קל באמצעות גלגלת כבדה )כדוגמת חבית מים( להצמדת הדשא 

 אל הקרקע והבטחת קליטתו המהירה.

מרבדים ו/או בשולי המרבדים הקיצוניים יפזר הקבלן אדמה גננית ז. במקרה של מרווחים בין 

 לכיסוי מערכת השורשים של המרבד וליישור המשטח.

 ח. השקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת הקליטה על פי הנחיות היצרן.

 ט. בכל מקרה של סתירה בין הנחיות היצרן וההנחיות הרשומות בסעיף זה קובעות הנחיות היצרן. 

 בלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא, סוגו  ואיכותו. הק

 מ"ר לאישור המפקח.  20הקבלן יניח דוגמת הנחת דשא בשטח מינימלי של 

 טיפול ואחריות הקבלן למדשאה

חודשים מיום  4הקבלן אחראי לקליטת הדשא והתפתחותו,  וכן לאחזקתם התקינה למשך 

 ם תקופת האחריות והאחזקה.מסירת האתר. מסירה סופית של המדשאה תהיה בתו

 מ"ר -פריט תשלום להכנת השטח 

 מ"ר -פריט תשלום להנחת הדשא 

 

 טיפול ואחריות הקבלן  41.01.03

חודשים  4הקבלן אחראי לקליטת העצים והשתילים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה למשך 

 חזקה.מיום מסירת האתר. מסירה סופית של הצמחייה תהיה בתום תקופת האחריות והא

 הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן:

השקייה בהתאם לצרכי העצים ולפחות פעם בשבוע, עד סוף תקופת האחריות. במקרה של  .1

גשמים תופחת ההשקייה לפי הנחיות המפקח. עלות המים בתקופת האחריות על חשבון 

 מזמין העבודה.

 עידור וניכוש עשביה סביב העצים אחת לחודש לפחות. . 2

ון תחבושות היוטה ) או הסרתם לפי הנחיות המפקח( וכן כל פעולה שתידרש ע"י המפקח תיק .3

 לטיפול נאות בעצים ובצמחיה.

 צביעת גזעי וענפי העצים. .4

עצים שלא יקלטו או יתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן, על חשבונו, בעצים זהים ובגודל זהה ויחייבו  .5

 ספת כנ"ל.את הקבלן בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נו

אחריות הקבלן כלולה במחיר היחידה לצמחייה. התשלום עבור המים בתקופת האחריות  

 יהיה על חשבון הרשות המקומית .
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 גינון והשקיה  - 41פרק 

 עבודות השקיה - 41.02
 

 מפרט מיוחד לעבודות השקיה
 בנוסף על המפרט הבינמשרדי

  
 כללי 41.2.1

 מתקנים קיימים בשטח
קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל -מתקנים עיליים או תתעבודה בסמוך ל

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה.  –וטלפון, ריהוט גן וכדומה 
 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע  קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על-מערכות תת
קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא -העבודה בתחום מתקן תת

יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 
 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-תת

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את -מהלך העבודה במתקן תתנתקל הקבלן, באקראי, ב
 העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.

 
 מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד 
עת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל לעץ לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטי

 בור. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה. כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח.
 

 חיבור למקור מים 
 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 

 כך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר. תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות ב
תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד 

 למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .  
למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת 

 הרשות המקומית.הפרוייקט לאחזקת 
 

 בדיקת לחץ
 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון. 

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.
הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות 

יקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע מק"ש עד הספ 0שייבדק ויהיה בין 
 עבודות השקייה כלשהן. בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.

 
 תקנים

כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, 
 ות העירייה.אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחי

 
 מדידה וסימון למערכת ההשקיה

 . מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.1
. להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות 2

 בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
יזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על . מקום ראש המערכת ,פרטים ואב3

ידי אבקת סיד. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק 
 לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן.

 
 ניקוי השטח

ם, פסולת על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחי
 וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.

הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות 
המוסמכות. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המובילות אליו, 
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 וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
עמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית קבלן או מי מט

להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי 
 .יסודי בחוזה ע"י הקבלן

 
 חסכון במים 

עות השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בש
המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית 

לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים 
 ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.

  פ"י הוראות על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   ע
 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים.

 
 צנרת ומחברים. 1
. צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ 1

רות הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינו
בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, 

 לקרינת שמש.
. המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים  2

 ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה. 4יהיו בעלי טבעות אטימה ,
ם יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או .  כל המחברי3

 תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.
 

 חפירה ועומקי חפירה
 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 צע חפירה  ידנית.בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתב
                         עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ             קוטר הצינור
 ס"מ מכסימום. 50                  מ"מ ולמעלה 75

 ס"מ     40                  מ"מ 63-40
 ס"מ 30          מ"מ ומטה                                             32-25

 
 טפטוף. 2

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו 
 של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

ב.  כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת 
 – Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3, יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר הצנרת, הרכבתה, הצנעתה

 מטר.  2הכל בהתאם לנדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.   היתדות יותקנו כל 
מ"מ בספיקת טפטפת לפי  16ג.  שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגרלי מווסת בקוטר 

 כתב כמויות.תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/
 ד. בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

ה. בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין 
בסעיף חפירה לעיל. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם 

 ת הבטון(.צמודים לשולי הערוגה )לחגור
ו. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות 

 בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.
ז. יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק 

 לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש 
 ס"מ לפחות. 30לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  ח. 

האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על 
 הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.

יונחו הקווים לאורך השורות,  –מצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונהט. באיזורי שיחים הנ
טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות  –מעל פני הקרקע 

 יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן בכתב לפני  הביצוע.  
 על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה. המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה   י.

 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. יא. 
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שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  –בשטחים מדרוניים  יב. 
 במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

ורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש יוטמנו צינ – לעצים יג. 
טפטפות לדקל  20 -טפטפות לעץ, ו 10לפרוס טבעת מצינור טפטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול 

יתדות ) כאמור בסעיף ב'( ביצוע  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30הטבעת תקיף את הגזע במרחק 
ם ע"י מתכנן הצמחיה. השלוחות לעצים יוטמנו באיזורי הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצי

 מצע מנותק תחת שכבה עליונה.
במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל 

 את מספר הטפטפות.
 
 : ממטירי גיחה.  1

 נן. הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכ
 ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. 

ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן.  0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ
 הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו  32ילן בקוטר אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאת
 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25ההשקיה, באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן, בקוטר 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן 
 במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן. 

פקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור אס התיאור ותכולת המחיר:
 וכל הדרוש,לביצוע מושלם של העבודה.    

 

 חפירה והנחת שרוולים. 4

 כנות לחפירהה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת 

ם אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבי
הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על 

תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות 
 הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

 שרוולים למעבר צנרת
יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  כל מקום בו בשלב ראשון 

חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר 
להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת 

מק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עו
ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר 

 8. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית
וות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצ

 כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

ות סימון של את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתד
 מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול 

כביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת ס"מ לפחות מתחת לפני ה 100החוצה כביש יונח בעומק של 
 ס"מ . 40בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 

 
 
 ראש בקרה )ראש מערכת(. 5
. התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. 1

יסמן את מיקום המדויק של  מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן
 ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.

. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש 2
 המערכת לשטח.

. אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל 2
 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, כל האביזרים יהיו אחידים באתר ביזר בצורה נוחה. א

המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים 
 לטפטוף עשויים פלסטיק.
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. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח 3
 המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.ומהיר של כל האביזרים 

 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון, .4
 מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.

 ו מצמד רקורד. היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית א5
 במוטות בלבד מאונכים לקרקע. 10פולאטילן דרג  -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ

 . יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.6
 . הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.7

 ינציה ולהצמידה לדלת הארון.כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למ
 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8
 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9
 
 על קרקעי–ארון הגנה . 3

    IP – 65ות שנים  ברמת אטימ 10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל
הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה   VDE. 0660ובתקן עמידות  

 +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.
ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה  20ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 

 של  דלת הארון .
 מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.ג.  הארון יהיה 

ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר   2ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 
 אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.

 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 
 ס"מ מדופן הארון. 20רחק ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במ

ז.סביב הארון וארון המחשב יש להתקין חבק הגנה מגולוון עם מנעול ומפתח בהתאם להנחיות 
 העירייה.

 
 התחברות מקור מים.  7

א. חיבור לקו אספקת המים המתוכנן ע"י מהנדס המים כולל מחברים, ניסור ריתוך במידה 
 וידרש.  

 
 (AS –MADE) הכנת תוכנית עדות.  3

 עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן 
 ( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )

 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.
)או מדיה  DXFידה גם על גבי דיסקטים בפורמט בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המד

 ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(.
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק 

 וחברת חשמל. 
 ישראל חדשה. –כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

וחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר המפה המצבית תתייחס לכל ר
 קיבלו טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח.

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק 
הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור 
מים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי 

 פיקוד, ציוד אלחוט.
עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה 

 למפת ההשקיה.
רון מבעוד מועד כך יום לפני הגשת חשבון אח 14על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ 

שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח 
 תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.

לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה 
 לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.

 
 וקה עד למסירה סופיתעבודות תחז.  3

      כללי     3.1
במפרט הכללי    41.5כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 

 . 2001מהדורה ראשונה –לעבודות בניה 
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עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה 
 צעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.וזריעת מילואים, והן מתב

תחום העבודה יהיה מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום 
 (.AS  MADEשייקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )

כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה כולל התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 
 .ום עבור צריכת מים להשקיהתשל

  
 

 טיפול ואחזקת מערכות השקיה 3.2
 במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו

מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה 
 הראשונה.

 ים בו הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלוי
הדורשים תיקון. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה 
אחראי, בתקופת עבודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך 

 שעות משעת גילוי התקלה, נזילות, דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות     12
 ת בפריצת מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  הכרוכו

 על התקלה. חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו
 . כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  חשבון הקבלן

 המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל  תקן יקבלו את אישור
     קוטר נדרש.

הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמירה על הציוד והאביזרים 
 מפני  

 גניבה השחתה וכיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר 
 רכת. למניעת נזק למע

 השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות   
 המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית 

 לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים 
 יות הנוגעות בדבר.ושאר הרשו

  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות 
 מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים.המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 

 
 ניקוי השטח 10

ולת על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פס
 וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.

הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות 
המוסמכות. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם 

 על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
ימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית קבלן או מי מטעמו ש

להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי 
 .יסודי בחוזה ע"י הקבלן
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 עבודות תאורה: 41פרק 

 

 כללי  1תת פרק 

 תאור העבודה והיקפה  2תת פרק 

 ות לביצוע תשתיותהוראות טכני  3תת פרק 

 עמודי תאורה  4תת פרק 

 גופי תאורה  5תת פרק 

 מזרקה  6תת פרק 

 חומרים וציוד  7תת פרק 

 תאומים אישורים ובדיקות  8תת פרק 

 תנאים מקומיים  9תת פרק 

 אחריות  10תת פרק 

 מדידה ומחירים  11תת פרק 

  

 

 

 

  כללי: .1

ת שצ"פ ותשתיות עבור מצלמות המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע מתקן לתאור א.

 ביטחון בפרויקט שצ"פ פספס לוד.

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

ותקנותיו העדכניות, והתקנים הישראלים  1954חוק החשמל תשי"ד   (1)

 העדכניים.  

 "תאורת דרכים". – 1862ת"י  –תקן ישראלי לתאורת חוץ  (2)

הבזק וחברת הוט לתשתיות תת הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ, חברת  (3)

 קרקעיות. 

 מפרט טכני לתאורת חוץ של אגף המאור בעירייה, עדכון אחרון. (4)

 בהוצאת משרד הביטחון. 08המפרט הכללי לחשמל מס'  (5)

 המפרט הטכני המיוחד, רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.  (6)

המפרט  הטכני המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט טכני מורכב 

ת חוץ של מחלקת המאור. העדיפות בין המסמכים עפ"י סדר הופעתם,  לתאור

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן 

ליידע את המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו. ככלל, במקרה של 

 סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים, יפסק לפי הנוהל המחמיר. 

  ודה והיקפה:תאור העב 

 כללי: 2.1

לתאורת   LEDביצוע מתקן תאורת חוץ ע"י עמודי תאורה עם זרועות ופנסי  .א

 השצ"פ.
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ביצוע חיבורים של מתקן התאורה כולל חיבור כבלים והארקות והתקנת מגשי  .ב

 חיבורים בעמודי התאורה. 

ביצוע חיבורים וניתוקים של מתקנים קיימים לצורך התאמת המערכת החדשה  .ג

 יימות. ביצוע מרכזית מאור חדשה וחיבור השצ"פ למרכזיה זו.למרכזיות ק

 ביצוע מערכת הארקות והזנת חשמל למזרקה. .ד

 ביצוע תשתיות עבור מערכות ביטחון. .ה

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות העבודות  2.2

דה תבוצע בפרויקט. על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבו

גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, 

בקטעים, ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת. העבודות הנ"ל כלולות במחיר 

 היחידה.

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות.  2.3

ל כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או על הקבלן להשלים את המתקן ע

 התכניות. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ו/או למסור לקבלן לבצוע  2.4

 רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (:AS MADEתכניות עדות  ) 2.5

ברשותו את כל השנויים שבוצעו במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות ש .א

 לעומת התכנון המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי  .ב

 שבוצע )תכניות עדות(.

 .AUTOCAD –תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .ג

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3הקבלן ימסור למזמין  .ד

 שדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............( הקבלן יציין ב .ה

 בתאריך ......."

מסירת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה והיא תנאי לקבלת המתקן  .ו

 ואישורו.

 

 . הוראות טכניות לביצוע השלמת תשתיות1

 חפירות 3.1

עליון החפירות עבור הצנרת ימדדו מרום הסופי של הפיתוח באופן שעומק קצה  .א

 ס"מ. 100 -של צינור לא יקטן מ

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב  .ב

 הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה  ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה  10החפירה תרופד בשכבה של   .ג

הדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש נוספת לאחר הנחתה. יש ל

להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" או "כבלי תקשורת" כנדרש, 

לסתם את החפירה בחומר מצע מובא ולהדק עד להשגת הצפיפות הנדרשת 
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בהתאם לדרישות יועץ הקרקע ומפרט מתכנן הכבישים בפרויקט. פני המילוי 

 התשתית.  הסופיים יתאימו לגובה פני

על הקבלן לוודא תוואי של צנרת תת קרקעית קיימת במידה וישנם. האחריות  .ד

להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל 

תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד 

 על ידו ועל חשבונו. 

 

 צינורות: 3.2

ת עבור תשתיות חשמל תבוצע בהשגחת חשמלאי בעל רישיון הנחת הצנר   כללי: 

 "ראשי" לפחות.

 תאורה .א

בין העמודים יותקנו צינורות מטיפוס שרשורי דו שכסתי מחוזק דוגמת  

"מגנום". הצינורות יונחו בקווים ישרים. עבור כל צינור יונך מוליך \"קוברה"

 ממ"ר 35הארקה חשוף ושזור מנחושת 

 צנרת תקשורת .ב

 HPDEלביטחון או תקשורת עירונית יהיו מסוג פוליאתילן מצולב  הצינורות

מ"מ  63מ"מ ,  50מ"מ ,  40( בקטרים )פנימי(: S.D.R) 11ו/או י.ק.ע  13.5י.ק.ע 

 מ"מ בהתאם למסומן בתכניות.. 75ו/או 

  חבל משיכה: .ג

כל הצנרת שתונח לתאורה/חשמל/תקשורת תסופק עם חבל משיכה מניילון שחור 

 ס"מ בקצוות. 20עם רזרבת קשירה מ"מ  8שזור 

 פקקים: .ד

 כל הצינורות יאטמו בקצוות באמצעות פקקים תיקניים ע"פ הנחיות יצרן הצינורות.

 הפקקים יכללו אמצעי לקשירת חבל משיכה לפני סגירת הצינור.

 סימונים .ה

כל הצנרת שתסופק ע"י הקבלן תכלול סימן מזהה לפי סטנדרטים של החברות  (1)

גוון שונה או רישום מוטבע ע"ג הצנרת. אין לבצע צנרת כדוגמת פסי סימון ב

 זיהוי שונה.   מאותו סוג לחברות שונות מבלי סימון

באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית  (2)

שבוצעה עבור חצית כבישים. הסימון יהיה בר קיימא על קרקעי ויסומן ע"י 

 כניות העדות שיכין.הקבלן, עם ציון קואורדינטות  בת

 :עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת .ו

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. (1)

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות. (2)

על מנת למנוע חדירת חול וגופים –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   (3)

 זרים לחלל הצינור.

מנדריל לכל קנה בנפרד בנוכחות בודק לפני כיסוי הצנרת תבוצע בדיקה ע"י  (4)
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מחברה מוסמכת שתאושר ע"י המתכנן והגשת דוח הבודק המאשר את בדיקת 

 הצנרת.

(  X,Y,Zהקבלן אחראי לסמן עם מודד את קצוות הצנרת שתונך כולל מיקום ) (5)

 הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד.

 

 שוחות מעבר ויסודות לעמודים: 3.3

 שוחות מעבר: .א

ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב התאים  (1)

 הכמויות. 

טון, במקומות אחרים בעומס של  40תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  (2)

 טון. כל סוגי התאים יישאו אישרו מכון התקנים הישראלי.  25

 תקע. -החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע (3)

 ס"מ.  10וצבו על שכבת חצץ בעובי התאים י (4)

יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדרכה ו/או פני הכביש.   (5)

ס"מ מתחת לפני הפיתוח המתוכנן ומעל  40תקרות התאים יותקנו בעומק עד 

 לתקרה יבוצע צווארון + מכסה מותאם לפני הפיתוח.

ובריצוף מכסה מכסי התאים יתאימו לאזור ההתקנה: בגינון מכסה עגול  (6)

מרובע עם פתח עגול. יבוצעו מכסים ייעודיים ממתכת עם חותמת "המחלקה 

 למאור עיריית לוד" 

מידות התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות  (7)

 לאחר עיבוד. 

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.  (8)

 : שוחות עבור אלקטרודת הארקה (9)

ס"מ נטו. בתוך השוחה יש    80השוחה לאלקטרודה תהיה שוחת בטון בקוטר  

  3מ"מ ואורך   19להכניס את אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

ס"מ חצץ, הכל לפי  20מטר. השוחה תהיה בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה  

 הפרט בתכניות. 

 :יסודות בטון לעמודים .ב

 ובמפרט העירוני הן מידות מינימום לאינפורמציה .  מידות היסודות שבתכנית (1)

באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את  (2)

עמידת היסוד בתנאי השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן . התכנית תסופק לכל 

סוגי היסודות . התכנית תוגש לאישור בשני עותקים למחלקת המאור ,למתכנן 

 נסטרוקציה בפרויקט . אין לבצע לפני קבלת אישור.החשמל ולמתכנן הקו

 לכל יסוד בטון יחפר בור המתאים לגודל היסוד.  (3)

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו  300-היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב (4)

 בהמשך. היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח. 

 ס"מ.  5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  (5)
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וכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו לתוך היסוד י (6)

 ס"מ מפני היסוד.  70כאמור 

 ס"מ מתחת למפלס הסופי.  28גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  (7)

 מיקרון.  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  (8)

ברגים יחוברו ס"מ. ה 18בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה 

ס"מ. לכל  40x4ביניהם בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח 

אומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל. הארקת יסוד תעשה ע"י  3בורג יותקנו 

ס"מ מעל  60-מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ועילה כ 40x4ברזל מגולוון 

 היסוד. 

 בסיס העמוד. מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של  (9)

באחריות הקבלן לקבל את אישורי מחלקת המאור ליסוד לפני סגירת הבור 

 .300-ולהציג אישור לבטון ב

מידות היסודות יהיו לפחות ע"פ המפורט ב"טבלת היסודות לעמודי תאורה"  (10)

 במפרט העירוני למאור, עדכון אחרון ומעודכן לתקופת הביצוע. 

ים של הפרויקט ומתוכננים לעמודים עבור יסודות שיבוצעו בשלבים מוקדמ (11)

בשלב סופי של הפרויקט תבוצע הגנה זמנית על היסוד באמצעות חוליית בטון 

ס"מ בחלק  5ס"מ, מלאה חול + יציקת בטון רזה  50ס"מ ובגובה  100בקוטר 

העליון. הנ"ל לצורך הגנה מפני פגיעה בברגי היסוד. ההגנה כלולה במחיר 

הגנה תבוצע רק עבור יסודות שיבוצעו כהכנה העבודה ולא תשולם בנפרד. ה

 להתקנת עמודים שאינם חלק מהפרויקט.

 

 . עמודי תאורה:4

העמודים יהיו עשויים פלדה מגולוונת בגובה וחתך בהתאם לתכנית וע"פ כל ההנחיות  4.1

 והדרישות במפרט העירוני .  

ות העמוד באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור ובדיקת מכון התקנים לעמיד

מטר לשנייה. העמודים יסופקו ממפעל בפיקוח מכון התקנים לפי  47ברוח מצויה של 

 וישאו תו תקן.  812ת"י  –תקן ישראלי 

 החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.  4.2

כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח ציוד יותקן מגש  4.3

להגנה על כל    -N+A6 10k A/Cדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  ציוד עם  מה

פנס בנפרד שבראש העמוד. פתח יותקן בעמוד ובכיסוי הדקורטיבי לפי המפרט 

העירוני, בעמודים בהם תותקן מצלמה העמוד יכלול פתח נוסף עבור ציוד המצלמה 

 ומאמת נוסף במגש האביזרים עבור חיבור המצלמה.

ים לתאורה וביטחון יהיו מחולקים לכל גובהם ויהיו בהם שני פתחי עמודים המיועד 4.4

 ציוד, אחד לחשמל ושני לתקשורת.

 עבודת הקבלן כוללת התקנת מספרים לעמודים לפי מפרט העירייה.  4.5

מחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה, צביעה, תכנית יצרן , בורג הארקה, הכנה  4.6
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שילוט ,חיזוק מכסים וכל העבודות וחומרי  להתקנת מגש חיבורים, אומים, דסקיות,

 העזר הדרושים. מגש הציוד ימדד בנפרד. 

העמוד יהיה מסוג המאושר לשימוש במחלקת המאור. על הקבלן לקבל אישור מחלקת  4.7

 המאור לעמודים לפני התקנתם.

 העמוד יסופק בגוון ע"פ הנחיות אדריכל הפרויקט. 4.8

 

  פנסים )גופי תאורה( 5

 פנס לעמוד תאורה :אפיון טכני של  5.1

גוף התאורה שיסופק יהיה אורגינלי שיורכב בארץ הייצור. הגופים שיסופקו יהיו  .א

 ע"פ המוגדר בכ"כ ללא ש"ע. 

 תחזוקה ללא כלים. CLASS II, דרגת בדוד  66IPדרגת אטימות לתא אופטי  .ב

 מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת פוליאסטר.  .ג

 רת לג"ת ע"י ציר וננעלת ע"י סוגר הנפתח ללא כלים.חופה מחוב .ד

תא אפטי יהיה מרפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודייז עם כיסוי זכוכית  .ה

 תא בית הנורה מתכוונן אנכי ואופקי. 66IPמחוסמת 

ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף ללא  .ו

 הזנת החשמל לפנסכלים פתיחת החופה תנתק את 

 .CUTOFFכל הפנסים יהיו מטיפוס  .ז

 באחריות הקבלן לקבל את אישור מחלקת המאור לפנס לפני התקנתו. .ח

   LEDמפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי 5.2

 גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:          

ויתאים לעבודה  2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  .א

 +(, יש להציג תעודת בדיקה מלאה.35( עד ) 104בטמפרטורות סביבה של ) 

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה  .ב

ההתקנה  –(Driverאלקטרונית אינטגרלית ייעודית המותקנת בתוך גוף תאורה )

כת ההפעלה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן. מער

האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת 

 ± . %10בתחום של 

)בידוד כפול( בהתאם  2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  .ג

 20לדרישות תקן ישראלי .

 .10KV/10KAגוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של  .ד

לפחות  IK-08יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  גוף התאורה .ה

 .IEC62262בהתאם לדרישות תקן 

 . LEDמקורות האור יהיו מסוג  .ו

 לפחות. 80%מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  .ז

 בהתאם לדרישת העירייה. גוון מקור האור יהיה  .ח

 . ML80     שעות לפי 80000יהיה לפחות  LEDאורך חיים של מכלול  .ט



 ]הקלד טקסט[

 _______   חתימה וחותמת המציע: ____                                  325
 
 

)כאשר היא מותקנת בגוף  LEDאורך חיי מכלול גוף התאורה: מקור האור  .י

שעות לפחות )מתייחס למקור האור ולמערכת  50,000התאורה( וגוף התאורה, יהיה 

 (. Driver 4ההפעלה 

שנים.  תעודת 10+ דרייבר תהיה ל  LEDאחריות לגוף תאורה כמכלול כלול  .יא

 מתאימה תסופק למחלקת המאור.

 כללו מגן מתח יתר אינטגרלי.הגופים י .יב

 יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי.: .יג

, לרבות תחום טמפרטורת סביבה, 2.3חלק  20בדיקה מלאה לתקן ישראלי   (1)

קיימות  מגן מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברים לדרישות תקן 

 . 2.13חלק  61347ישראלי 

 2.1חלק . 961תאמה לתקן ישראלי תעודת בדיקה לה (2)

)בטיחות פוטו  62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  (3)

 ביולוגית(,בהתאם לסוג גוף  התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.

 (. LED)דרישות בטיחות מנורת ה  IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  (4)

-IKולם מכאני )דרגת הגנה מפני ה IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן  (5)

)תאימות וחסינות אלקטרו  IEC61547תעודת בדיקה להתאמה לתקן  08

 מגנטית לציוד תאורה(

הפרעות משודרות בתדר  – RFI ) EN-55015תעודת בדיקה להתאמה לתקן  (6)

 רדיו מציוד תאורה(.

,ובנוסף ISO17025דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות  (7)

,עבור כל סוג גוף תאורה  LUMDATאו  IESבפורמט יסופק קובץ דיגיטלי 

 .LM-70מוצע. המדידה תתבצע בהתאם לדרישות תקן 

 . IES TM21ולתקן  IESLM-82תעודת בדיקה לאורך חיים בהתאם לתקן   (8)

 .IESLM-79תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן  (9)

קבל לשיפור כופל את ציוד ההצתה,   מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל: 5.3

ההספק, נורה, ואת קטע הכבל המחבר בין פתח הציוד בעמוד לפנס כולל חיבורו במגש 

החיבורים שבעמוד. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של הפנסים לרבות כל 

החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר 

 הדרושים.

 גיש חישובי תאורה לביצוע עבור אזור העבודה של הפרויקט .באחריות הקבלן לה

 

 במידה ויוחלט לבצע בעתיד: –. מזרקה 3

 במזרקה תותקן מערכת הארקות ע"פ הנדרש בחוק. 6.1

 גופי התאורה במזרקה יהיו במתח נמוח מאוד ויעמדו בדרישות חוק החשמלץ 6.2

ה תקינה של באחריות הקבלן לתאם עם קבלן המזרקות את כל הנדרש לצורך פעול 6.3

 המזרקה
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 : . חמרים וציוד3

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  8.1

 התקנים )עם תו תקן(. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח  8.2

התקין ולחפירה וכן לקבל אישור אגף המאור בעירית ירושלים לכל הציוד שבכוונתו ל

 והצנרת  שתונח עבורם. 

כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י  8.3

 הקבלן מייד ועל חשבונו. 

  צביעה: 8.4

שיבחר בשלב הביצוע לאחר ניקוי  RALצביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע בגוון 

סטר טהור על פלדה מגלוונת חיצוני מכל לכלוך לפי מפרט "אפוקל" צביעת פוליא

 שנים מהמפעל.        5-)לאווירה לא ימית(. הקבלן יספק תעודת אחריות ל

 שילוט: 8.5

באחריות הקבלן לספק ולהתקין שילוט עבור כבלים כולל בשוחות מעבר, עמודים 

צינורות ואביזרים כגון: לוחות , גופי תאורה קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט 

ם ועל הכבלים הן במוצא והן ביעד , על השילוט ייכתב מספר המעגל. סנדויץ למתקני

פירוט יתר על השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. 

מחיר השילוט כולל במחיר היחידות בכתב הכמויות. כן יהיה שילוט סנדויץ בארונות 

ידה האחרים ולא ימדדו חשמל , דלתות לארונות עם לוחות חשמל , כולל במחירי היח

 בנפרד.

 

  .  תאומים אישורים ובדיקות:3

 העבודה תבוצע תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפקוח מטעם מחלקת מאור. 9.1

עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למחלקת "פיקוח  מאור"  ויתאם אתם את כל  9.2

 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות, על הקבלן לתאם  9.3

הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת 

  מחוסר תאום. 

 על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.  9.4

ור בעירייה תבוצע צנרת הכנה לכבלי תאורת תתואם עם המפקח ועם אגף המא 9.5

בהשגחתו. הקבלן יזמין את המפקח מטעם אגף המאור לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה 

ולפני סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. לאחר גמר 

ביצוע יידרש הקבלן להציג דו"ח מדידות מדגמיות לעומק צנרת בעזרת מכשיר מתאים. 

 ת. התוצאות ירשמו בתכניות עדו

על הקבלן לתאם עם אגף המאור של העירייה את כל עבודות החבורים, העמודים  9.6

 והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע. 

בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של המתקן  9.7

 .ויתקן את כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור זרם למתקו
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בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת  9.8

 את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

הקבלן אחראי לתאם עם חברת חשמל/ בזק/הוט את התשתיות ששיונחו עבורן כולל  9.9

 קבלת אישורים לביצוע התשתיות והזמנת פיקוח מטעמן בכל שלב בהתאם לדרישתן

 ומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. כל התא 9.10

 

  תנאים מקומים:. 10 .2

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת 

אפשרויות הבצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל 

ה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את התנאים בנוגע למכשולים, קשיים בהתקנ

 נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

 
 : אחריות. 11 .3

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י  11.1

 המתכנן והמפקח. 

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   11.2

תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים  הקבלן יהיה אחראי לפעולה 11.3

 שסיפק. 

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל  11.4

חודשים  24חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 מיום ההחלפה. 

ם במתקן במשך תקופת הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויי 11.5

 האחריות.

 שנים כמפורט בסעיף הרלוונטי. 10תהיה  LEDאחריות לפנסי תאורת  11.6

 : מדידה ומחירים. 12

 העבודה תימדד לפי ההוראות הבאות:  12.1

 "כללים למדידה של עבודות בניה: עבודות חשמל ותקשורת". 7חלק  1861ת"י  .א

.העבודה תימדד נטו עם במפרט הכללי על כל סעיפיו פרט אם צוין אחרת 08פרק  .ב

השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו, מדידת הקווים 

 התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי  12.2

 העזר הדרושים להשלמת העבודה. 

חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד חול, סרט סימון, כיסוי והידוק   מחיר חפירה כולל 12.3

 ומדידות עומק. 

מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה, טפסנות, בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר  12.4

 לכבלים. בנוסף כולל המחיר גם את תכנון היסוד ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן .

יוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה ממ"ר מפתח הצ x 3 2.5כבל ההזנה  12.5

 ולא ישולם עבורו בנפרד. 
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מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את הנורה, ציוד  ההצתה וקבל לשיפור כופל  12.6

 ההספק. 

 מחירי צנרת כוללים חבלי משיכה ופקקים לאטימת הצנרת בקצוות . 12.7

ות וכל חומרי העזר מחירי כבלים ומוליכי הארקה כוללים חיבור מושלם בקצו 12.8

 הדרושים לביצוע החיבור.

מחירי העבודה כולה כוללים את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים  12.9

,התחברויות תאומים עם רשויות ,תאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנועה , עבודה 

 בשעות לא שגרתיות וכדו' .

,בדיקות הארקה מחירי הבדיקות כוללים את כל הבדיקות כולל בדיקות בשלבים  12.10

לכל עמוד , מדידת רציפות הארקה ואישור חיבורים  LTלכל עמוד ועמוד , כולל מדידת 

 שבוצעו במתקן .
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 'טנספח  
    

 5/2017מכרז פומבי מס' 
 

 כתב כמויות
 )מצורף בנפרד( 
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 נספח י'
 5/2017מכרז פומבי מספר 

 
 (%02ניקוד האיכות ) טבלת

 
 
 

המכרזים בלבד ואינו מיועד למילוי על ידי נספח זה מיועד לשימוש ועדת 
 המציע.

המציע יחתום על נספח זה )כמו על יתר מסמכי המכרז( בראשי תיבות + 
 חותמת.
 
 
 

 
 מס'

 
 פרמטר
 

 
ציון 

 סימליקמ

 
ציון 

 משוקלל
 

, ותק מקצועי וניסיון במבנים איכות .1
 ציבוריים

פרוייקטים שנעשו בחמש  כמות והיקף
 השנים האחרונות

 דה בלוחות זמניםעמי

%50  

 
שביעות רצון הממליצים  -המלצות  .2

 ומוניטין. 
הרשות רשאית לקחת בחשבון את זהות 

 הגוף הממליץ והיקף פעילותו

%20  

 
 צוות מקצועי של הקבלן .1

איון אישי + ימכרזים מרההתרשמות ועדת 
 קורות חיים + ניסיון

%10  

 
    

 
 

 סך הכל
  

 
%100 
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 (%30) (Bציוני המחיר ) חישוב

לאחר קביעת ציוני האיכות של המציעים כאמור לעיל, תפתח החברה את מעטפת  

(. הועדה תהא רשאית שלא לפתוח את 2ההצעה הכספית של המשתתפים )מעטפה מס' 

 ההצעות הכספיות של מציעים שלא עמדו בניקוד האיכות המינימאלי.

להצעה יחושב על ידי חלוקת מחיר  . ציון המחירהחברה תבחן את הצעות המחיר

יתקבל ציון  כך .80%-בההצעה הזולה ביותר , במחיר ההצעה הנבחנת , והתוצאה תוכפל 

)מקסימאלי( להצעה הזולה ביותר בה הוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר, וציונים  80

 להצעות האחרות. 80-יחסיים קטנים מ

ים שבכתב הכמויות, לרבות הפרק מובהר כי הצעת המחיר תכלול את כל הפרקים והמבנ

ואין באמור כדי להטיל על החברה חובה כלשהי לממש פרקים אלה, כולם  ,האופציונאלי

 ו/או חלקם.

  

 מחיר ההצעה הזולה ביותר    B  =80   Xציון מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                                                  

 
 

 הציונים הכוללים )איכות ומחיר( ודירוג ההצעותחישוב 

הציון הכולל )איכות ומחיר( יחושב עבור כל אחת מההצעות על ידי חיבור ציון האיכות 

 באופן הבא:  ,וציון המחיר

 A+ ציון האיכות Bציון המחיר   =  הציון הכולל
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 נספח יא'
 

 רשימת התקשרויות
 

 ______________________ת אשר ביצעתי במהלך השנים:להלן פירוט ההתקשרויות  והעבודו
 

 
                             

 תאריך_________
 
 

 שם הקבלן_____________ חתימה_____________ 

תאריך 
 התחלה

תאריך 
 סיום

 טלפון איש הקשר שם איש  הקשר היקף כספי פירוט העבודה הגורם המזמין
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 נספח יב'
 

 תצהיר
 
 

אני הח"מ, _________________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
 את
 
 בועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הק 

 הנני משמש כ_________________ בחברה.

החברה נעדרת כל הרשעה וכן לא מתנהלת כנגדה כל חקירה בחשד לעבירה שיש עמה קלון או 
 בעבירה 

 שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד'.

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 
 

_____________
_ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 

 אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ 
 

הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ ת.ז. _________________, לאחר שהזהרתיו/ה 
 כי 
 
 ליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, ע
 

 אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 
 
 

_______________
_ 
 חותמת וחתימת עו"ד
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 נספח יג'
 

 המלצות
 

תם, ובעלותם הכספית לנשוא ימולא לגבי עבודות נשוא מכרז זה, הדומים בהיקפם, במורכבו
 המכרז, ואשר בוצעו על ידי במהלך שלוש השנים האחרונות 

 
 שם/תיאור הפרוייקט

 
____________________________________________________________________

_ 
 

 מיקום הפרוייקט
 

____________________________________________________________________
_ 
 
 אריך הביצוע: ___________________ת
 

 מזמיןה .1
 נייד_________ טל'       כתובת   שם

 

 מנהל הפרוייקט .2
 

 ____________נייד'טל   כתובת   שם
 

עלות כוללת של חוזה הפרוייקט: 
___________________________________________________ 

 
 דירוג קבלנים נדרש: _________________

 
 שהוקצב לביצוע הפרוייקט:__________________________לוח זמנים 

 
 משך ביצוע הפרוייקט בפועל: ___________________

 
 חוות דעת/המלצה של מזמין הפרוייקט:

 
 ____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________
_ 
 

 :אישור מזמין הפרוייקט המתואר לעיל

אני הח"מ __________________, מאשר בזאת, כי הקבלן 
 ____________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרוייקט כמתואר לעיל.

 
 

 חתימה+חותמת המזמין    תפקיד    תאריך
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 'דנספח י
 

 הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות הציבור
 

 
אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 בזאת כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה
 
הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.  .1

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי "המשתתף"____________________ )להלן: 
ממנהליו ___________________ אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא, במצב של ניגוד 

מכרז זה לבין ענייניו האחרים )ובכלל זה, אך מבלי לגרוע עניינים בין ההתקשרות נשוא 
מכלליות האמור, בין בפעולה, בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, שהמשתתף ו/או מי 
מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם 

 אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין(.

יב לפעול לכך שהמשתתף ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי הריני מתחי
 אינם נמצאים ויתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות  –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה 
 ף הינו תאגיד. למנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמשתת

 
כן הנני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות בשרות  .2

 .1992-הציבור, התשנ"ב
 
למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי  .3

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
_______________ 

 חתימת המצהיר      

 אישור עו"ד/רו"ח
 

, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה אני הח"מ ______________
בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 

        ________________ 
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 .'טונספח 
 

 1333-הצהרה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
 
 

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 ר/ה בזאת כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהי

 
לחוק  1הספק אינו עוסק במתן שירותי כוח אדם ואינו "ספק כוח אדם" כהגדרתו בסעיף  .1

 .1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו
 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2
 

____________ 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני  אני הח"מ ______________,

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 

_____________ 
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 'זטנספח 
 

 תצהיר הספק בדבר קיום חוקי עבודה
 

 אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
 להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  

 :בזאת בכתב, כדלקמן
 

 אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הספק ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר
 הספק(. –בשמו )להלן  
 

 בספק מתקיימות כל האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה:
 
1      . 
 הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה או  א.  

 שנים ממועד ההרשעה המאוחרת ביותר 3משתי עבירות אך חלפו חלקם  ו/או הורשעו ביותר 
 )*  מחק את המיותר(; 
 

 השנים  5היה והספק הורשע ביותר משתי עבירות, יצרף את הכרעות הדין בהן הורשע במהלך 
 שקדמו למועד החתימה על הסכם זה.

 
 התמ"ת הספק או בעל זיקה אליו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  ב.

 הפרות של חוקי העבודה או חלקם; 6-בגין יותר מ
 הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 , שחלק מהן מובאות להלן:1976 -התשל"ו 
 
i.  "כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה 

 ;1981 -התשמ"א 
ii. " "כל אחד מאלה: -בעל זיקה 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

 בעל השליטה בו; א.
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של  ב.

 ו של הספק;הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילות
 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; ג.

iii.  חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית
 מהותית בידי מי  ששולט בספק;

iv.  הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג  -"הורשע", בעבירה
 (;2002בר באוקטו 31)

v.  "החיקוקים המפורטים להלן: –"חוקי העבודה 
 ;1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  א.
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז ב.
 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ג.
 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א ד.
 ;1976-"וחוק דמי מחלה, תשל ה.
 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א ו.
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד ז.
 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו ח.
 ;1953-חוק עבודת נוער, תשי"ג ט.
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג י.
 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א יא.
 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח יב.
 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג יג.
 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה יד.
 . 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב טו.
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vi.  "עבירה לפי אחד החיקוקים המפורטים לעיל; –"עבירה 
vii.  "דין חלוט;-הרשעה בפסק –"הרשעה 

viii.   "ל שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעיהחזקה ש -"שליטה מהותית 
 שליטה בחבר בני האדם;  

 
 הספק אינו עוסק במתן שירותי כוח אדם ואינו "ספק כוח אדם" כהגדרתו  .       2

 .1996-לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1בסעיף 
 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 
 

 המצהיר/ה                
 

 אישור
 

 הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ 
 עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

 
 שברחוב ____________________ מר/גב' ________________ 

 נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________
 כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבדהמוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה 

 וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 
 אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 
 
 

 חותמת              חתימה מ.ר. ___________                          
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 ח'ינספח 
 

 דוח קרקע                           
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 נתונים כלליים .1
 

 איתור .א
 

 . בקרבת מפגש הרחובות בן יהודה והחלוץהאתר נמצא 
 
 
 טופוגרפיה .ב
 

 .+55 -של כ ברוםם ינמצאהמתוכנן  נהבאזור המבפני הקרקע  (1

 

 .)מפלס הפסיפס( +53.9רצפת האפס של המבנה מתוכננת ברום  (2
 

 בשטח המבנה והפיתוח קיימות עתיקות הכוללות שרידי מבנים ואף בורות מים ישנים. (3
 
 
 
 תוכנית בדיקות הקרקע .ג
 

. בני קידוחיםמ' ע"י הקבלן א 30קידוחי ניסיון לעומק של  2בוצעו באתר  2014 מרץבחודש 
וחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית לקביעת הצפיפות היחסית של השכבות מדגמים בקיד

 מופרים הועברו למשרדינו לצורך ביצוע מיון הסתכלותי.
 
 
 תאור המבנה .ד
 

. במבנה הפסיפס שישמש כמוזיאון מ' 60× 20מבנה דו קומתי במידות כלליות של מתוכנן 
 קרקעית. -קיימת קומה תת

 ציונלית.המבנה יבנה בשיטה קונבנ 
 טון. 50-200העומסים האנכיים הצפויים ביסודות המבנה הינם בין  

 
רון ותכנון הקונסטרוקציה נעשה ע"י מהנדס רשות העתיקות נעשה ע"י  תכנון האדריכלי

 .משולמי
 

 כל שינוי בנתונים דלעיל יובא לידיעת הח"מ, שאם לא כן, אין להשתמש בדוח זה.
לבד ואילו לאלמנטים מיוחדים בפיתוח יינתנו הנחיות דוח זה מתייחס לביסוס המבנים ב

 בנפרד לפי פנייה מפורטת של המזמין הכוללת נתונים מדויקים.
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 חתך הקרקע .2
 
 

מכילה חרסית, צרורות השכבה ב .מ' 4השכבה נמצאה החל מפני הקרקע ועד לעומק  – מילוי .א
 חום בהיר.אפור . צבע השכבה וכן שרידי מבנים ישנים ופסולת

תוצאה  ,חבטות 9-12שבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות בתחום  תקניתבדיקות החדרה ב
 המצביעה על צפיפות בינונית.

 
 

  ועד לעומק מ' 4מעומק השכבה נמצאה החל  - חול דק נקי עד חול דק עם דקים )מילוי?( .ב
 . צבע השכבה חום בהיר.200חומר עובר נפה  3-8%מכילה השכבה ב .מ' 6.5

תוצאה  ,חבטות 9-33שבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות בתחום  תקניתבבדיקות החדרה 
 המצביעה על צפיפות בינונית.

 
 
 מ' ועד לעומק 6.5השכבה נמצאה החל מעומק  - עד שמנה מעורבת בצרורותחרסית בינונית  .ג

בגודל צרורות מ'. השכבה בעלת פלסטיות ופוטנציאל תפיחה גבוהה השכבה מכילה  10-12
 חום כהה. משתנה. צבע השכבה

תוצאה  חבטות, 19-35בבדיקות החדרה תקנית שבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות בתחום 
 בינונית.המצביעה על צפיפות משתנה של נמוכה עד 

 
 

מ'. השכבה בעלת פוטנציאל  30 ועד לעומק מ' 10-12השכבה נמצאה החל מעומק  - חוואר שמן .ד
אפור צבע השכבה . בשכבה בות גבוההרטי במהלך הקידוח דווח ע"י הקודח על. תפיחה גבוהה

 .בז'
תוצאה  חבטות, 3-23בבדיקות החדרה תקנית שבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות בתחום 

 נמוכה.עד מאוד נמוכה המצביעה על צפיפות 
 
 
. החוואריתרטיבות גבוהה בשכבות  דווח עלבמהלך הקידוחים אך נמצאו  לאמים  - מי תהום .ה

שונים עקב לסים ע שבאתר תתכן המצאות מים כלואים במפיש להביא בחשבון כי בסוג הקרק
 שינויים עונתיים ועליה קפלרית של המים בקרקע.

 כמו כן, עקב הימצאות שכבות חוואר תיתכן גם הימצאות מים ארטזים בלחץ.
 
 

תאור הקרקע הוא בנקודת הקידוח ובעיתוי הקדיחה והאינטרפולציה בן הקידוחים היא בגדר 
 נו שינויים בעובי השכבות, בעומקן ובחוזק השכבות. השערה בלבד.  יתכ

הנ"ל אין להסיק על אפשרויות החפירה והקדיחה כולל זמן הביצוע שהינם  רמהתיאו
כמו כן אין להסיק מהתאורה נ"ל על השימוש  פונקציה של טיב הציוד שנמצא אצל הקבלן.

 בחומר הנחפר.
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 ות לביצוע על תכנית היסודות()יש לכתוב את ההערות הנוגע שיטת הביסוס .3

 
הימצאות שכבות חוואר וחרסית בעלות פוטנציאל תפיחה גבוהה מחייבות ביסוס המבנה 

 בכלונסאות עמוקים שיקדחו ויבטיחו את יציבות המבנה כנגד תפיחה.
 
 
 
 

  פרוט הביסוס בכלונסאות .4
 
 

 להלן פרוט עומס מותר עפ"י קוטר ועומק: .א
 

 מ'. 12העומק המינימלי של הכלונסאות יהיה      
 

 עומס אופקי  מותר  עומס אנכי מותר  עומק בטבעי  קוטר
 טון  טון  מ'  ס"מ
 4.0  35עד   12  60
60  14  36-45  4.0 
60  16  46-80   4.0 
70  16  81-95   7.0 
80  18  96-125   12.0 
90  18  126-145   18.0 

100  20  147-180   23.0 
110 
 

 20  181-205   30.0 

 .עבור עומסים יש לפנות לח"מ לקבלת תוספת לטבלת הביסוס 

 

  קרקע טבעית בלבד ויש להוסיף לעומק זה את עובי המילוי בכל בהעומק הנ"ל הינו עומק
 כלונס.

 
מ"מ. שעור הזיון יחושב לפי התקן  16מצולעת בקוטר מינימלי של  הזיון יהיה מפלדה .ב

 F=100d-0.7pלקרקעות תופחות, לפי הנוסחה:    940הישראלי מס' 
 

 כוח השליפה, טון  -  Fכאשר:     
d     -  'קוטר הכלונס, מ 

               - p .כוח אנכי קבוע, טון 
 

 פרומיל משטח חתך הכלונס. 5 -א יפחת מהזיון בכלונסאות ל
 אורך הזיון יהיה כאורך הכלונס. כלוב הזיון יתלה במרכז הקידוח. קוטר כלוב הזיון יהיה

 ס"מ מקוטר הקידוח. 16 -קטן ב
 
 

 אם מתכננים עמודי יסוד יהיה קוטרם כקוטר הכלונסאות. .ג
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מ'  3ון/מ"ר בהזנחת ט 1ממשקל הבטון בתוספת חיכוך של  90%כוחות שליפה התקבלו ע"י  .ד

 עליונים.
 
 

 מ' לפי יציבות הקרקע העליונה. 1-3על הקבלן להביא בחשבון שימוש בצינור מגן באורך  .ה
 
 

ובמקדחים חזקים, לפחות  M-250 הקבלן יביא בחשבון הצורך בשימוש במכונה חזקה  .ו
ת להימצאו אפשרות וכן  עם צרורותכולל שימוש בוידיה וב"אוגר" עקב הימצאות שכבות 

 .כגון שרידי מבנים שיש צורך לעבור אותם שכבות קשות וצפופות
 
 

במקרה שתהיה בעיה בקידוח וקדיחת  M .S.L.C-הקבלן יביא בחשבון הצורך בשימוש ב .ז
 י תכנון הקונסטרוקטור.עפ"כלונס חדש 

 
 

 המרחק החופשי שבין הכלונסאות. 50%הפרש גובה בין כלונסאות סמוכים לא יעלה על  .ח
 
 

 ית תבוצע בכל הכלונסאות.בדיקה סונ .ט
 
 

יש לנקות את עודפי הבטון בחלק העליון של הכלונסאות בכדי למנוע היווצרות הרחבות  .י
מ' העליונים בקוטר הכלונס  2 -בראש הכלונס מומלץ להתקין שרוולי קרטון לפני היציקה ב

 על מנת למנוע הרחבות אלא בעת היציקה.
 
 

יידרש מעבר  ,ל הימצאות מים שיגרמו למפולות ולחוסר יציבות בדופן הקידוחשבמקרה  .יא
 לביצוע הכלונסאות בשיטת הבנטוניט.

 
 

 .שיטת הבנטוניטב"יבש" וב מצ"ב מפרט לביצוע הכלונסאות .יב
 
 
 
 הנחיות לתכנון החפירה .5
 

בחפירה ללא תכנית שתוכן ע"י הקונסטרוקטור ותכלול חתכים המפרטים, אין להתחיל  .א
פעמים גובה  3 -מבנים שכנים, צנרת סמוכה וכן אלמנטים אחרים עד למרחק השווה ל

 קעמעל ומתחת לפני הקר בתנאי שאין עצמים סמוכיםהחפירה. שיפוע החפירה המותר 
 אופקי. 1.5 -ל אנכי 1)כולל צנרת( יהיה 

 
 

יש למתן את שיפועים בקטעים בהם חתך הקרקע בפועל יהיה בלתי יציב ויהיה צורך  .ב
 במיתון השיפועים.
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ע חפירה בסמוך יתוכנן על ידי הקונסטרוקטור באיזורים שבהם לא ניתן לבצדיפון  .ג

 .החפירה ביצועים קיימים העשויים להינזק במהלך לאלמנט
 
 

 רשים הסמוכים.אין לבצע חפירה מחוץ לגבולות המגרש ללא אישור בעלי המג .ד
 
 

 במקרה של מבנים או אלמנטים הסמוכים  לחפירה מעל ומתחת לפני הקרקע יתוכנן דיפון .ה
 
  
  

 ממברנה היקפית .6
 

כלפי חוץ.  3%מ' בהיקף המבנה שתהיה בשיפוע של  5לתכנן ממברנה אטומה ברוחב  מומלץ 
להפחית  תשמש להרחקת המים מתחום היסודות במקרה של דליפות. תפקיד הממברנההממברנה 

מ' ככל שניתן מאחר ואלה עשויים לגרום לסדקים אשר גם על פי  1-5את שינויי הרטיבות בעומק 
 התקן הם בלתי נמנעים בסוג הקרקע הנדון.

  
 

 תכנון קירות המבנה .7
  

קירות המבנה התת קרקעיים המהווים חלק מהמבנה יחושבו כנגד כוחות אופקיים לפי מקדם  .א
 .=0.5K לחץ עפר צידי במצב מנוחה של

 
 

 98%ייעשה ממצע סוג א' מהודק לצפיפות של ות תת קרקעים המילוי החוזר בגב קיר .ב
 ממודיפייד.

באזורים בהם לא מתוכננים  ס"מ עליונים 50 -ס"מ, פרט ל 20ההידוק ייעשה בשכבות בעובי  
בהם ייעשה המילוי בחרסית מקומית מהודקת בשכבות, כדי לצמצם את  אלמנטי פיתוח

 . הידוק לקוי יגרום לשקיעות.חדירת המים
 
 
 רצפות המבנה .8

 
מהקרקע באמצעות ארגזי קרטון  ויופרדורצפות וקורות המבנה יתוכננו כרצפות תלויות  .א

, כל זאת ס"מ עם הגנת לוחות צמנט בצדדים 25ס"מ או ארגזי קלקר בעובי  20כוורת בעובי 
 .3.7.3.8סעיף  940עפ"י תקן 

מומלץ לשקול  באתר על שלמות הארגזים בעת היציקה.יש חשיבות עליונה בסוג הקרקע ש
במקרה כזה קורות המבנה ע"י שימוש באלמנטים טרומיים השארת חלל מתחת לרצפה 

 יופרדו כנ"ל.
  
  

אלמנטים בולטים מהמבנה כגון מדרגות יתוכננו כזיז היוצא מהמבנה או כקורה על שני  .ב
 ס"מ לא תעביר כוחות למבנה.  20סמכים. התכנון ייעשה באופן שתזוזת קרקע בשיעור של 

במקרה של צינורות ביוב או צינורות אחרים מתחת לרצפה, יש להפריד גם אותם כמו הרצפות  
 והקורות. אין להרשות מצב בו צינור נמצא במגע עם האדמה בצד אחד ועם הרצפה בצד שני.
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בכלל  ודות(,אלמנט המחובר מונוליטית למבנה לא יהיה במגע עם הקרקע )להוציא היס שום .ג

ינותקו מכל מגע עם  -זה: ריצוף קירות תמך, ארגזי גינון וכל אלמנט אחר המבוסס על הקרקע 
 .הפרדה עפ"י המפורט בסעיף א'המבנה, תוך 

  
  

  לפתחים. ש להקשיח את המבנה בחגורות שיחברו בין העמודים מעל ומתחתי .ד
  
  
  

 ביוב, ניקוז וגינון .9
  

  
דליפת מים ממושכת העלולה לגרום לתפיחה אופקית למרות הביסוס בכלונסאות יש למנוע  .א

 ואנכית.
מצד בעלי המבנה, למנוע  1525יש להקפיד על קיום ההנחיות דלהלן ועל אחזקה לפי תקן 

 דליפות ממושכות ולתקן דליפות.
  
  

מ' לפחות  3יש להרחיק שוחות ביוב, גינון וכל מקור דליפת מים אחר, כדי ן קפי התעל  .ב
שלא ניתן להרחיק צנרת ושוחות עקב מגבלות הקיימות באתר, מקרה ב מגבולות המבנים.

יה מחומר מעולה שאינו רגיש לתזוזות ובנוסף תבוצע פריסת הקווים מצנרת העשויתוכננו 
וזאת על מנת  ,בתחתית החפירה לצנרת, כאשר היריעה תעלה על דפנות החפירה  HDPEיריעת 

 למנוע זרימת מים לקרקע במקרה של דליפות מהצנרת. 
  
  

 מ' מגבולות המבנים. 5נטיעת עצים במרחק של יש להימנע מ .ג
  
  

תכנון הפיתוח ייעשה ע"י יועץ ניקוז מנוסה, תוך יצירת שיפועים מתאימים שיבטיחו סילוק  .ד
או  3%ובקרקע גלויה של  1.0%של  מינימלימהיר של מי הגשמים. בשטח מצופה יהיה שיפוע 

 יותר להבטחת הנ"ל. 
  
  

הה ותורכב עם חיבורים אטימים וגמישים המאפשרים צנרת הביוב והמים תהיה מאיכות גבו .ה
 ס"מ.  5תזוזות קרקע דיפרנציאליות של עד 

  
  

הקבלן יהיה האחראי היחיד לניקוז האתר לאורך כל הביצוע וידאג לסילוק יעיל ומהיר של  .ו
 .יםיהצורך בניקוז באזורים הנמוכים התת קרקעהקבלן יביא בחשבון  המים מהאתר.

 
 

 אזורים שמתחת לרצפות והקורות.יש להבטיח ניקוז ב .ז
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 יעוץ בשלב ביצוע היסודות .10
 

 שלושה ימים לפני תחילת ביצוע היסודות כדי לבקר באתר. בכתב יש להודיע למשרדנו .א
 מהנדס הביסוס יאשר את היסודות הראשונים טרם יציקתם.

 
 

 .תכנית היסודות הכוללת עומסים תובא לעיון מהנדס הביסוס, מבחינת נתוני הקרקע .ב
  
  

ביצוע היסודות יעשה בהשגחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה אשר יהיה נוכח  .ג
באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט, יאשר יציקת כל יסוד וידווח 

 למהנדס הביסוס.
 

 

העומק הסופי ייקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס בעת קדיחת הכלונסאות הראשונים. תיתכן  .ד
 מ', או שינויים דומים אחרים 1 ס"מ כתמורה להקטנת עומק ב 10ב גדלת קוטר אפשרות של ה

 .מהתכנון 20%עד 
  
  

תיתכן התאמת תכנית היסודות עפ"י הממצאים בשטח )בעת ביצוע היסודות( המשלימים את  .ה
 המידע על הקרקע.

  
  

 
 איטום .11
 

 קירות המבנה והרצפה ייעשה ע"י יועץ איטום.איטום 
 
 
 

 כללי .12
 

ס בכלונסאות לא ניתן, עפ"י תקן הביסוס, להבטיח בסוג הקרקע שבאתר העדר למרות הביסו
 סדקים אסטטיים.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 

 
 אינג' ד. דוד         
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 מפרט לביצוע כלונסאות

 מרכז מבקרים -פסיפס לוד 
 
 
אותה של . )דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה נ6בעל שקיעת קונוס של " 30 יהיה ב הבטון בכלונס .1

 פעמים באתר ובדיקות חוזק על פי התקן. 2-3הזיון בכלונס(. בדיקת סומך תיעשה 
 
 
הקבלן יביא  .הכלונסהיורד עד תחתית קשיח יציקת הבטון תיעשה באמצעות משפך וצינור  .2

במקרה הצורך תבוצע היציקה כאשר הצינור  בחשבון הצורך בשימוש במנוף עזר לביצוע היציקה.
 בתוך הבטון )ניתן להשתמש במשאבה עם צינור קשיח(.מ'  5יהיה טבול 

 
 
 אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה, אלא באישור מהנדס הביסוס. .3

 יציקת הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה. יש להוסיף שומרי מרחק לכלוב הזיון.
 ס"מ. 3שומרי המרחק יהיו מסוג גלגלי בטון או גלגלי פלסטיק בעובי 

 
 
מפקח באתר יוודא את עומק הכלונסאות, אנכיותם )בעזרת פלסים( ומרכזיותם בתחילת הקדיחה ה .4

מקוטר הכלונס המתוכנן וכן שהסטייה מהאנך לא  5% -ובסיומה. המרכז המבוצע לא יסטה יותר מ
 . סטייה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס.1.5%תעלה על 

 
 
 מוד לדווח למהנדס הביסוס על כל חומר אורגני או מלאכותי שיימצא בזמן החפירה.על המפקח הצ .5
 
 
שלושה ימים לפני תחילת ביצוע היסודות כדי לבקר באתר. על מהנדס בכתב יש להודיע למשרדנו  .6

 הביסוס לוודא את חתך הקרקע בתחתית החפירה ליסודות הראשונים ולאשרם טרם יציקתם.
 
 
בהשגחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה אשר יהיה נוכח באתר ביצוע היסודות ייעשה  .7

בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט, יאשר את יציקת כל יסוד וידווח למהנדס 
 הביסוס.

 
 
, ציפורני וידייה וכתר וידייה ומקדחים חזקיםלפחות  M-250הקבלן יצטייד במכונת קידוח חזקה  .8

. מידות וכן שרידי מבנים ובורות מים באתר קשות וצפופותכבות ש תכנות להימצאותיעקב ה
 המקדחים תהיינה זהות למידות ולקטרים שבתכנית.

 
 
 .מ' 1-3על הקבלן לקחת בחשבון שימוש בצינור מגן עליון באורך  .9
 
 

יש לנקות את עודפי הבטון בחלק העליון של הכלונסאות בכדי למנוע היווצרות הרחבות בראש  .10
 הכלונס.
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העומק הסופי ייקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס בעת קדיחת הכלונסאות הראשונים. תיתכן  .11
 מ', או שינויים דומים אחרים. 1ס"מ כתמורה לכל הקטנת עומק של  10אפשרות של הגדלת קוטר 

נבדקה רק נקודה בודדת אשר לעיתים אינה יכולה להוות חיזוי מלא של הצפוי  ןהניסיובקידוח 
 בביצוע.

 
 

 המרחק החופשי שבין הכלונסאות. 50%רש גובה בין כלונסאות סמוכים לא יעלה על הפ .12
 
 

 יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות.  .13
 
 

או  במקרה של המצאות מים כלואים מעל שכבות החרסית יהיה צורך במעבר לשיטת הבנטונייט .14
הקידוח ויהיה טבול  קשיח היורד עד תחתיתעם צינור באמצעות צינור טרמי או משאבה  יציקהב

 .מ' בבטון 5במשך כל היציקה לפחות 
 
 

 .ליקויים הקבלן יביא בחשבון ביצוע קידוחי גלעין בכלונסאות בהם יימצאו .15
 
 

 עיםהקבלן יביא בחשבון כי במקרה של התקלות בשרידי מבנים שלא ניתן יהיה לעבור אותם באמצ .16
ל הכלונס או עמק שניקדח וקידוח חוזר עד לעו  M.S.L.Cב דרש יציקת הכלונס יהמפורטים לעיל ת

 לחלופין מעבר לנקודת קידוח אחרת שתתקבל מהמתכנן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אינג' ד. דוד                     2017 נובמברב 12
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 מפרט מיוחד לביצוע קיר ויסודות בשיטת הבנטוניט
 והנחיות למדידה לצרכי תשלום

 מרכז מבקרים -פסיפס לוד 
 
 
 כוללת של הקבלןאחריות  .1

  
מפרט זה מתייחס ליסודות חפורים ויצוקים באתר בשיטת הבנטוניט. על הקבלן לבצע את  .א

העבודה בהתאם לתכניות ולהוראות המהנדס ויהיה אחראי בלעדי לביצוע העבודה במיומנות 
 מקצועית גבוהה.

 

כל  הקבלן רשאי לקבל את דוח בדיקות הקרקע, יחד עם זאת עליו לבצע על חשבונו את .ב
הבדיקות הנוספות הדרושות לו לצורך הגשת המכרז וביצוע העבודה. דוח בדיקות הקרקע 
הוכן לצורכי תכנון בלבד ואם הקבלן יסיק ממנו מסקנות לצורכי ביצוע, יהיה זה על אחריותו 
המלאה. על הקבלן להביא בחשבון הצורך בשימוש באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת 

 ת. לא תתקבל כל תביעה לתשלום בגין חתך הקרקע.העומק הדרוש ליסודו
 

סלרי מלבני. כמו כן, יש להדגיש  אלמנטהינה שוות ערך ל כלונסלצורך מכרז זה המילה  .ג
 ולפיכך כל המילים הנ"ל תהיינה נרדפות לצורך המכרז. יסודשהאלמנט מהווה גם 

 

 
 סימון .2
 

ותכנית המאפשרת לאתר את  הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים, נקודות גובה בתוך השטח
מקומו של כל אלמנט. הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה ויבצע על 
חשבונו ואחריותו את סימון מקום היסודות לפי התכנית. לפני תחילת העבודה על הקבלן לוודא את 

 גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות.
 
 

 חפירה .3
 

או מכונת הקידוח ואת אנכיותו לפני תחילת החפירה, וכן תוך  יש לוודא את מרכזיות המחפר .א
 מהלכה. הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי.

 יש לבדוק בעזרת פלס עם שנתות את שיפוע ציר המחפר או מכונת הקידוח.
 

ואת החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות החפירה  .ב
יציבות דפנות החפירה. יציאת המחפר או המקדח תהיה במהירות כזאת שאינה גורמת יניקה 

 ומפולות.
 

 עומק החפירה הסופי של כלונסאות הנסיון ייקבע בעת הביצוע ע"י מהנדס הביסוס. .ג
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ובמקדחים חזקים )וידייה, "אוגר"( עקב המצאות  יצטייד במכונת קידוח חזקה מאוד  הקבלן .ד

ר ושכבות סלע קרטון באתר. מידות המקדחים תהינה זהות למידות ולקטרים צו עדשות
 שבתוכנית.

 

מעבר פלטות צור קשות במקרה ולא ניתן לעברם באמצעות מכונה סיבובית, תעשה באמצעות  .ה
 ס"מ לפריצת הדרך. 45מכונת מיקרופיילים בקוטר 

 

 הקבלן יביא בחשבון במסגרת הצעתו שחיקת ובלאי ציוד הקדיחה. .ו
 

וסטיית מרכזה מהמרכז  1.5%א תאושר חפירה לקיר שסטיית צירה מהאנך העולה על ל .ז
 מרוחב )קוטר( האלמנט )הכלונס(. 5%המתוכנן עולה על 

 

מ' לפחות. צינור  1החלק העליון של החפירה יהיה מוגן ע"י קיר "גייד" או צינור מגן בעומק  .ח
סוג המחפר, אופן החפירה, הויברציות המגן יבטיח הגנת הדפנות כנגד הגלים הנוצרים, לפי 

ומצב הקרקע. ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ה"גייד" או צינור המגן על חשבונו להבטחת 
 הנ"ל.

 

ביצוע החפירה והיציקה של היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד. אין להשאיר יסוד בלתי  .ט
היסוד ביום החפירה,  יצוק למשך הלילה אלא באישור המהנדס. במקרה שאין יוצקים את

 מ' לפי הוראת המהנדס. 3-6יבצע הקבלן על חשבונו חפירה נוספת כולל יציקה, בשיעור 
 

 הקבלן יבטיח מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות מספקת להבטחת רציפות החפירה. .י
 

מידות המקדח או המחפר יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות. חריגה מדרישה זו תחייב  .יא
ן להוסיף עומק לאלמנט או כל תיקון אחר על חשבונו. חריגה חמורה על פי קביעת את הקבל

 המהנדס תאפשר פסילת האלמנט.
 

בשלב הראשון יבוצעו הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה בהתאם להוראות המפקח, על  .יב
 מנת להגדיל או להקטין את האורך המתוכנן על פי ממצאי הקרקע, לפי שיקול דעת בלעדי של

 המהנדס.
 

 אין להרשות שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הכלונסאות. .יג
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 תמיסת הבנטוניט .4
 

הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט מתאים למניעת  .א
 פלוקולציה. 

 הקבלן יספק מתוקים ונקיים וכל חריגה מכך תחייב אישור המהנדס.
 

 ק"ג מים.  1000 -ק"ג( בנטוניט ל 60) 6%ת הבנטוניט יהיה ריכוז תמיס .ב
 שינוי הריכוז לפי צרכי העבודה ייעשה באישור המהנדס וללא תוספת תשלום.

 

 מ"ק.\טון -1.04ל 1.03המפקח יוודא  את הכמויות ויבדוק שהצפיפות המתקבלת היא בין  .ג
 .1%אחוז החול בתמיסה הטרייה לא יעלה על 

 

עשה ע"י ציוד המיועד למטרה זו: משאבה מיוחדת, מיקסר מהיר, ערבוב הבנטוניט יי .ד
 . %1לא תעלה על שעות  24)דקנטציה( לאחר  שהפרדת המיםאגיסטור, "היפר" וכו', באופן 

 

 שניות לפחות. 36"מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של -הצמיגות תיבדק ב .ה
 

 .8-11.5של התמיסה ימצא בתחום  pH-רמת ה .ו
 

 דקות, או  7.5 -סמ"ק ב 12 -רובת יבדק בהתאם לתקן ויהיה לא יותר מאובדן מים מהתע .ז
 סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס. 25

 

 הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה. .ח
 

הקבלן יביא בחשבון בריחת תמיסת בנטונייט בשכבת החלוקים והצורך בשימוש בתערובת  .ט
 בבור.  לא תשולם כל תוספת בגין כך. צמנטית מייצבת והורדת מפלס הבנטונייט

 

מפלס תמיסת הבנטוניט יהיה בכל מהלך העבודה מעל תחתית הגייד ובכל מקרה לא פחות  .י
 מ' מעל למפלס מי התהום. -1.5מ

יש להפסיק את פעולת החפירה מיד כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל ולהמתין עד למילוי 
 החפירה בבנטוניט כנדרש.

מ' לפחות מעל מפלס מי התהום )גם אם יידרש  2 -ה גבוה בכל תנאי במשטח העבודה יהי
 לצורך כך מילוי ע"ח הקבלן(.

 

 עם התקדמות התמיסה חל זיהום  תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהמחפר. .יא
הקבלן יבדוק לפי הוראות המהנדס את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד, בעומקים 

  מ' מעל תחתית החפירה. 1,3,6של 
 סמ"ק.\טון 1.15אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עולה על 

יש לנקות את התמיסה מחול ע"י ציוד מתאים )אייר ליפט ודיסנדר, או צירקולציה דרך 
הקידוח והכנסת  מתחתיתבריכות ונפות מרטטות(. שאיבת הבנטוניט המזוהם תיעשה 

 בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח.
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 דוגמא מהבנטוניט שבו הוא עומד להשתמש והיא תבדק במעבדה מוסמכת. הקבלן יספק .יב

אין להביא לשטח אלא בנטוניט  שאושר ע"י מהנדס הביסוס. גבול הנזילות של הבנטוניט יהיה  
 לפחות. 40%

 הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר.
 

פור על חשבונו למקום הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבנטוניט והחומר הח .יג
 מאושר עפ"י חוק. 

 
מ' מפני  4פסולת הבנטוניט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת הנמצאת בתחום  .יד

 הבטון הטוב העולה בעת היציקה.
 

 

 הכנת והכנסת הזיון .5
  

מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתכניות ויתאימו לדרישות התקנים הנוגעים בדבר  .א
כים וחפיפות יעשו רק במקומות המצויינים בתכניות, או שיאושרו במהדורתם האחרונה. ריתו

 ע"י המהנדס.
במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים, יהיה עליו לקבל את אישורו בכתב של  

המהנדס. על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות, ובשימוש במספר כלי ההרמה 
זיון ישארו במקומם הנכון ולא יקבלו שום המתאימים  והדרושים, אשר יבטיחו שמוטות ה

 כפיפה תמידית בעת פעולת ההרמה.
המהנדס יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר, וימנע את הכנסת הכלוב  

 אם אינו מספק את הדרישות.
במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון באופן שהברזלים ישארו ישרים לפני הכנסת  

 וב לחפירה.הכל
  

ס"מ בכל כיוון, כדי לאפשר זרימת הבטון בצורה  12בין מוטות הזיון יהיה  המינימליהמרחק  .ב
 .”shuttering“תקינה ולמנוע תופעת 

  

ס"מ להבטחת  5יש להשתמש ב"ספייסרים" מצינורות )שלושה בקידוח וארבעה בקיר( בקוטר  .ג
 היציקה. הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה, אשר ישלפו עם גמר

 אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק החפירה.
אין להשתמש בגלגלי פלסטיק. ניתן להשתמש בגלגלי בטון )תשעה לפחות( ברדיוס השווה 

 (.30 -ס"מ )ב 2.5לכיסוי הבטון ובעובי 
  

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות. הכלוב יונח במרכז  .ד
ון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את מקומו גם ובכיו

במשך היציקה. ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור המהנדס. בסיס הכלוב יהיה 
 מ' מעל קרקעית הקידוח. 0.3מוגבה 

  

אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות, יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל אביזרים  .ה
ים לצורך התחברות הקונסטרוקציה של המבנה הראשי, או ביצוע תמיכות שונות, יוכנו כל שונ

 האביזרים הנדרשים ע"י הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף.
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במקרה ומתוכנן כלוב זיון שאינו יורד עד לתחתית הכלונס, יאריך הקבלן מחצית ממוטות  .ו
וח וזאת כדי למנוע התרוממות ס"מ מתחתית הקיד 30מוטות עד  4 -הזיון אך לא פחות מ

 מ"מ לפחות. 12הכלוב עם עליית הבטון. מוטות אלה יהיו בקוטר 
  

  

 יציקה .6
  

יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר מאשר שעה לאחר גמר ניקוי אחרון של החפירה. אם  .א
מ"ק )לפי קביעת המהנדס( יש לנקותה \טון 1.15תמיסת הבנטוניט תהיה בצפיפות העולה על 

קרקע )למשל: ע"י הזרמת בנטוניט נקי בתחתית החפירה ושאיבת כל התערובת מחלקיקי 
 המזוהמת בראש החפירה(.

  

מכמות הבטון  הגיעה לאתר.  50% -יציקת הבטון תהיה רצופה. יוחל ביציקה רק לאחר ש .ב
 ידי כך יוודא אם היו מפולות.-הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך החפירה ועל

. המשאית תבוא לאתר עם תעודת ס לכל כמות של משאית אחתעליית בטון תרשם בטופ 
שקילה במאזני גשר )ברוטו, טרה ונטו( כדי לוודא את נפח הבטון הנצוק. אם לא תבוצע 

 שקילה זו של המשאיות, יהיה צורך בהגדלת כמות הבדיקות הסוניות והגלעיניות ע"ח הקבלן.
  

בטיח גמר היציקה לפני תחילת לשעה. הקצב י מ"ק 35 -קצב יציקת הבטון לא יפחת מ .ג
 ההתקשרות כדי לאפשר החזרת המאמצים האפקטיביים המקוריים בדופן הקידוח.

  

ליציקת היסוד ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית החפירה. עם התחלת  .ד
ס"מ מתחתית החפירה, ויוחזק במצב זה עד  25 -היציקה לא יורם הצינור יותר גבוה מ

. הרמת הצינור מתחתית החפירה תיעשה מעל תחתית פני הצינורמ'  5גובה של שהבטון יגיע ל
מ'  1.2ס"מ לכלונס בקוטר עד  20 רק לאחר מילויו בבטון. קוטר צינור הטרמי יהיה  בקוטר 

 ס"מ  בקוטר גדול יותר. 25ובקוטר 
  

הטרמי פקק, פתיתי קלקר או ורמיקוליט )עפ"י דרישת המהנדס( יבטיח ירידת הבטון בצינור  .ה
 ללא סגרגציה.

  

ס"מ הנ"ל, יש להפסיק את היציקה,  25 -אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב .ו
 לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה מחדש.

  

מ' מתחת לפני  5במשך כל זמן היציקה יש לשמור על כך שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמיד  .ז
. לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הבטון בתוך הבטון הטרי של הכלונס, יש הבטון הטרי

 מעל לנפח החור התיאורטי. 20%להתחשב בתוספת של 
  

יציקת היסוד תיעשה ברציפות אחת וללא הפסקה כלשהיא. במקרה של הפסקה במשך  .ח
לבצע היציקה  מכל סיבה שהיא שתעלה על שעה, יהיה על הקבלן בהתאם לדרישת המהנדס 

 קידוח גלעין לכל אורך היסוד להוכחת איכותו.
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 הבטון יעטוף את הזיון בכל מקרה בעובי המתאים להפרש בין מידות הכלוב למידות החפירה. .ט
  

אי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון המהנדס יגרור אחריו הפסקת העבודה בכל  .י
 שלב שהוא, ופסילת היסוד הנדון.

הקבלן לסלק את בטון היסוד הנצוק, לנקות מחדש את החפירה ולהמשיך  במקרה זה מתחייב 
מ' נוסף ולצקת מחדש, הכל לפי המקרה. אם הדבר יידרש, יאושר ע"י  0.50את החפירה לאורך 

 המהנדס, ולקבלן לא תשולם תוספת.
  

אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסוד בטון נקי מזיהום כלשהוא. יש  .יא
ק את הבטון המעורב בקרקע ובבנטוניט. גמר היציקה יהיה כאשר הבטון הנקי ימצא להרחי

ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכנן. הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו יהיה יצוק מבטון טוב   30
 המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה.

  

צורך ישלים הקבלן ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט, ובמידת ה .יב
 על חשבונו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש בתכנית.

  
  

 איכות הבטון .7
  

ובהתקשרות  BLEEDING)) בהעדר בלידינגהבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות,  .א
 מאוחרת.

יש לבצע בדיקת בלידינג של הבטון על שלושה כלונסאות אקראיים עפ"י בחירת המהנדס.  
מטר עליונים של  3יקה תיעשה ע"י מעבדת הטכניון. לחילופין, אם מתוכננת חשיפת הבד

 הכלונס ניתן לבצע בדיקה הסתכלותית לאחר סיתות מעטפת הכלונס עד לבטון הטרי.
  

תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב, אשר יבטיחו צפיפות הבטון ויחד  .ב
 עם זאת עבידות טובה.

  

לפחות  6. מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של "7"- 8של הבטון תהיה " שקיעת הקונוס .ג
של מים באתר לקבלת השקיעה הרצויה. כמות המים  מבוקרת( ולהוסיף כמות 7)רצוי "

 .תתוכנן מראששמוסיפים בשטח 
 יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקיעת הקונוס ולפסול בטון ששקיעתו פחותה  
 ו שאינו זורם ללא עיכובים בצינור הטרמי.(, א7ס"מ )" 18 -מ 
  

 יש לקחת דוגמת בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי. .ד
הבטון יילקח מתוך הבטון הנצוק לחדירה. תוצאות הבדיקות של קוביות הבטון לא יהיו  

. דרישת החוזק היא דרישת מינימום שאינה פוטרת 300 -קטנות מהנדרש עבור בטון בטיב ב
 הדרישות מהבטון, המופיעות במפרט. ממילוי יתר

אם הדרישות האחרות במפרט זה גורמות לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן  
 "דרישות אחרות".
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 ק"ג למ"ק לפחות. 400כמות הצמנט תהיה  .ה
  

 ס"מ. 2.5הקוטר המקסימלי לאגרגט יהיה  .ו
  

כדי להבטיח  400 -ב -ות מבמקרה של דרישה מיוחדת של המהנדס יהיה חוזק הבטון לא פח .ז
 יתר עמידות כנגד קורוזיה.

 למחיר הבטון. 5%במקרה כזה יזוכה הקבלן בתוספת תשלום של  
  

. )להוסיף מוסף כולא אויר בצורה  6%-4%אחוז אויר כלוא בבטון המוכן יהיה בתחום  .ח
 מבוקרת וזה מקטין הבלידינג(. 

  

לאחר גמר היציקה )להכנסת קוצים  שעות 2יש להוסיף ערבים באופן שההתקשרות תעוכב עד  .ט
ולמקדח בטחון(. ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המהנדס בעזרת פרוקטור שדה 

 שעות. 4 -. בשום מקרה אין להזמין בטון עם זמן התקשות של פחות מבאתר
  
  

 בקרה ופיקוח .8
  

 מעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת המהנדס, ע"ח המזמין. .א
  

הקריטריון לאיכות משביעת רצון של הכלונסאות או הקירות הנושאים או האוטמים יהיה סך  .ב
, בחינת פני הקיר בחלק הנחשף לאחר גמר המעקב על הביצוע, ביקורת הקדיחה והיציקהכל 

 הביצוע, וכן תוצאות הבדיקות השונות המפורטות להלן )"בקרת איכות"(.
  

 לביקורת האיכות כדלקמן: כהשלמה למעקב הביצוע ייעשו הבדיקות .ג
  

 כלונסאות עפ"י החלטת מהנדס הביסוס. 4 -קידוחי גלעין לכל עומק האלמנטים ייעשו ב (1)
  

 יוכנסו כדלקמן:צינורות לבדיקה אולטרה סונית  (2)
 ס"מ 140ס"מ. בכל הכלונסאות שקוטרם מעל  90-140מהכלונסאות שקוטרם  30% -ב 
 וכן בכל אלמנטי הביסוס. 
 .בוצע בכל הכלונסאות שבהם יוכנסו צינורותה אולטרסונית תבדיק 

  
מ'  1.5הבדיקות תעשנה עם שלושה צינורות בכל יסוד. המרחק בין הצינורות לא יעלה על  (3)

ויש להוסיף צינורות לפי הצורך. טרם היציקה ייבדק חלל הצינורות ע"י החדרת גוף דמה 
הצינור. תוצאות מ"מ לכל אורכו. אי חדירתו תחייב הוצאת הכלוב והחלפת  50בקוטר 

לקויות של בדיקת הגאמה תצביע על עטיפה לקויה של כלוב הזיון ותחייב הוספת בדיקות 
גאמה ביתר היסודות. הגדלת קוטר היסודות על חשבון הקבלן וכל אמצעי אחר לפתרון 

 הבעיה לפי החלטת המהנדס.
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תקן פגמים כדי שניתן יהיה ל מהכלונסאות 15%יש להתחיל בבדיקה לאחר גמר של  (4)

 בביצוע תוך כדי העבודה.
 ימים לאחר היציקה. 7בדיקה אולטרה סונית תבוצע לפחות  
  

 ימים לאחר היציקה. 7בדיקה סונית בכל היסודות. יש להתחיל בבדיקה לפחות  (5)
  

ביסוד בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת האיכות,  .ד
ן על חשבונו עפ"י הוראת המהנדס. קידוחי הגלעין יבוצעו לא פחות יבצע הקבלן קידוחי גלעי

 -בהחזר הקידוח, שלמות הגלעין וחוזק ב 100%יום לאחר יציקת הכלונס. רציפות של  20 -מ
 של הגלעין, יהוו הוכחה חלקית לאיכות הנדרשת של הכלונס. 30

עפ"י שיקול דעת תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים  
 המהנדס לרבות פסילת האלמנט.

  

מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה עפ"י הטופס הרצ"ב, לרבות רישום שכבות  .ה
הקרקע, עומק החפירה טרם היציקה וכו', וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על משך הזמן 

ה מקוטר החפירה או שנדרש למעבר השכבות השונות. המהנדס המתכנן יאשר בכתב כל סטיי
 העומק המתוכנן.

  

מהאנך יתוקנו לפי הוראות  1.5% -ס"מ ו 5בליטות בקיר תמך מעבר לסטייה המותרת של  .ו
 המהנדס על חשבון הקבלן.

ביצוע השקע תקע יבטיח אטימות באופן שחדירת רטיבות תורשה עד לרמה של כתמי לחות  
 ובשום מקרה לא ברמה של נזילה או זרימה של מים.

  

בלן יאפשר למהנדס המפקח או לבא כוחו לבצע את  בדיקות האיכות השונות הנדרשות הק .ז
במפרט, כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה לכל תביעות שהן 

 מצד הקבלן.
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן, עלות בדיקות, עלות כוח אדם או כל עלות  

 רכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.אחרת וכן לא להא
  

תנאי מפרט זה יובהרו לקבלן ע"י מהנדס הפרוייקט והקבלן יקפיד על ביצועם המלא. הקבלן  .ח
 יהיה אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים.

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 אינג' ד. דוד         2017 נובמברב 12
 
 



    ביסוס מבנים בע"מ - דוד דוד וישי דוד

DAVID DAVID & ISHAY DAVID – FOUNDATION CONSULTING  ltd. 

 

- 19- 

 09-9555-972פקס:  09-9588-808טל:  46702, הרצליה 55הרצליה: רח' המלך יהושפט  12097ת.ד. 

55, King Yehoshafat St. Herzelia 46702,  P.O.B. 12097 Herzelia Tel: 09-9588-808, Fax: 09-9555-972  

 e-mail: engdavid@bezeqint.netדאר אלקטרוני: 

 
 

 תאור קידוחי ניסיון
 מרכז מבקרים -פס לוד פסי

 
 

קידוח 
 מס'

 עומק 
 )מ'(

 % מיון הסתכלותי
 דקים

דרגת 
 תפיחה

דרגת 
 פלסטיות

 צבע

       
מילוי צרורות וחול עם מעט  0-0.5 1

 פסולת
 אפור גבוהה גבוהה -

מילוי חרסית רזה וחול  0.5-4 
 חרסיתי

 חום בהיר - - -

חול דק נקי עד חול דק עם  4-6.5 
 דקים )מילוי?(

 בהיר חום - - 3-8

חרסית בינונית עד שמנה  6.5-12 
 עם מעט צרורות דקים

 חום כהה גבוהה גבוהה -

 בז' אפור גבוהה גבוהה - חוואר שמן  12-30 

  

  )לחות גבוהה בקידוח חשש למים(*  
 

       
מילוי חרסית עם צרורות  0-4 2

 פסולת
 אפור - - -

 חום כהה
דק עם  חול דק נקי עד חול 4-6.5 

 דקים )מילוי?(
 חום בהיר - - 3-8

חרסית בינונית עד שמנה  6.5-10 
מעורבת במעט צרורות 

 דקים

 כהה חום גבוהה גבוהה -

 אפור בז' גבוהה גבוהה - חוואר שמן 10-30 

  

 *  )לחות גבוהה בקידוח חשש למים(
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 (S.P.T)תוצאות בדיקות החדרה תקנית 
 יםמרכז מבקר -פסיפס לוד 

 
 

 
 קידוח

 
 עומק, מ'

 
 מספר חבטות

   
1 2 12 (5,6,6) 

 4 20 (7,9,11) 
 6 33 (12,15,18) 
 8 19 (5,8,11) 
 10 35 (15,16,19) 
 12 26 (7,12,14) 

 14 23 (7,10,13) 
 16 23 (7,10,13) 
 18 17 (6,8,9) 

 20 15 (6,7,8) 
 22 12 (4,5,7) 
 24 

26 
28 
30 

15 (5,6,9) 
14 (4,6,8) 
17 (5,7,10) 
19 (6,9,10) 

   
2 2 9   (15,4,5) 

 4 9   (3,4,5) 
 6 30 (9,14,16) 

 8 20 (7,8,12) 
 10 19 (3,7,12) 
 12 25 (8,11,14) 
 14 3   (1,1,1,2) 
 16 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

16 (4,6,10) 
13 (3,6,7) 
17 (5,7,10) 
18 (6,8,10) 
18 (6,8,10) 

9   (3,4,5) 
17 (6,6,11) 
19 (5,7,12)  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________   

 

 
 נספח ז'             

 
 חוזה

 
 2017ביום __ לחודש ___ שנת  לודחוזה זה נערך ונחתם ב

 

 ן י ב
 החברה הכלכלית ללוד

 511584633ח.פ. 
 , לוד1בת שבע רח' 

 מצד אחד;  "(חברהה" -)להלן 

 ן י ב ל
 _____________________ 

__ ___________________ 
 _____________________ 

 מצד שני;  "(הקבלן" -)להלן 

 
לבניית מרכז עבודות לגבי ביצוע חברה שפורסם על ידי ה 5/2017 מס'והקבלן זכה במכרז  הואיל

המפורטות לעיל )להלן העבודות , לרבות עבודות פיתוח הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלוד
 ; "(הפרויקטאו " "העבודות" -וכן העבודות הנלוות ו/או הדרושות לכך נקראות יחד 

 במחירים אשר הוצעו על ידו במסגרת הצעתו למכרז;לבצע את העבודות  מתחייב והקבלן והואיל

 והקבלן מצהיר, כי קרא ובדק היטב ובקפידה רבה חוזה זה ועל נספחיו, ולמד אותם על כל והואיל
מטעמו, והוא מודע למחויבויות הנדרשות מן  יםמשפטי ציםפרטיהם, לרבות באמצעות יוע

הקבלן על פי הוראות חוזה זה, והקבלן מצהיר כי הוא יכול לעמוד במחויבויות הנ"ל לשם ביצוע 
 העבודות; 

הינו והקבלן מצהיר, כי הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים לעבודות מהסוג המפורט להלן, וכי  :והואיל
בעל ידע מקצועי, כושר, יכולת, אמצעים כספיים, טכניים וארגוניים הוא מודע לכל ההוראות 
והמגבלות על פי דין הכרוכות בביצוע העבודות, ושבאפשרותו יהיה לבצע את העבודות 

 במומחיות גדולה;

באתר, את  לבצע חברהבזה על עצמו ומתחייב כלפי ה בזה לקבלן והקבלן מקבל תמוסר חברהוה והואיל:
 העבודות שיפורטו והיקפן מפורטים בחוזה זה ובנספחים המצורפים אליו.

 
  :לפיכך הוסכם, הותנה, והוצהר ע"י הצדדים כדלקמן

 
 הנספחים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:  .1

 
 נספחיה על בלוד מרכז הפסיפס בנייתלהזמנה   -מסמך א' 

 טופס החוזה, לרבות הנספחים הבאים של החוזה:  - במסמך 

תנאי " -תנאי החוזה לביצוע חוזה על ידי קבלן )להלן  1 -נספח  -כרך א' 
 "( והנספחים לתנאי החוזה, כמפורט להלן: החוזה

 נוסח ערבות להבטחת ביצוע העבודות א1 -נספח 
 
 
 
  



 

 

 
 

2 
 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 נוסח ערבות להבטחת ביצוע הבדק  ב1 -נספח 
 הצהרות הקבלן בקשר לביצוע העבודות  ג 1 -נספח 
 אישור קיום ביטוחים   ד1 -נספח 
 נוסח צו התחלת העבודות   ה1 -נספח 
 נספח בטיחות  ו1 -נספח 
 תעודת השלמה   ז1 -נספח 
 הצהרה על היקף תביעות   ח1 -נספח 
 כתב קבלה ושחרור   ט1 -נספח 
  מבוטל  י1 -נספח 
 תצהיר חוקי עבודה   יא    1 -נספח 
 ותשלום שכר מינימום תצהיר העסקת עובדים זרים        יב1 -נספח 
 תצהיר מורשה חתימות       יג 1 -נספח 
 הצהרות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים       יד1 -נספח 
 מבוטל       טו 1 -נספח 
 הצהרה בדבר העדר תביעות      טז 1 -נספח 

 

מפרט טכני מיוחד לביצוע העבודות, המצורף בכרך  2 -נספח  -כרך ב' 
 נפרד להזמנה זו.  

כתב הכמויות לביצוע העבודות ודף ריכוז הכמויות  3 -נספח  -כרך ג' 
 לביצוע העבודות המצורף בכרך נפרד להזמנה זו.

להגשת מערך   חברההנחיות ה –תיק פרויקט   4 -נספח   -כרך ד'     
 בדיקות ואישורים כחלק ממסירת הפרויקט.

  

של החוזה, נמצאים  2בנספח הכלול  המיוחד המפרט הטכניהקבלן מצהיר בזאת כי בנוסף על  .2
הוא מתחייב של החוזה, וכי  1ברשותו גם יתר המפרטים הנזכרים בהגדרת "המפרטים" בנספח 

לבצע את העבודות נשוא הצעתו בהתאם לדרישות המפרטים כהגדרתם שם, אולם בכל מקרה של 
עדיפות סתירה בין המפרטים הכלליים לבין ההוראות המיוחדות בחוזה זה על מסמכיו ונספחיו, 

 . חברה. בהינתן מצב של חוסר בהירות יכריע מהנדס הלהוראות המפרט הכלליתינתן 

ה, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות והמטלות נשוא החוזה בהתאם להוראות כמוסכם בחוז .3
בהתאם  הגן הצמוד למרכז הפסיפס פיתוחל כן מתחייב הקבלן לבצע עבודות .והפיקוח החוזה

 וזאת ככל שהחברה תורה לו על כך. בסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות נקבלמחירים בהם 
והיא תהיה רשאית לבצע  זמין ביצוע עבודות אלו מן הקבלןלהמתחייבת  נהאי יובהר כי החברה

מחירי הצעתו שכר החוזה הוא על בסיס  .עבודות אלו באמצעות קבלנים אחרים ו/או מי מטעמה
ועבור מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על  למכרז במכפלתם בכמויות אשר ימדדו על ידי החברה, 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף בגין ביצוע ר בהסכם זה, בכפוף לאמופי החוזה. 
שינויים )בין שהיה, או לא  -אך מבלי למעט מכלליות האמור  -העבודות, מכל סיבה שהיא, לרבות 

היה, ניתן לצפותם מראש( בשכר העבודה, ו/או במחירי חומרים, ו/או במחירי ציוד, ו/או במחיר 
בתשלומים סוציאליים, ו/או במיסים ו/או בהיטלים  ופסולת, ו/אוהובלה, ו/או בפינוי אשפה 

)לרבות חדשים(, ו/או בתשלומי חובה החלים על הקבלן לגבי עובדיו, ו/או במיסים ו/או בתשלומי 
חובה כלליים, שלא חלו בעת חתימת חוזה זה, או הגדלתם, וכן שינויים, ו/או בכל גורם או מוצר 

, זאת אלא נגיעה לביצוע העבודות, במישרין או בעקיפין, או שיש לו שיש בו צורך בביצוע העבודות
. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, שכר החוזה כולל את כל אם ייקבע מפורשות אחרת בחוזה זה

העלות לקבלן, בגין ביצוע העבודות ובגין המילוי המלא והמדוקדק של כל התחייבויות הקבלן על פי 
ש )ובכלל זה מחסור תי צפויים או בלתי צפויים מראחוזה זה, לרבות בגין תנאים וסיכונים בל

בפועלים מיהודה ושומרון ו/או משטחים שבשליטת הרשות הפלשתינית, או בפועלים זרים או 
ישראליים(, ולרבות העובדה כי יתכנו פרקי זמן במהלכם יבוצעו העבודות באופן מואץ ומנגד 

 את מלוא רווח הקבלן. ייתכנו פרקי זמן במהלכם לא תבוצע עבודה כלשהי, וכן 

תחייב לבצע את העבודות והמטלות נשוא החוזה ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו, הקבלן מ .4
 בהתאם להוראות החוזה, אך ורק תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה. 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

חוזה. עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות, כמפורט בפרק הזמן לביצוע העבודות הוא כמפורט  .5
ה מלוח הזמנים, בכל שלב שהוא, תהווה הפרה יהחוזה, הנה מעיקרי החוזה, כך שסטי בתנאי

 יסודית של החוזה, על כל המשתמע מכך.

על מנת לעמוד בלוח הזמנים להשלמת ביצוע העבודות במועד, הקבלן מתחייב בזאת להעסיק  .6
בכפוף לאמור  שעות ביממה והכל 24מספר עובדים מתאים ו/או לבצע עבודות לילה במשמרות של 

 מסמכי המכרז. ב

בזמן ביצוע העבודות תמשך הפעילות השוטפת באתרים הסמוכים והתנועה בכבישים תמשך באופן  .7
רגיל וללא הפרעות. על הקבלן לנקוט על חשבונו בכל האמצעים למניעת הפרעות לפעילות זו, 

המוסמכים ובאישור ובמידת הצורך לבצע על חשבונו ואחריותו, לאחר תיאום עם הגורמים 
קח, הסדרי תנועה זמניים. הגבלות שתוטלנה על הקבלן על ידי המפקח להבטחת מילוי הוראה המפ

 זו, לא תהווינה עילה לדרישת תוספת מחיר או תוספת תשלום. 

לקיום כל ההוראות  והמלאה מוסכם ומוצהר בזה כי הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת .8
לביצוע הוראות  -אך מבלי לגרוע בכלליות האמור  -בטיחות בעבודה, לרבות  הכלולות בכל דין לגבי

כל הקשור לביצוע העבודות נשוא חוזה , ב- 1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 
 זה, ולצורך כך יראו את הקבלן, ואותו בלבד, כמבצע העבודה לענין התקנות הנזכרות לעיל. 

 .מבוטל .9

א של תנאי 1-ערבות ביצוע, בנוסח נספח  חברהזה זה על ידו המציא הקבלן לוח אשרורבמעמד  .10
  ד של תנאי החוזה.1-החוזה, ואישור קיום הביטוחים בנוסח נספח 

 .מבוטל .11
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלקמן :  .12
 

 . , לוד1בת שבע רחוב  : חברהה -
 ___________________________.  : הקבלן -

 

 לראשונה לעיל הנזכרים ובתאריך במקום החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 

 הקבלן, ע"י                   ע"י  החברה            
 

 שם ____________________ ______________________

 ת.ז. _____________________ 

 חתימה ___________________ 

  

 שם _____________________ _____________________

 ת.ז. ____________________ 

 חתימה __________________ 

  

 

______________________ _______________________ 

 חותמת הקבלן חברהחותמת ה

 
 
 

 
 אישור

 
הדין של הקבלן אני הח"מ, עו"ד ________________ מרח' _________________ הנני עורך 

__________________, ח.פ. _________________ מאשר בזאת כי בישיבת הדירקטוריון של הקבלן 

שהתקיימה במשרדו הרשום ביום __________ כונסה כדין נתקבלה החלטה כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות של 

פר הפרוטוקולים של הקבלן לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, ההחלטה נרשמה בס חברההקבלן להתקשר עם ה

 ונחתמה כדין על ידי יו"ר הדירקטוריון. 

הנני מאשר כי הרכב החתימות לעיל בצירוף חותמת הקבלן מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין וכי בעלי זכויות 

 החתימה חתמו על חוזה זה כדין. 

                                                                                              
 __________________     _____________________ 

 חותמת וחתימה                 תאריך            
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 1נספח  -כרך א' 
 תנאי חוזה לביצוע על ידי הקבלן

  לליכ -' א פרק

 
  הגדרות ופרשנות .1

 . חברה הכלכלית ללוד בע"מה - "חברה"ה

מסמך זה, דהיינו תנאי חוזה כלליים לביצוע ע"י הקבלן, על   - "תנאים אלה"
 נספחיו. 

החוזה החתום על ידי הקבלן, תנאים אלה, המפרטים, התכניות,  - "החוזה"
כתב הכמויות והמחירים, דף ריכוז הכמויות והמחירים וכן כל 

 בחוזה שיהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  חר שהוסכםמסמך א

כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה  ו/או חברהמהנדס ה - "המהנדס"
 או כל חלק ממנו. 

האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי המהנדס לפקח על ביצוע  - "המפקח"
 . העבודות או כל חלק מהן

מתכנן העבודות או כל חלק מהן וכן כל אחד מהיועצים שעסקו  - "המתכנן"
 בתכנון העבודות, בתחום המקצוע בו ייעץ. 

לבצע את העבודות, לרבות נציגיו,  חברהמי שנבחר על ידי ה - "הקבלן"
חליפיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו 

 או בשבילו בביצוע העבודות. 

שיש  לבניית מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלודעבודות  - בודות""הע
כן מתחייב הקבלן . ועל פי הוראת המפקח לבצען בהתאם לחוזה

, ככל שהחברה הגן כהגדרתן בחוזה זה פיתוחללבצע עבודות 
 .תורה לו על כך

 פיתוחללחברה נתונה האופציה להזמין מן הקבלן ביצוע עבודות  - "עבודות לפיתוח הגן"
בסעיפים  נקבבהתאם למחירים בהם  הגן הצמוד למרכז הפסיפס

הרלוונטיים בכתב הכמויות אך אין היא מתחייבת לכך והיא 
תהיה רשאית לבצע עבודות אלו באמצעות קבלנים אחרים ו/או 

 מי מטעמה.

 לרבות השלמתן ובדקן בהתאם להוראות החוזה.  - "ביצוע העבודות"

הם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצענה המקרקעין אשר ב - "האתר"
העבודות, לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשות הקבלן 

 לצורך ביצוע החוזה.

של החוזה, וכן המהדורה  2המפרט הטכני המיוחד הכלול בנספח  - "המפרטים"
-האחרונה של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין

ככל שהדבר  -העדכניים משרדית, וכן כל התקנים הישראליים
 נוגע לפרקים בם המתייחסים לעבודות נשוא חוזה זה. 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

של החוזה, וכן  2התכניות הנזכרות במפרט הטכני המיוחד נספח  - "תכניות"
)ג( של ההזמנה 2כל תכניות משלימות ומפורטות, כנזכר בסעיף 

 להציע במכרז. 

כל לביצוע העבודות  והקבלן כתמורה החברהשהוסכם בין הסכום  - "שכר החוזה"
 . התחייבויות הקבלן על פי החוזה

כל סכום שנקבע במסמכי חוזה זה, אם במפורש ואם על ידי  - "סכומי הערבויות"
קביעת אחוז מסוים, כבטחון לקיום הוראות החוזה, כולן או 

 מקצתן, על ידי הקבלן. 

כללי במשרד החשב ההריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי  - "ריבית החשב הכללי"
האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב 

 הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. 

קבלת : ללא יוצא מן הכלל השלמת כל המסמכים והדרישות אלה -העבודות"   /סיום"השלמת 
כנדרש; אישור יועץ בטיחות למבנה ולפיתוח; קבלת  4טופס 

אש במבנה ובעבודות הפיתוח; אישור כיבוי אש להסדרי כיבוי 
אישור מורשה נגישות  אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה;

; לצורך פתיחת המבנה ואכלוסו; אישור הג"א לאכלוס המבנה
מסירת יומני עבודה חתומים על ידי המפקח והקבלן; תכניות 

AS-MADE  מלאות וחתומות; חישובי כמויות חתומים ע"י
מפורט והנדרש בתיק וכל ה הקבלן והמפקח; יומני קידוח

וכל מסמך אחר אישורי חריגים שהיו  המתקן באופן מלא;
  לצורך פתיחת המבנה ואכלוסו. חברהידי הפי שיידרש על 

 

  ניםניהול יומ - וחובות סמכויות, תפקידים .2

המפקח, המהנדס והמתכנן, או כל מי מהם, לרבות באמצעות נציגים מוסמכים על ידי מי  (1)
לבדוק את טיב החומרים  לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכןמהם, רשאים 

ידי הקבלן בביצוע העבודות, וכן רשאים הם -שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על
 לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיהם הם. 

ביצוען, בנוסף, מפקח מטעם רשות העתיקות יהיה רשאי לפקח על העבודות ולהשגיח על  (2)
לצורך הגנה על העתיקות המצויות באתר. יובהר כי הקבלן לא יישא בעלות העסקת המפקח 

 מטעם רשות העתיקות.

. על חברהה כל הוראה שניתנה על ידי המפקח ו/או המהנדס כמוה כהוראה שניתנה על ידי (3)
ת לציית להוראווע העבודות, לרבות המועסקים על ידו, הקבלן וכל העובדים עבורו בביצ

. החלטת המפקח ו/או המהנדס ביחס המפקח ו/או המהנדס בכל הנוגע לביצוע העבודות
לטיב החומרים והעבודות או לכל עניין אחר הקשור במישרין או בעקיפין בביצוע העבודות 
תחייב את הקבלן, אולם מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לטיב ולאופן הביצוע. 

מטעמה לבקר בכל עת במפעלים ובבתי מלאכה של הקבלן  או כל עובד חברההרשות בידי ה
 או זולתו, בהם מכינים מוצרים הקשורים בעבודות. 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

ביצוע כל העבודות, בין באתר ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולות לצורך ביצוע  (4)
העבודות, יהיה נתון לפיקוח של המפקח והמהנדס והעבודות תבוצענה להנחת דעתם 

ובהתאם להוראות שינתנו מזמן לזמן לקבלן ואשר הקבלן מתחייב בזה למלאן, בין הבלעדית 
שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה, ובין שנשוא הוראה כאמור מפורט במפורש 

י לגרוע מכל סמכות בתנאי החוזה ובנספחיו, ובין שלא. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבל
בכל  יכריעו המפקח והמהנדס בלעדית וסופיתבחוזה זה, אחרת שניתנה למפקח ולמהנדס 

שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן, ובקשר עם איכותם וסוגם 
שום דבר האמור בסעיף זה ושום  של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות.

מצד המפקח ו/או המהנדס, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי מעשה או מחדל 
 חוזה זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו. 

על אף כל הוראה בחוזה זה בקשר לסמכויותיו של המפקח בשאלות ובנושאים הקשורים  (5)
לביצוע העבודות בהתאם לתנאי החוזה, כל החלטה ו/או הוראה ו/או הסכמה של המפקח 

לסטייה ממועדי הביצוע ו/או מאופן הביצוע ו/או מטיב הביצוע ו/או משיטות הביצוע בקשר 
ו/או בקשר לקביעה מהו השלב המתאים להגשת החשבון הסופי ו/או איזה חשבון מחשבונות 
הקבלן מהווה חשבון ביניים ואיזה מהם מהווה חשבון סופי ו/או בקשר לאישור חשבונות 

שבון הסופי ו/או בקשר לניתוחי מחירים ו/או קביעת מחירים ביניים ו/או  בקשר לאישור הח
חדשים ו/או בקשר לקיום תנאים להגשת חשבונות אילו שהם על ידי הקבלן ו/או בקשר 

לקבלני משנה ו/או ספקים של  חברהשר לתשלומים ישירים על ידי הלהסבת החוזה ו/או בק
 :ן אישור כזה ע"י המהנדס . ניתאו מי שהסמיך טעונה אישור בכתב של המהנדסהקבלן, 

אם החלטת המפקח, הגם שאושרה  חברהאישור המהנדס כדי לחייב את הלא יהיה ב (א)
אך מבלי  -, ובמיוחד על ידי המהנדס, ניתנה בסטיה מהוראות מפורשות של החוזה

הוראות בקשר לניתוחי מחירים לקביעת מחירים חסרים ו/או  -למעט מכלליות האמור 
ין זה אחת היא אם נקבע באישור המהנדס כי יחדשים, ולענלקביעת מחירים בקשר 

 הוא מכוון לעצם מהות החלטת המפקח או לא. 

תהא זו חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי כל תכלית האישור היא לאפשר תשלום ע"י  (ב)
, על להלן (1)61בסעיף של המגיע לקבלן בגין ביצוע שלב של העבודות המפורט  חברהה

של חשבון או חשבונות ביניים של  חברהאו לאפשר תשלום ע"י הפי אישור ביצוע שלב, 
המגיע כאמור לקבלן, וזאת בכל עת, לרבות במסגרת בדיקת החשבון הסופי של הקבלן 

 כאמור להלן בחוזה זה. 

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר לביצוע העבודות, לרבות מטעם המתכנן, אך  (6)
. הערות הקבלן יועברו למהנדס ו/או למתכנן אך ורק ורק באמצעות המהנדס ו/או המפקח

ואת הקבלן ולא תישמע  חברההוראות בעל פה לקבלן לא תחייבנה את הבאמצעות המפקח. 
 . טענת הקבלן כי פעל על פי הוראה בעל פה

 ניהול יומן עבודה:

יום די מ"( אשר בו יירשמו היומן)להלן: " יומן עבודה, יכין בשני העתקים לפחותהקבלן  (7)
. הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על ידו ביומו כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות

ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו את כל מהלך ביצוע העבודות במלואן. אך כנגד לאמור 
רשאית להכתיב ולקבוע ניהול יומן ממחושב בתוכנות  חברהבסימן הזה ,מסכים הקבלן כי ה

תנהלות הפרויקט וכי הקבלן יערוך שינויים התאמות, רכישות התוכנות ל והשונות לשם ניהו
. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי חברהוהכשרת הצוות כפי שיידרש לשם כך, בהתאם לדרישות ה

לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין רכישת התוכנות מחשב והוא מוותר מראש על כול 
 ין זה.לעני חברהטענה ו/או תביע כלפי 

 

 

היומן ישמש, לפי הצורך, נוסף לרישום פרטי העבודה, גם למתן 
היומן יוחזק . , שינוים, תוספות, חריגים וכד'הוראות בכתב לקבלן
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

באתר במשרד המפקח במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בכל עת וכל הוראה שתכתב ביומן 
, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את באישור המפקח או על ידי המפקח

הקבלן. היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודה שלו, 
ומקור היומן והעתק אחד ממנו יימסרו בשעת החתימה למפקח אשר יהיה רשאי להסתייג 

מור, על ידי מסירת הודעה ימים ממסירת היומן כא 3מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 
 בכתב לקבלן או רישום בדפי היומן. 

 הקבלן והמפקח ירשמו ביומן העבודה כל אחד בתחומו מדי יום ביומו פרטים כדלקמן:  (8)

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.  (א)

 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום ביצוע העבודות או המוצאים ממנו.  (ב)

 כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בעבודה. (ג)

 הציוד המכני הנמצא במקום ביצוע העבודות.  (ד)

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.  (ה)

 תנאי מזג אויר השוררים במקום ביצוע העבודות.  (ו)

 ודות. תקלות והפרעות בביצוע העב (ז)

 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום.  (ח)

 הוראות שינתנו לקבלן על ידי המפקח ו/או המהנדס.  (ט)

 הערת המפקח ו/או המהנדס בדבר מהלך ביצוע העבודות.  (י)

והנחיות מיוחדות שנתבקש הקבלן לבצע ע"י  פקודות שינויים עבודות חריגות,  (יא)
 המפקח.

כל דבר אחר שלדעת המפקח ו/או המהנדס יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  (יב)
 במהלך ביצוע העבודות. 

 כל פרט אחר שהמפקח ו/או המהנדס יורה לקבלן לרשום ביומן העבודה.  (יג)

הקבלן רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא יחייבו את  (9)
 והמהנדס בחתימתם.לאחר אישור המפקח אלא  ,חברהה

שעות מיום  18לא העיר הקבלן להערות המפקח ו/או המהנדס ביומן העבודה תוך  )א(  (10)
ר את נכונות הפרטים וההערות הרשומים ביומן ואת רישומן רואים אותו כאילו איש

 הסכמתו להם. 

(, 6רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן העיר לגביהם ובכפיפות לסיפא של פסקה ) (ב)
בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם יה ישמשו כרא

 עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

כם זה מובהר, כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו ובפרט מבלי לגרוע מכל האמור בהס (11)
תחשב כהפרה על ידי הקבלן יים והפרתם ודהנם סעיפים יס (9)2 –( 6)2הוראות סעיפים 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל היה וסירב הקבלן לחתום על יומן עבודה זה  .ההסכםיסודית של 
בגין כל יומן שלא נחתם וסכום זה יופחת מהחשבון ₪  250או אחר, ייקנס הקבלן בסכום של 

 הקרוב לו זכאי הקבלן ככל שזכאי. 

  הסבת החוזה ושעבודו .3

 בטל. (1)

 

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או  (2)
כל זכות לפי החוזה, ללא הסכמה  למסור ו/או להמחות לאחר

 . חברהמראש ובכתב של ה
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אין הקבלן רשאי לשעבד או למשכן לטובת אחר את זכויותיו ו/או את הכספים המגיעים ו/או  (3)
העסקת  ,ואולם. חברההחוזה, ללא הסכמה מראש ובכתב של האשר יגיעו לו מכח הוראות 

רם משתלם לפי שיעור העבודה, אין עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכ
 בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן.

תידיות היה ועובר לחתימת חוזה זה, הקבלן שעבד ו/או משכן לטובת אחר את זכויותיו הע
כולן או מקצתן, חייב  -מכח חוזים שיחתמו על ידו לאחר יצירת אותו שעבוד ו/או משכון 

על החוזה  חברהובשום אופן לא יראו בחתימת הבאופן מיידי  חברהעל כך ל הקבלן להודיע
לשעבוד ו/או משכון זכויות הקבלן מכח החוזה כאמור ברישא  חברהמשום הסכמה של ה

 לס"ק זה. 

 מבוטל (4)

( לעיל, או בהתאם לאמור 2את הסכמתה מראש ובכתב בהתאם לאמור בס"ק ) חברהנתנה ה (5)
( לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן 4( לעיל, או בהתאם לאמור בס"ק )3בס"ק )

והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או הבלעדית מאחריותו 
 באי כוחם ועובדיהם.  אי מעשה של מבצעי העבודות,

בכתב ומראש על רצונו למסור את הביצוע של חלק כלשהו מהעבודות  חברההקבלן יודיע ל (6)
לא יועסק קבלן משנה על ידי הקבלן לקבלן משנה, ובהודעתו יציין את זהות קבלן המשנה. 

הפרת הוראה זו תחשב כהפרת  .ו/או מי מטעמה חברהללא אישור מראש ובכתב מאת ה
 יסודית.

הקבלן מצהיר כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  (7)
(, הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה 6, ומבלי לגרוע מהאמור בס"ק )1969-התשכ"ט

ביצוע עבודות כלשהן אלא אם אותו קבלן משנה הינו קבלן רשום בהתאם להוראות החוק 
 .    לעיל 6ובכפוף לאמור בס"ק  וע העבודותהאמור ובסיווג שתואם את דרישות ביצ

  היקף החוזה .4

חומרים, הכלים, הציוד, הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות לרבות המצאת כוח אדם, ה
 המכונות וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים .5

אם ישנה התאמה בין המסמכים החוזה יבדוק הקבלן  אשרורמיום  משבועייםלא יאוחר  (1)
השונים המהווים את החוזה ו/או בין מסמך ממסמכי החוזה ובין הנתונים המעשיים 
במקום ביצוע העבודות. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה חייב הקבלן להודיע על כך 

 מיד למפקח ולפעול בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראותיו. 

סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין כל הוראה שבמסמך ו/או בכל מקרה של  (2)
 המהנדסבנספח אחר בחוזה ו/או סתירה בהוראות בין מסמכים אחרים של החוזה, יפסוק 

לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזו מן ההוראות תחייב את הצדדים לחוזה, וכעקרון יופעל 
ש על פיו על הקבלן לבצע את המרב המצטבר שיקול דעת זה על הבסיס שתמיד יועדף הפירו

האפשרי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה שפריט ביצוע המופיע במפרט או בתוכניות 
בא לידי ביטוי בכתב הכמויות והמחירים, או להיפך, שלושתם מחייבים על הבסיס אינו 

 רי. האמור שתמיד יועדף הפירוש על פיו על הקבלן לבצע את המרב המצטבר האפש

 

לרבות תכניות  -המפקח ימציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודות, הוראות  )א(  (3)
אין במסירת חייבנה את הקבלן. לפרוט והסברת ביצוע העבודות והוראות אלה ת

התכניות לידי הקבלן בשלבים ובמהלך ביצוע העבודות 
 משום עילה כל שהיא לתביעות בגין שינוי לוח הזמנים
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או שינוי מחירים ובלבד שהתכניות ו/או ההוראות תימסרנה לקבלן לפחות שבוע 
או לפני הביצוע בפועל של אותו חלק של העבודות שאליו מתייחסות התכניות 

המפקח יתעד את הנחיותיו לקבלן ביומני העבודה ההוראות על פי לוח הזמנים. 
 .לעיל 2כאמור בסעיף 

של החוזה, מפורטות דיין  2מפרט הטכני המיוחד נספח כעקרון, התוכניות הנזכרות ב )ב( 
והקבלן הביא זאת בחשבון  -לביצוע העבודות על ידי הקבלן. אף על פי כן, יתכן 

כי  -את הצעתו במכרז האמור וכן בעת כריתת החוזה  חברהמראש בעת שהגיש ל
 . יהא צורך גם בתוכניות משלימות

שהי מהוראות סעיף זה, או לא גילה סתירה במקרה שיתברר כי הקבלן לא מילא הוראה כל (4)
וצאה מכך ( לעיל, וכת1או אי התאמה שהיה עליו לגלות כתוצאה מבדיקתו כאמור בס"ק )

התאמה שבמסמך כלשהוא, יהיה על הקבלן לשאת -בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות או אי
בכל פירוש בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות. המפקח יכריע בלעדית, סופית ובכתב 

 הנוגע להתאמה או סתירה כאמור לעיל. 

הקבלן, אולם אין ( מחייבות את 3( ו/או בס"ק )2הוראות המפקח שניתנו בהתאם לס"ק ) (5)
 האמור בס"ק זה לבדו גורע מהאמור בפרק ט' להלן. 

  אספקת תכניות והחזקתן .6

העתקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המפקח ללא תשלום. כל העתק  השלוש (1)
 חברהנוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן ל

ות, בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין את כל התכניות שברשותו והנוגעות לביצוע העבוד
 על ידי אדם אחר.  שהכין אותן בעצמו או שהוכנו

והיא  חברהמוצהר בזה כי כל התכניות הנוגעות לביצוע העבודות הנם רכושה הבלעדי של ה (2)
בעלת זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנם בסוד, לא להכין מהם 

 העתקים ולא להעבירם לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. 

ר את כל המסמכים והתכניות המעודכנות, מוכנים תמיד לעבודה על הקבלן להחזיק באת (3)
ולשימוש וביקורת המפקח. התוכניות תהיינה עם כיסוי פוליאטילן )ניילון(. המסמכים 

יתבלו, על הקבלן  צריכים להיות נקיים וקריאים. אם התכניות ו/או המסמכים יזדהמו או
 ן מעודכנות. להחליפם, על חשבונו. אין להחזיק באתר תכניות שאינ

  עבודות לשביעות רצון המהנדס והמפקחביצוע  .7

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המהנדס והמפקח. וימלא 
טות החוזה ובין שאינן לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המהנדס והמפקח, בין שהן מפור

 מפורטות בחוזה. 

  ערבויות לקיום החוזה .8

 : חברהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן ל 

בשיעור , חברהערבות ביצוע בנקאית לטובת ה - חברהי ההחוזה על ידאשרור במעמד  )א(  (1)
לאחר היום שנועד לגמר ביצוע העבודות חודשים  3בתוקף של , מסכום החוזה 5%

תוארך בהתאם  רבותלפי המאוחר. הע להלן, 11ותקופת ההסכם, כאמור בסעיף 
א לתנאים אלה. ערבות זו תהא צמודה למדד 1 על פי הנוסח שצורף כנספח לצורך,

כפי שיתפרסם במועד חתימת הבסיס, דהיינו למדד מחירי התשומות בבנייה למגורים 
ערבות הביצוע תוחזר לקבלן, אלא אם ובמידה שמומשה, עם הצדדים על החוזה. 

 ( להלן.2רת בפסקה )המצאת ערבות הבדק הנזכובכפוף ל
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להלן,  55בסעיף היה הקבלן זכאי לתוספת לשכר החוזה כתוצאת שינויים, כאמור  (ב)
משכר  5%וההיקף המצטבר של התוספת לשכר החוזה )ללא התייקרויות( עלה על 

, לא תשולם לקבלן תוספת זו, אלא אם גרם קודם החוזה המקורי )ללא התייקרויות(
 10%אותה שעה בסכום השווה ל חברהשבידי ה לכן להגדלת סכום ערבות הביצוע

 מסכום התוספת לשכר החוזה, במחירי חוזה, לרבות המע"מ. 

ערבות להבטחת הבדק של העבודות ימסור הקבלן  –במעמד הגשת החשבון הסופי  )א( (2)
ב 1ל פי הנוסח שצורף כנספח לתנאי החוזה, ע 52כאמור בסעיף , חלף ערבות הביצוע

של תנאים אלה. ערבות זו תהא לגבי סכומים ובגין תקופות כמצוין בנוסח האמור של 
לא מסר הקבלן ערבות בדק כאמור, תחשב ערבות הביצוע הערבות להבטחת הבדק. 

ויחולו עליה הוראות  כערבות בדק לכל דבר ועניין עד להחלפתה כנדרשבמלואה 
 .הוראות החוזה םוארך בהתאותוקפה י ערבות הבדק

ערבות הבדק, על כל תקופותיה, תהא צמודה למדד הבסיס, דהיינו למדד מחירי 
ת תעודדם ליום קבלת ולחודש הק 15-ההתשומות בבנייה למגורים שהתפרסם ביום 

ב )אלא אם ובמידה 1,  ערבות הבדק תוחזר לקבלן בכפוף להוראות שבנספח השלמה
 שמומשה(.

רשאית,  חברההתחייבותו להמציא ערבות בדק כאמור לעיל, תהיה ההפר הקבלן את  (ב)
מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות הניתנים לה מכח כל דין ו/או על פי הוראות החוזה, 

 או כל חלק מהם, לפי ראות עיניה, דהיינו:  להלן, ותהמנוי פעולותלעשות את ה

ה תחולנה הוראות לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקים ממנה. לעניין ז 1.1
 ( של סעיף זה, בשינויים המחויבים לפי העניין.3ס"ק )

לדרוש מהקבלן להאריך את תוקף ערבות הביצוע, ואם לא עשה כן במועד  2.2
 ש את ערבות הביצוע.לממ - חברהשנקבע לכך על ידי ה

להלן, כולם או  61לא להחזיר לקבלן את הכספים המעוכבים הנזכרים בסעיף  3.3
ולהשתמש בכספים המעוכבים מפעם לפעם, לכיסוי העלויות מקצתם, 

וההוצאות של התיקונים בעבודות שנתגלו בתקופת הבדק ושיבוצעו על ידי 
להלן(,  52מור בסעיף עצמה, או מטעמה )אם הקבלן לא יעשה זאת כא חברהה

וכן להשתמש בכספים המעוכבים לכיסוי חובות הקבלן בגין החוזה, לרבות 
תשלומים עודפים ששולמו לו על פי חשבונות הביניים, שאינם מגיעים לו על פי 

 החשבון הסופי. 

לא לשלם לקבלן את היתרה של החשבון הסופי המגיע לו, אם תהיה כזו,  4.4
 לן. ( לה8)61כמפורט בסעיף 

 7בתוך  ,חברהמכל פרויקט שמבצע באותו עת עבור ה לסלק את ידו של הקבלן  4.5
 .בכתב ימים מיום מתן התראה

 : חברהשום דבר מהאמור בחוזה לא יגרע מזכות ה (ג)

לתבוע מהקבלן פיצוי בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויות  1.1
ראו את סכום הנזק כמוגבל להלן, ולא י 52כאמור בסעיף  חברההקבלן כלפי ה

לגובה הסכומים המעוכבים אותה שעה, או כמוגבל לגובה סכום ערבות הבדק 
 ה שעה. אות חברהשבידי ה

 על פי תנאי חוזה זה או על פי כל דין.  חברהלתבוע סעד אחר העומד ל 2.2

תהא זכאית, מפעם לפעם, לממש את ערבות הביצוע, או את ערבות הבדק, לפי  חברהה (3)
העניין, כולה או חלקים ממנה, אף אם הקבלן יתנגד לכך, כל אימת שייראה לה, לפי שיקול 

עומד בהתחייבויותיו על פי החוזה, דעתה הבלעדי, כי הקבלן אינו 
( 4לרבות התחייבותו להאריך את תוקף הערבות כאמור בס"ק )
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להלן. הקבלן מתחייב שלא לעכב או למנוע, או לנסות לעכב או למנוע, את מימוש ערבות 
בלת בכל צורה שהיא, לרבות בדרך של ק חברה, על ידי הןיהענהביצוע או ערבות הבדק, לפי 

או כנגד הבנק מוציא ערבות הביצוע. אכן, לאחר המימוש לא  חברהסעד של צו מניעה כנגד ה
ו/או העירייה כי מימוש ערבות הביצוע או ערבות  חברהלטעון כלפי היהא הקבלן מנוע מ

 הייתה זכאית לכך.  חברההבדק, לפי העניין, נעשה מבלי שה

ובין הקבלן על ארכה לביצוע התחייבות שביצועה מובטח על ידי ערבות  חברההוסכם בין ה (4)
הערבות, באופן ( לעיל, ידאג הקבלן בעוד מועד להאריך את 2( ו/או )1כאמור בפסקאות )

זכאית לממש את  חברה. לא עשה הקבלן כן, תהא החברהובתנאים ולתקופה להנחת דעת ה
 הערבות, בין אם ניתנה או לא ניתנה ארכה כאמור. 

עמלת הבנק מוציא ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק וכל הוצאה אחרת הקשורה בהוצאתן  (5)
 ישולמו על ידו. וכן מס בולים המוטל עליהן, יחולו על הקבלן בלבד ו

הערבות חייבת להיות על שם המציע בלבד ולא בשם של גוף אחר כלשהו שנותן את הערבות  (6)
בשמו ו / או בעבורו. כמו כן, הערבות חייבת להיות מדויקת על קוצו של יוד על פי הנוסח 

פגם בערבות הוא פגם מהותי אשר על כן ב בהתאמה. למען הסר ספק, 1א ו נספח 1-בנספח 
  שנפל בה פגם או שלא הוגשה תביא לפסילת ההצעה.  ערבות

  מסירת הודעות .9

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד 
השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין 

 שעות מזמן מסירתה בדואר.  48הודעה שנמסרה ביד כעבור 

  לביצוע הכנה -' ב פרק

  בדיקות מוקדמות .10

, את את האתר וסביבותיו, לפני הגשת הצעתו במכרז האמור, כאילו בדקרואים את הקבלן  (1)
, את כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות ואת טיב טיב הקרקע

העבודות הנדרש, את דרכי הגישה לאתר, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים 
פיע על הצעתו. על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את שוהאפשרויות האחרות העלולות לה

התאמת התכניות לשטח וכן את התאמת התכניות בינן לבין עצמן ואת התאמת התכניות 
למסמכי החוזה האחרים כגון המפרט, ועל כן יראו את הקבלן כיודע על כל אי ההתאמה, 

 דע האמור. יבכל המ -ובעת כריתת החוזה  -באם קיימת כזו, וכאילו התחשב בהצעתו 

 

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע כמו כן,  (2)
על ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות והמחירים, מניח את דעתו ומהווה 
תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן לא יהיה רשאי לבסס תביעות כספיות 

ידיעה, או על אי הכרה של תנאי או גורם כלשהו הנוגע לביצוע -על אי חברהה כלשהן כנגד
  .בלרבות ביחס לתנאי השטח וכיוצ" העבודות

, במעמד חתימת חוזה זה על ידו, מסמך הצהרות בקשר לביצוע חברההקבלן ימסור ל (3)
 ג של תנאים אלה. 1העבודות, בנוסח נספח 

  מים וחשמל א.10

את רשת המים ואת  לביצוע העבודות, יבצע הקבלן, על חשבונו,במשך תקופת ההתארגנות  (1)
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רשת החשמל )לרבות מתח נמוך(, הדרושות לביצוע העבודות וכן את ההתחברות לרשת 
 הביוב העירונית עבור שירותים זמניים לעובדים. 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים והחשמל  (2)
ש בהם בכל מקום ומקום באתר. כל הוצאות שימוש במים וחשמל יהיו על למקום השימו

חשבון הקבלן וכלולות בשכר החוזה. הקבלן יתקין על חשבונו שעוני מים וחשמל בסמוך 
 , הכל בהתאם להוראות המפקח. חברהלמקורות המים והחשמל שיקבעו על ידי ה

בורים הדרושים להעברת מים כל הוצאות השימוש במים ובחשמל לרבות כל הסידורים והחי (3)
חשבונות המים והחשמל ישולמו על ידי הקבלן בלבד ישירות לנותן השירות  וחשמל ולרבות

 (. חברה)חברת חשמל וה

על חשבונו ולדאוג לחיבור לאספקת המים  תאגיד המיםמים מ-הקבלן מתחייב לרכוש מד (4)
 בכל תקופת הביצוע. 

חשבונו למשך כל תקופת הביצוע, בחיבור זמני על הקבלן מתחייב לדאוג לאספקת חשמל על  (5)
 ( או באמצעות גנרטור. 2די חברת החשמל )טופס י

 על הקבלן להכין את כל הסידורים הדרושים לכיבוי אש לפי הוראות מכבי האש. (6)

מודגש בזאת ,שמיד לאחר יציקת מרצפי בטון וטרם התחלת הקמת קירות המבנה, על  (7)
ת בטון לקבלת מונה של חברת החשמל, במפלס ובמיקום הקבלן מוטלת חובה להרכיב גומח

לא קיים הקבלן הוראה זו, לא יהא רשאי  ".2המתוכנן, על מנת להזמין ולקבל "טופס 
להמשיך בעבודות עד לחיבור החשמל הזמני כדין ולא יחשב הדבר כעיכוב מוסכם מטעם 

 בכל הנוגע לתקופת הביצוע.  חברהה

  יםזמנ ותלוחעמידה בחובת הקבלן ל .11

)לרבות שבתות, חגים,  , כהגדרתו בחוזההעבודותהשלמת/סיום הזמן הכולל ל פרק (1)
לתנאי החוזה  42מיום מתן צו התחלת עבודות הנזכר בסעיף תחיל חופשות, שביתות וכו'( י

כל הוראה הסותרת  יום(. 15קבלן )כולל הזמן הנדרש להתארגנות החודשים  18 למשך
 סעיף זה בטלה.

צווי התחלת עבודה נפרדים  2להוציא יצוין כי החברה, בהתאם לשיקול דעתה, תהיה רשאית  (2)
לפרויקט, אחד לעבודות המבנה והשני לעבודות הפיתוח. בכל מקרה יהיה על הקבלן לעמוד 

 בלוחות הזמנים לעיל ובמועדים הנקובים בצווי התחלת העבודה.

החוזה פירוט שלבי ביצוע העבודות  אשרורהמפקח ימציא לקבלן סמוך לפני או סמוך אחרי  (3)
ומועד הגמר הנדרש לגבי כל שלב של הביצוע. על בסיס פירוט המועדים לגמר שלבי 

יום מיום  14הביצוע, שנמסר לקבלן על ידי המפקח, ימציא הקבלן לאישור המהנדס, תוך 
ולוח  חלת ביצוע העבודות כמצוין בצו התחלת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצועהת

ומודפס  פעילויות 220" שכולל לפחות MS Projectבנוי בתוכנה " בצורת "גנט" זמנים מפורט
לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע ומטר,  1.2*1.2בגודל נייר לא פחות 

, לפי דרישתו מזמן לזמן, מילואים ופרטים בכתב פקחודות. כן ימציא הקבלן למאת העב
וע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודות ומבני העזר בקשר לדרכי הביצ

, בין שאישר פקחשיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למ
במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי  פקחאותו המ

 המוטלת עליו לפי החוזה. 

ואשר ישמשו כמועדי  חברהשלבי ביניים כפי שידרשו על ידי הלוח הזמנים ייקבעו ב )א( 
 ביניים מחייבים לביצוע העבודות. 

לוח הזמנים המפורט של העבודות יכיל, אם העבודה כוללת  (ב)
מיניהם, תאריכי ספקה של חומרים, ציוד או מוצרים לא
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ש הוצאת הזמנות והנפקות של חומרים, ציוד או מוצרים למיניהם, עד לפירוט שיידר
על ידי המפקח. מודגש כי העיקרון המנחה יהיה להזמין בהקדם האפשרי את כל 

 החומרים מראש. 

לאחר אישור לוח הזמנים הנ"ל על ידי המפקח יכוון הקבלן את כל פעולותיו  1.1 (ג)
נים המאושר, אשר יהווה מרגע אישורו מסמך ממסמכי בהתאם ללוח הזמ

 החוזה. 

בתאום עם המפקח  מדי חודשויעודכן לוח זמנים זה על כל סעיפיו יתוקן  2.2
ובאישורו, כשלעניין זה יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להאיץ את קצב 
העבודות במתחם או מתחמים מסוימים. על הקבלן לדווח כל חודש על 

 בהשוואה ללוח הזמנים הנ"ל. התקדמות עבודתו 

העבודות, הקשרים  עדכון לוח הזמנים והשינויים שיחולו בו הינם אך ורק לסדר   3.3
שביניהם ומשך הזמן המוקצב לביצוען ובשום פנים לא יגרמו שינויים ועדכונים 

ריכים חדשים עבור מועדי הביניים )למעט אם אושר הדבר אלה לקביעת תא
( ותאריך הגמר. כל זה פרט למקרה של ארכה /המפקחבמפורש על ידי המהנדס

החוזה. לו"ז יוכן עפ"י להשלמת העבודות הניתנת בכתב בהתאם להוראות 
 הנחיות המפקח )קבצים ותכנית(.

)א(, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח 2לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  (4)
 מע"מבתוספת ₪  10,000סך של  חברהבמקרה כנ"ל, ישלם הקבלן ל .ויחייב את הקבלן

עדכון לוח הזמנים חודשי אשר יקוזזו מהחשבון החלקי הראשון שישולם לו. היעדר  כדין,
בגין  בתוספת מע"מ כדין,₪  5,000(, על ידי הקבלן יגרור סנקציה בסך של 2.2כאמור ס"ק ג)

  ל יקוזז מהחשבון הבא קרוב ביותר למועד. כל עדכון חודשי. הסכום הנ"

של שיעור שכר תשלום לקבלן  חברהאשר התלא  –על אף כל הוראה בחוזה ובנספחי החוזה  (5)
למפקח דו"חות חודשיים על ביצוע העבודות בתקופה שקדמה  טרם לכך לא הגישאם חוזה 

ח הזמנים למועד תשלום אותו שיעור של שכר החוזה לקבלן, ו/או לא תוקן או עודכן לו
 המפקח;  ןבהתאם לסעיף זה, הכל לשביעות רצו

חשבונות ביניים וחשבון סופי בגין ביצוע  חברהוכן הקבלן לא יהיה מורשה להגיש ל
זכאית שלא להתייחס כלל לחשבון כזה ולא  חברההעבודות, ואם הקבלן עשה כן תהיה ה

ות בהתאם ללוח הזמנים, לבצע על פיו תשלום איזה שהוא, אלא אם הקבלן ביצע את העבוד
לעיל  2.2ה כפי שלוח הזמנים תוקן ועודכן, ובכפוף לכל הוראה של המפקח, כאמור בפסק

 .( זו4של פסקת משנה )

הפרה יסודית של ההסכם לצורך סעיף  תהווה דרישת מפקחאי מסירת לוח/ות זמנים על פי 
 להלן.  (1)65

, מסמך הצהרות בקשר לביצוע חברהי החוזה על ידאשרור ה, במעמד חברההקבלן ימסור ל (6)
 ג של תנאים אלה. 1העבודות, בנוסח נספח 

העבודות במועד, מתחייב הקבלן להיות ערוך להעסקת כ"א מתאים לרבות, את סיים על מנת ל
 שעות במס' פרויקטים במקבי 24ביצוע עבודות לילה ו/או עבודה במשמרות של 

  סימון .12

ן של העבודות, לרבות קווי בנין. הקבלן ידאג, הקבלן יהיה אחראי לסימון המדויק והנכו (1)
הבלעדיים של הקבלן, לסימון "קו הבניין" באמצעות מודד מוסמך, על חשבונו ואחריותו 

יאשר סימונים אלה והקבלן יהא אחראי לביצוע העבודות  מפקחולסימון נקודות הקבע. ה
לנכונותם של גבהים, בהתאם לסימונים המאושרים. כן יהיה הקבלן אחראי לסימון הנכון ו

ממדים וההכוונה של כל חלקי העבודה בהתחשב בנקודות הקבע 
 ן שנקבעו ואושרו כאמור. וקווי הבניי



 

 

 
 

15 
 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 

הקבלן חייב לשמור על קיומן של נקודות האמורות. טושטשו ו/או נחרבו נקודות הקבע  (2)
 שאושרו על ידי המפקח כאמור, יבצע הקבלן את חידושן על חשבונו בלבד ולפי הוראות

 המפקח. 

 ובטיחות ביטוח, נזיקין, השגחה -' ג פרק

  השגחה מטעם הקבלן .13

כל שעות העבודה מדי יום ביומו וישגיח עליו הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר במשך 
יהא טעון  לצורך ביצוען של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה ברציפות

, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן בכתב אישורו המוקדם של המפקח
מבלי לתת נימוק לכך. לצורך קבלת הוראות המפקח, דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין  שהוא

 הקבלן. 

  רשות כניסה והרחקת עובדים .14

הקבלן ימלא כל דרישה והוראה מטעם המהנדס או המפקח בדבר הרחקתו מהאתר של כל אדם 
מוכשר למלא דו באתר, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו המועסק על י

תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו, או שאין לו היתר שהייה, או היתר עבודה 
תקף, במידה והעסקתו, או שהייתו של אותו אדם באתר טעונה היתר כזה. הורחק אדם לפי דרישה 

 קבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר. כאמור, לא יחזור ה

  ר ושאר אמצעי זהירותשמירה, גידו .15

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של 
הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי המפקח ו/או שיהיה דרוש על פי דין או 

 י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. על פ

 התחלת ביצוע העבודות, ולהחזיק על חשבונו באתר:  הקבלן מתחייב להתקין, לפני (1)

 מ' לפחות התוחם את שטח האתר.  2גידור פח אטום בגובה של  (א)

 

, הכל חברה, אשר בו יפורט כל המידע הנדרש לפירוט על ידי המ' 2.0x2.5שלט במידות  (ב)
 ות שימסרו לקבלן על ידי המפקח. בין היתר: בהתאם לדרישות ולהנחי

 . חברהשם המזמין: ה -

    שם הקבלן, כתובתו ומספר הטלפון. -

 שם מנהל העבודה מטעמו האחראי באתר, כתובתו ומספר הטלפון.  -

 רשימת המתכננים והמפקח.  -

הדמיה שתסופק ע"י לרבות  חברההוראות / דרישות נוספות עפ"י הנחיית ה  -
 לוגו ועיצוב.המזמין 

יורה המפקח. הקבלן יהיה אחראי השלט כאמור יוצב על ידי הקבלן במקום עליו 
תו ויגיש למפקח חישובים סטטיים ואישור מהנדס מוסמך ליציבות השלט והתקנ

 להתקנתו.
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מ' לפחות  3*6. המבנה יהיה בגודל של *וצוות הפיקוח חברהמבנה משרד לשימוש ה (ג)
ושירותים, טלפון קווי והוא יכלול מזגנים, ריהוט הכולל שולחנות וארונות, מטבחון 

כשיר פקסימיליה, שימוקמו ויהיו במשרד זה ויהא בשימושו של המפקח וצוותו, וכן ומ
גנרטור לאספקת חשמל למזגן ולתאורת המבנה או חיבור לחשמל, חיבור קו מים וקו 

מחסן מתאים ביוב .עבור שימוש בטלפון ופקס לא תשולם לקבלן תוספת מחיר. 
 וע העבודות לפי החוזה.לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצ

השלטים והמבנה האמורים יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מהאתר עם תום  (2)
 העבודות לפי החוזה. 

הקבלן מודע לכך שהקמת הגדר, הצבת השלטים והקמת מבנה המשרד יבוצעו על פי מיקום  (3)
ם טעונה . כמו כן, הקבלן מודע לכך שהצבת השלטיחברהשיאושר מראש ובכתב על ידי ה

. הקבלן מתחייב להשיג את האישורים הדרושים, על חשבונו חברהאישור האגף המתאים ב
וש על מנת שהגידור, השלטים ומבנה המשרד יותקנו לפני והוצאותיו בלבד, במועד הדר

 . תחילת העבודות בפועל

 .הפרת סעיף זה יהווה משום הפרה יסודית של ההסכם

  העבודה באתר וזהירות בטיחות אמצעי א'15 

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל, חשבונו על, ולהחזיק לספק, להתקין מתחייב הקבלן (1)
 או המנהל ידי על שיידרש מקום ובכל ובסביבתו העבודות באתר אדם וחיי רכוש להבטחת

. כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה או, המפקח

 כלולות זה בסעיף המפורטות החובות מילוי בגין המתחייבות ההוצאות, ספק הסר למען (2)
. אלו הוצאות בגין נפרדת תמורה כל תינתן ולא, הקבלן הצעת במחירי

 נשוא התחייבויותיו בביצוע לפעול ומתחייב מצהיר הקבלן, החוזה הוראות בשאר לפגוע מבלי (3)
 בהתאם, אחר וגוף אדם וכל עובדיו של ושלומם רווחתם לשמירת, בטיחותי באופן זה הסכם

, העבודה על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות בעבודה הבטיחות חוקי לרבות, דין לכל
 ל"התש(, חדש נוסח) בעבודה הבטיחות ופקודת"( הפיקוח ארגון חוק" להלן) 1954 - ד"התשי

 העבודה המפקח להנחיות בהתאם, פיהם על והתקנות"( הבטיחות' פק: "להלן) 1970 -
 בטיחות לנספח בהתאם, ידו על החתום הבטיחות לתצהיר בהתאם, העבודה במשרד הראשי

 על הממונה והנחיות לתדרוך ובהתאם, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווים,  כללי -
 ומעת זה חוזה נשוא התחייבויותיו בביצוע הקבלן יתחיל בטרם שיינתנו כפי, בעבודה בטיחות

. לעת

 

 כלשהי עבודה מלבצע להימנע ומתחייב מצהיר הקבלן החוזה הוראות בשאר לפגוע מבלי (4)
 כל ביצע, הבטיחות על הממונה אצל בטיחות תדריך יעבור בטרם זה חוזה נשוא מהעבודות

 י"ע נקבעה אשר הוראה המהווה, כזו וישנה במידה, הבטיחות על הממונה של הוראה
, המכרז במסגרת העבודות ביצוע התחלת לפני לבצע שיש כהוראה הבטיחות על הממונה

 והגיש דנן המכרז ממסמכי כחלק ב"המצ ההצהרה כדוגמת בטיחות הצהרת על בפניו חתם
 תנאי מהווה ביצועה אשר הוראה נתן הבטיחות על והממונה במידה. ולמנהל לממונה אותה

 בשאר לפגוע מבלי, העבודות בביצוע להתחיל הקבלן יכול העבודות ביצוע להתחלת לאישורו
 רצונו לשביעות הבטיחות על הממונה הוראות את שהשלים לאחר רק, ההסכם הוראות
.   הממונה של המלאה

הקבלן מצהיר ומתחייב ליטול על עצמו אחריות מלאה לכל נושא הבטיחות בעבודה והוא  (5)
 פוטר את החברה מכל אחריות לאמור.
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

, זה להסכם המצורף הבטיחות נספח את קרא כי הקבלן מצהיר, מהאמור לגרוע מבלי (6)
.ובשולי ההצהרה על חתם כי וכן, בה האמור לכל מתחייב והוא, ו'1נספח כ

ין כי הפסיפס שבאתר בו יבוצעו העבודות ייוצב, יוגן לגרוע מן האמור לעיל ולהלן יצומבלי  (7)
ויכוסה באמצעים שונים על ידי רשות העתיקות. הקבלן יהיה רשאי לעבוד באזור הפסיפס 

ותומכות הממוגן ואולם יובהר כי לא ניתן יהיה לנסוע עם כלים כבדים על המשטח הממוגן 
שיונחו עליו יהיו עם רגליים שפורסות את העומדס.

  לעבודותאחריות הקבלן לנזיקין  .16

השלמת כל העבודות מיום העמדת האתר, כולו או חלקו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת  (1)
לשמירת האתר ולהשגחה עליו, ובכל מקרה של  באופן בלעדייהא הקבלן אחראי שבאתר, 

 נזק לעבודות נשוא החוזה ו/או לעבודות אחרות באתר, הנובע מסיבה כלשהיא, יהא על
הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן 

 תהיינה העבודות תקינות ומתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב  (2)
לקויה וחומרים לקויים. אחריותו  למבנה, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה

ום השטחים הציבוריים של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתח
מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את  חברהשסמוכים למבנה. הקבלן פוטר את ה

הגנה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן ישא בהוצאות ה חברהה
 המשפטית ובקשר לכך. 

הקבלן ו/או קבלני ( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי 2(, )1קטן )-הוראות סעיף (3)
המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם 

 .51אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות בהתאם לסעיף  בתקופת הבדק,

לקבל מאת  חברהשהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית הבכל מקרה  (4)
בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה  הקבלן, לפי דרישה ראשונה

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם  חברהועבור נזקים שה חברהה
וקביעותה תהיינה סופיות  חברהשיקבעו על ידי הניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים 

 ובלתי ניתנות לערעור.

 

  נזיקין לגוף או לרכוש .17

קבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל מין וסוג שהוא, ה (1)
ו/או לכל רשות  חברהלרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות ל

או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או כל עירונית 
לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה ישירה ו/או עקיפה  מבנה המצוי מחוץ

מביצוע העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה 
ו עובדיו ו/או שלוחיו עשה לרבות מחדל של הקבלן ו/אהמועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מ

הקבלן ינקוט בכל ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק. ו
 . נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל מין וסוג שהואהאמצעים למניעת כל  

ו/או הוצאה אחרת מסוג כל הקבלן יישא לבדו בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום  (2)
עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה  חברהא שיוטלו ו/או יחולו עליו או על השהו

מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל תשלום בגין נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על 
ר הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמו

 ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק. חברהל
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הקבלן מתחייב לפצות כל אדם שסבל פגיעה, אבדן או נזק לרבות מוות אשר הקבלן אחראי  (3)
 לו ולשלם לו כל סכום המשתלם על פי כל דין כפיצוי.

  נזיקין לעובדים .18

נמצאים ו/או המועסקים על ידו ו/או ההקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו 
בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל 
אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או 

 דק.לך ביצוע התיקונים בתקופת הבתאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במה
 

 :על ידי הקבלן יםביטוח .19

הבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, ל
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין 

אמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כ
מסמכי המכרז, ל ד'1נספח מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "
 
כדין  הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום (1)

ידי -בידי מבטחי הקבלן על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על
 חברהבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה חברהמבטחי הקבלן ל

בתרופות בגין הפרת ההסכם. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת 
הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 .חברהמה

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  (2)
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות  חברהמהלא יהוו אישור כלשהו  חברהל

פי הסכם זה או -כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על
 פי כל דין. -על

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -רכב הביטוח כלי  (3)
ותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השיר

שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי 
מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם 

 ₪ 600,000 -מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו  אין"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר 
 ₪  1,750,000-גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.

ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות יהקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  (4)
 יסות הביטוח.הקבועות בפול

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן  (5)
ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 
להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, 

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  כי הקבלן יהיה
 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  (6)
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

ת כל פעולה כדי לממש את פוליסות לעשו  חברהולדרישת ה
 .הביטוח בעת הצורך
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, יהיה ספק אחראי חברההפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה (7)
כספי ו/או  על כל נזק חברהלנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 .חברהאמור, כלפי הוהוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כ אחר שיגרם לו עקב זאת

הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם  (8)
לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם 

יהיה אחראי  שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו/או הקבלן מטעמו. הקבלן
מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בגין נזקים בלתי 

 בפוליסות. 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  (9)
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

פי הסכם זה, ובכלל -הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו עלמובהר, כי  (10)
 זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 לתנאי החוזה.  18-ו 17,16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  (11)

ות כל פעולה, אם הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעש (12)
 , כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. חברהיידרש לעשותה על ידי ה

תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המהנדס, יהא הוא בלבד זכאי לתבוע  (13)
 את כספי הביטוח. 

 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן א.19

הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים  (1)
החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי 

 .לתנאי החוזה 18-ו 17,16סעיפים לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים ב

במידה תיקות ו/או רשות העו/או עובדיה ו/או שלוחיה  חברהנעלי ההקבלן מתחייב לבוא ב (2)
ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות 

  לתנאי החוזה. 18-ו 17,16בסעיפים כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים 

ו/או  חברהשה בכתב, את ההקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרי  (3)
בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי ו/או רשות העתיקות ו/או שלוחיה  עובדיה

מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד 
הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליה הודעת צד ג' באותה  חברהשניתנה ל

 תביעה.

ה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד עיל, אם כתוצאמבלי לגרוע מהאמור ל (4)
צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים ו/או רשות העתיקות  חברהה

הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל 
תפרש כמטילה זו תהדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה 

חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה 
 כתוצאה מצו כנ"ל.

על כל נזק וכנגד כל  ו/או רשות העתיקות חברהכמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את ה (5)
כל אדם, בלי יוצא תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי 

מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל 
תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

 המשפטיות שייגרמו לעירייה במלואן.
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רשאית לתקן בעצמה ו/או תהא  חברהמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, ה (6)
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון 
הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת של 

 מהן. 15%הוצאות משרדיות בשיעור של  

 חויבה כדין לשלמו, חברהכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, וה (7)
רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו  חברהתהיה ה

בכל זמן שהוא וכן תהא  חברהו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת ה
 רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבות.

 
  על חשבון הקבלן במקרים מסוימים חברהביטוח על ידי ה .20

, 19אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים שעליו לבצעם לפי החוזה עד למועד האמור בסעיף  (1)
רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח. אם עשתה כך  חברהתהיה ה

יום היא תהיה רשאית לנכות דמים אלה בתוספת ריבית החשב הכללי לתקופה שבין  חברהה
לבין יום הניכוי, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן  חברהה התשלום על ידי

 תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

כל אחריות שהיא בקשר לביצוע  חברהלמען הסר ספק, הוראות סעיף זה אינן מטילות על ה (2)
 הביטוחים האמורים. 

 18-ו 17, 16ופן לגרוע מכוחם של הוראת הסעיפים אין הוראות סעיף זה באות בשום פנים וא (3)
 של החוזה. 

 
  בוטל. .21

 )אחריות הקבלן לשמירה על סביבת עבודה תקינה ובטוחה( כלליות התחייבויות -' ד פרק

  גישה למקום ביצוע העבודות .22

למתכנן או לכל בא כוח למי מטעמו ו/או הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ו/או למהנדס ו/או  (1)
כנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי ידי מי מהם, להימורשה על 

 לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כל שהם לביצוע החוזה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הקבלן לאפשר לאנשי רשות העתיקות ו/או מי מטעמן  (2)
, אשר יבוצעו ביצוע עבודות פסיפס עדינות לצורךולבצע את כל הדרוש להיכנס לאתר בכל עת 

יובהר כי הקבלן יהיה אחראי על עובדי/קבלני  .בתאום עם הקבלן לקראת סיום העבודות
רשות העתיקות בעת ביצוע עבודותיה, ובכלל זאת תוטל עליו אחריות לכל נזק כמפורט 

 ע עבודותיה.בחוזה זה. בנוסף, הקבלן יפעל בתיאום מלא מול רשות העתיקות לצורך ביצו

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הקבלן לאפשר לקבלן מולטימידה מטעם  (3)
לצורך ביצוע עבודות ולבצע את כל הדרוש המזמינה ו/או מי מטעמו להיכנס לאתר בכל עת 

יובהר כי הקבלן יהיה אחראי על קבלן המולטימדיה בעת ביצוע עבודותיו, ובכלל זאת תצוגה. 
אחריות לכל נזק כמפורט בחוזה זה. בנוסף, הקבלן יפעל בתיאום מלא עם קבלן תוטל עליו 

 המולטימדיה לצורך ביצוע עבודותיו.

( לעיל 3( ו )2יצוין כי עובדי/קבלני רשות העתיקות ו/או קבלן המולטימדיה הנזכרים בס"ק ) (4)
עתידים להתחיל בביצוע עבודותיהם בתקופה המוערכת בכשנה ממועד תחילת עבודות 
הקבלן ולקראת סיום עבודות הגמר. עוד יצוין כי להערכת החברה, מספרם של עובדי 

  הקבלנים הנ"ל אשר יעברו באתר אמור להיות מצומצם.
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  עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן חברהפיצוי ה .23

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת  (1)
 ( או לפי כל חוק אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודות ובקשר לכך. )נוסח חדש הנזיקין

תידרש לשלם לצד שלישי כלשהו תשלומים ו/או פיצויים כלשהם בגין נזקים  חברהאם ה (2)
כל סכום אשר ישולם על ידה לניזוק בתוך  חברהאשר נגרמו לו, מתחייב הקבלן להחזיר ל

 . חברהל ידי השבעה ימים מקבלת דרישה חתומה ע

מהקבלן לפי  חברהיראו אותם כחוב המגיע ל -מכח סעיף זה  חברהסכומים אשר שילמה ה (3)
תהא זכאית לקזז סכומים אשר שילמה כאמור מכל סכום המגיע לקבלן  חברההחוזה, וה

 ממנה, וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

  מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .24

ים ומתחייב כי בכל מקרה בו רשות מוסמכת או גוף ציבורי כל שהם )אשר את מסכ הקבלן (1)
אישורה המוקדם חייב הקבלן לקבל בטרם תחילת העבודה(, יתנו מתן אישור ו/או רישיון 
לבצע את העבודות בהעסקת מפקח צמוד בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מתחייב הקבלן 

  להעסיק מפקח כאמור, על חשבונו הוא.

ל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת בכ (2)
רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור 

 . חברהיוחזרו לקבלן על ידי ה - חברהושתשלומם חל כדין על ה

 

  מציאת עתיקות וכיו"ב .25

, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף 1978-ות, תשל"חהעתיקעתיקות כמשמעותן בחוק  (1)
 -מזמן לזמן וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר 

נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם 
 שלא לצורך. 

מקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב זתו ממיד לאחר גילוי החפץ ולפני הז (2)
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות, ולמלא אחר הנחיות רשות העתיקות 

 במידה ויינתנו הנחיות כאלה על ידה. 

 בטל. (3)

  תשלום תמורת זכויות הנאה .26

י חציבה או כריית לצרכ אם יהא צורך לביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון:
יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות  -עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה 

 האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

 זכויות יוצרים א.26

הוצאה,  ויפצה אותה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, חברההקבלן יימנע מגרימת כל נזק ל
כתוצאה מפגיעה, על ידי הקבלן, בזכויות יוצרים,  חברההיטל וכל חבות כספית אחרת שתושט על ה

פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בגין השימוש, במכונות או בחומרים שיסופקו על 
 ידי הקבלן.   
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  ובזכויותיהם של אנשים בוריפגיעה בנוחיות הצ .27

השכנים וי ביצוע העבודות לא תהא פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור הקבלן מתחייב שתוך כד
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל הגובלים, 

הקבלן, במידת הצורך, וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא. לצורך כך יבצע 
הכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים על חשבונו דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה ו

 הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור. 

  דרכי גישה .28

הקבלן מתחייב לסדר רשת דרכים שתבטיח גישה לרכב נוסעים ולרכב משא לכל חלקי האתר. 
כוב בעבודה שייגרם בשל חוסר גישה לאתר על ידו ועל ידי המבצעים, הקבלן יהיה אחראי לכל עי

כל סיבה שהיא. תוואי רשת הדרכים ייקבע בהתייעצות עם המפקח. לפני גמר העבודות יקבל מ
הקבלן הוראות מהמפקח לגבי הריסת רשת הדרכים האמורה, ויבצע הוראות אלה כלשונן ועל 

 חשבונו. 

  אחרים וכיו"בתיקון נזקים לכביש, למובילים  .29

על הקבלן לתמוך ולהגן על הבתים, ממועד מתן צו לביצוע העבודות ועד גמר תקופת הבדק,  (1)
המבנים, הקירות, הגדרות, הדרכים, השבילים או כל דבר אחר העלול להיפגע ו/או להינזק 
כתוצאת העבודות וזאת על חשבון הקבלן בלבד. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לרכוש 

 20 -א ו19, 19, 18, 17, 16 ג' כתוצאה מהעבודות. ובכל מקרה של נזק יחולו סעיפיםשל צד 
 לתנאים אלו. 

 

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם במהלך ביצוע העבודות לכביש, לדרך, למדרכה,  (2)
עול, חשמל, טלגרף, טלפון וטל"כ, לבורות ילשביל, לגדר, לחצר, לבית, לרשתות מים, ביוב, ת

באזור, לאגני החדרה וחמצון ולצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב ביקורת 
"(, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה תשתיות" -)להלן בסעיף זה 

הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו הוא, באופן היעיל ביותר ולשביעות 
או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות. סומנו רצונו של המהנדס ושל כל אדם 

יות, במפרט, או בכל מסמך, בין שהם מהווים חלק ממסמכי החוזה תשתיות כאמור בתכנ
ובין שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה אך הם מצויים בידי רשות, או מוסד, או תאגיד או 

מראש את מיקומן של גוף המאפשרים עיון במסמכים כאלה, יהיה הקבלן אחראי לוודא 
התשתיות, ולנקוט מראש באמצעי הזהירות הראויים )לרבות, אך מבלי למעט מכלליות 

מיוחדים המאושרים מראש על ידי המפקח( כדי  מכאנייםהאמור, חפירה בידיים או בכלים 
למנוע נזקים או קלקולים בם. הוא הדין אם נודע לקבלן, או הודע לו, על קיומן של תשתיות 

בסעיף זה, על אף שאינן מסומנות בתכניות, במפרט או במסמך. לענין ההוראות לעיל כאמור 
אין נפקא מינה אם תשתיות כאמור אינן נראות לעין ואי אפשר לגלותן תוך הסתכלות רגילה 

 בשטח. 

  חברה.ככל הידוע ל מבלי לגרוע מן האמור לעיל יצוין כי האתר פנוי מתשתיות בזק ומים

( 2)-( ו1על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן את הנזקים כאמור בס"ק ) תהא רשאית, חברהה (3)
, מיד לפי דרישה, כל תשלום כזה חברהיחזיר הקבלן ל ,חברהלעיל בעצמה. אם עשתה כן ה

הימנו, שיחשבו כתוספת לכיסוי הוצאות כלליות של  15%עמדה בו, בתוספת  חברהשה
לבין יום  חברהום התשלום על ידי הובתוספת ריבית החשב הכללי לתקופה שבין י, חברהה

וכל סכום כזה יהיה ניתן לגביה מהקבלן על ידי הפחתתו ו/או קיזוזו מכל ההחזר או הניכוי. 
 חברה, על פי חוזה זה או במסגרת כל עסקה אחרת שבין החברהסכום המגיע לקבלן מה

 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. והקבלן, 

 



 

 

 
 

23 
 חתימה וחותמת המציע: ___________    

  לתנועהמניעת הפרעות  .30

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר חסומות שלא 
ה בדרכים האמורות ושלצורך לצורך לתנועה וכי ביצוע העבודות לא יקשה על התנועה הרגיל

שיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל יהובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הר
ות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר האמצעים, לרב

ין זה מאשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. לעני
הקבלן, כי הוא מודע לכך שהעבודות יבוצעו במשולב עם הסדרי תנועה זמניים, כפי שיורה המפקח, 

בלן ויציב ויחזיק על חשבונו את כל השילוט, תמרורי האזהרה, תאורת וכי לצורך כך יספק הק
ידרש על ידי משטרת ישראל ו/או כמתחייב על פי יהדרך ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור, כפי ש

 הדין. 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים א.30

קבלן אחר המועסק על נדס, לכל ההקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח או המ
ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך כך על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה  חברהידי ה

ישתף ויתאם פעולה עימם ויאפשר להם, במידת  והן בסמוך לו, וכן לקבלנים אחרים. הקבלן
ירותים האפשר וכל זמן שאין בכך משום הפרעה ו/או עיכוב בביצוע העבודות, את השימוש בש

ובמתקנים שהותקנו על ידו. הקבלן יהא רשאי לדרוש תשלום סביר בתמורה לשימוש במתקנים 
 האמורים, המהנדס יהיה מוסמך לקבוע את שיעור התשלום.

  אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .31

אם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק  (1)
לכביש, לגשר, לחוטי חשמל, לחוטי טלפון, לצינור, לכבל ולכיו"ב, על הקבלן להודיע בכתב 

ה למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנ
 מתאימים. 

לבצע את העברת החפץ אך ורק לאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשות הקבלן יהא רשאי  (2)
 המוסמכת ולאחר שיקבל את אישורו של המפקח. 

 העברת החפץ כאמור וכל האמצעים שינקטו לביצוע ההעברה יהיו על חשבון הקבלן בלבד.  (3)

 במהלך ביצוע העבודה ולאחר השלמתהפינוי חול ופסולת וניקוי האתר  .32

ר )שאינם פסולת( שעל פי הוראות החוזה יש לסלקו מן האתר, או לפנותו וכל חומר אח חול (1)
מן האתר, במהלך ביצוע העבודות, יפונה מהאתר ויובל בכלי רכב מתאימים למקום שפיכה 

, ויפוזר שם בשכבות לפי הוראות המפקח. הקבלן ידאג לפינוי, להובלה חברהמאושר על ידי ה
ה( ויישא על חשבונו בכל הוצאה הכרוכה בכך, ואחת ת העמסה ופריקולפיזור האמורים )לרבו

 היא מה המרחק שבין האתר ובין מקום השפיכה המאושר.

 

מהווים פסולת ו/או אשפה יסולקו מן אישור המפקח מראש ובכתב חול וכל חומר אחר שלפי  (2)
האתר ויפונו לאתר אשפה מוכרז, הכל בזמנים ובאופן שיקבעו על ידי המפקח בהנחיות 

על חשבונו בכל הוצאה הכרוכה בכך, ואחת היא שא ייוקבלן ידאג לביצוע האמור לקבלן. ה
 מה המרחק שבין האתר ובין אתר האשפה המוכרז.

מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה  (3)
מבנה לעיל וכן  ( 2והחומרים המיותרים, כאשר פסולת מסולקת בהתאם לאמור בס"ק )

הארעי מכל סוג שהוא וימסור את העבודות כשהן נקיות ומתאימות למטרתו לשביעות רצונו 
 של המפקח.



 

 

 
 

24 
 חתימה וחותמת המציע: ___________    

הקבלן ימציא למפקח מיד עם דרישה ראשונה אישורים על פינוי פסולת ושפיכה וזאת  (4)
בהתאם לחובת הקבלן על פי דרישות האגף להגנת הסביבה. מובהר בזאת, שעל הקבלן 

יום מיום סיום/השלמת  30פינוי והשפיכה כאמור לעיל לכל הפחות עד לשמור את אישורי ה
במהלך ביצוע  חברההעבודות כהגדרתו, וזאת אף אם אלה לא נדרשו על יד המפקח ו/או ה

 העבודות. 

הקבלן יישא במלוא עלויות פינוי הפסולת לרבות אגרות פינוי פסולת לאתר או מטמנה  (5)
 מאושרים.

 מקצועובעלי  עובדים -' ה פרק

  אספקת כח אדם על הקבלן .33

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם 
 ל דבר אחר הכרוך בכך. ואמצעי התחבורה בשבילם וכ

  אספקת כח אדם ותנאי עבודה .34

ואחרים,  עובדים מקצועיים באופן קבוע עבור הפרויקט הקבלן מתחייב להעסיק )א(  (1)
במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ולעבודה שלביצועה 

שיון או היתר לפי כל דין, מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום ייש צורך ברישום ר
ין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג ישיון או היתר כאמור, לפי העניאו בעל ר

לכך שבא כוחו המוסמך יהיה באתר בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא 
כוחו יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. 

 ה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרההוראה, הודעה או דריש
כאמור בפסקה )א( להלן, בקיא  בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה מהנדסלקבלן. 
סיון עשיר בביצוע כל העבודות מהסוג המוצא לפועל והתמצאות מעולה יובעל נ

 בתכניות, במפרטים ובשיטות הביצוע. 

  -ס"ק זה  מבלי לגרוע מהאמור בפסקת משנה )א( של (ב)

רשימה של כל  חברההקבלן לאישור היגיש  החוזהאשרור במעמד לכל המאוחר  )א(
 ספקים שבדעתו להעסיק בביצוע העבודות, וכן רשימה שלקבלני המשנה 

. לא אישרה שבדעתו לרכוש מהם חומרים ו/או מוצרים לצורך ביצוע העבודות
הקבלן במישרין או בעקיפין ו/או  לא יעסיקו קבלן משנה או ספק כאמור, חברהה

שלב שהוא של  לא ירכוש ממנו במישרין או בעקיפין חומרים ו/או מוצרים בכל
ביצוע העבודות. במהלך ביצוע העבודות לא יהא הקבלן זכאי להעסיק במישרין או 
בעקיפין קבלן משנה ו/או ספק ששמו לא הופיע ברשימה כאמור. כל קבלן משנה 

, ערבות ביצוע לגבי עבודתו חברהמציא לקבלן, עם העתק לוספק מאושר כאמור י
. לא המציא קבלן חברהן, להנחת דעת הייו/או לגבי האספקה על ידו, לפי הענ

כאמור, לא יעסיקו הקבלן  חברהמשנה בהוספת ערבות ביצוע להנחת דעת ה
במישרין או בעקיפין ו/או לא ירכוש ממנו במישרין או בעקיפין חומרים ו/או 

ם. העסיק הקבלן במישרין או בעקיפין קבלן משנה, ו/או רכש במישרין או מוצרי
ו/או ששמו לא  חברהעקיפין חומרים ו/או מוצרים מספק, שלא אושר על ידי הב

כאמור,  חברההופיע ברשימה ו/או שלא המציא לקבלן ערבות ביצוע להנחת דעת ה
י הקבלן, ו/או זכאית לנקוט בכל האמצעים להפסקת העסקתו על יד חברהתהיה ה

צרים, והאחריות לכל למניעת הרכישה ממנו על ידי הקבלן של חומרים ו/או מו
 התמשכות של ביצוע העבודות כתוצאה מכך תחול על הקבלן בלבד. 

תאשר העסקה של קבלני משנה,  חברהעל אף האמור בסעיף קטן זה יובהר כי ה 
ל, אינסטלציה מטעם הקבלן, אך ורק בתחומי המקצועות מיזוג אויר, חשמ

לייצור והתקנת דלתות  ואלומיניום )קבלן האלומיניום יהיה בעל תעודת תו תקן
 וחלונות( בלבד. 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

  יכלול ממלאי תפקידים, כדלקמן: הקבועצוות הקבלן  )ב(

 הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.  מהנדס ביצוע מנוסה -

, בעל ניסיון עשיר, אשר יהיה צמוד לביצוע מנהל עבודה ראשי בכיר -
 העבודות משך כל שעות העבודה. 

 וצוות עוזרים.  מודד מוסמך -

 . מראש על צוות הקבלן להיות מאושר על ידי המפקח או המהנדס

 (1)65סעיף אי מילוי תנאי זה יהווה משום הפרה יסודית של ההסכם לצורך 

לעיל, יחליף הקבלן לפי דרישה בכתב מאת המפקח,  14מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  (2)
ימים מיום קבלת דרישה כאמור, את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, או כל  7תוך 

עובד אחר של הקבלן, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. הוראות פסקה זו 
בדיהם, בשינויים המחויבים לפי הענין, דהיינו במקרה של תחולנה גם לגבי קבלני משנה ועו

דרישה כאמור, יחליף הקבלן כל קבלן משנה שלדעת המפקח אינו מתאים לתפקיד ו/או 
לכך שקבלן המשנה יחליף את ב"כ המוסמך, או כל מנהל עבודה שלו או כל עובד שלו. יגרום 

יל לא תהווה עילה להארכת משך החלפת ב"כ מוסמך, או מנהל עבודה, או כל עובד כאמור לע
 ביצוע העבודות. 

חוק לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות  (3)
והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו  ,1959-שירות התעסוקה, תשי"ט

י המייצג את בביצוע העבודות ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצוע
ור עבודה דומה באותו איזור. בכל המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עב

והתקנות  1987-מקרה לא יפחת שכר עבודת העובדים מהקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז
 ( להלן. 5שהותקנו על פי ובכפוף לחוק הביטוח הלאומי כאמור בס"ק )

שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד  (4)
ר שיקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול סוציאלי בשיעו

 ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו איזור. 

 ,1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ההקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות  (5)
לאומי, כי קיים  והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למהנדס אישורים של המוסד לביטוח

 את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 

הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום אופן 
 לגבי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.  חברהכמטיל חובות כלשהן על ה

בלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש הק (6)
חוק ארגון הפיקוח  כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן -בחוק, ובאין דרישה חוקית 

 .1954-על העבודה, תשי"ד 

הקבלן יקיים את הוראות כל דין, וכן את הוראות כל רשות מוסמכת, בקשר להעסקת או  (7)
עליהם, ולא ית עובדים בישראל, הנמנים על אלה שאותו דין או אותה הוראה חלים לשהי

יעסיק באתר כל אדם שאותו דין או אותה הוראה מתייחסים אליו, ולא ירשה את שהותו 
באתר, וימנע אותה בכל האמצעים, אלא אם ובמידה שהדבר תואם את המותנה באותו דין 

 מוקדם לכך. או באותה הוראה וקוים כל תנאי נדרש 

ו עמדה בכל הוצאה אחרת חויבה בתשלום קנסות, א חברההפר הקבלן את האמור, וה
, מיד לפי דרישה, כל תשלום חברהיחזיר הקבלן לכתוצאה מהפרה כאמור על ידי הקבלן, 

הימנו, שיחשבו כתוספת לכיסוי הוצאות כלליות של  15%עמדה בו, בתוספת  חברהכזה שה
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מכל סכום הפחתתו ו/או קיזוזו יה ניתן לגביה מהקבלן על ידי , וכל סכום כזה יהחברהה
 חברהעסקה אחרת שבין החוזה או , על פי חוזה זה או במסגרת כל חברההמגיע לקבלן מה

 והקבלן. 

 יא'1נספח נוסף על האמור לעיל, יחתום הקבלן הזוכה על תצהיר העסקת עובדים כדוגמת  (8)
 .יב'1נספח ועל תצהיר העסקת עובדים זרים כדוגמת 

 

  אדם-פנקסי כח אדם ומצבות כח .35

ת רצונו של המפקח, פנקסי כח אדם וינוהלו, לשביעהקבלן מתחייב שבביצוע העבודות  (1)
 שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו ושכר עבודתו. 

האדם לשם בקורת, וכן  הקבלן מתחייב להמציא למהנדס ולמפקח, לפי דרישה את פנקסי כח (2)
להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעת רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית 

 ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 

  הקבלן רווחת עובדי .36

כילה הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודות, סידורי נוחיות ומקומות א
לן להציב נאותים באתר, על פי תקנות הרשויות המוסמכות ולשביעות רצונו של המפקח. על הקב

לניקיון יום יחידות לעובדים + יחידה למפקח .על הקבלן מוטלת חובה  2שירותים  כימיים לפחות 
 .מ"ר 12לפחות על הקבלן לספק מבנה זמני לרווחת העובדים בגודל  של שירותים. יומי

  ומלאכה חומרים, ציוד -' ו פרק

 , תעודות אחריותאספקת ציוד, מתקנים וחומרים .37

ב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים, והדברים הקבלן מתחיי (1)
אך מבלי לגרוע  -האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש, לרבות 

 מים, חשמל, דלק ושמנים. -מכלליות האמור לעיל 

הקבלן יבטח, בעצמו ועל חשבונו, את הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים 
 ם לביצוע העבודות. הדרושי

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של  (2)
 העבודות בקצב הדרוש. 

קוח או הגבלות חומרים שהקבלן חייב לספקם לצורך ביצוע העבודות ושחלים עליהם פי (3)
ן ההרשאות בקשר לקיצובם או חלוקתם, ימליץ המהנדס בפני הרשויות המוסמכות על מת

לא תהא אחראית אם לא תינתנה ההרשאות בהתאם להמלצות  חברההדרושות, ואולם ה
 המהנדס. 

להורות שישתמש הקבלן בביצוע אך לא חייב רשאי המהנדס  -חומרים שהקבלן חייב לספקם  (4)
רים )בהיקף שייקבע על ידי המהנדס לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא הגבלת העבודות בחומ

 ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.  חברהההיקף( שיסופקו על ידי ה

לעניין ס"ק זה "תמורתם" של המחירים שינוכו מחשבון הקבלן תהא שווה למחיריהם כפי 
 . ות והמחיריםשסוכמו עם הקבלן בעקבות הצעתו, כמפורט בכתב הכמוי
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בלן זכאי לכל , לא יהא הקחברהבכל מקרה של אספקת חומרים ו/או אביזרים על ידי ה
תוספת תשלום בגין הטיפול בם, לרבות העמסתם, הובלתם לאתר )ואחת היא מה המרחק(, 

 פריקתם והשמירה עליהם. 

על ידי ( לעיל, על אספקת חומרים ו/או אביזרים 4הורה המהנדס, כאמור בסעיף קטן ) (5)
תחולנה ההוראות הבאות בס"ק  -, וסופקו החומרים ו/או האביזרים בהתאם לכך חברהה

, חברהזה, וכן כל הוראה אחרת בחוזה המתייחסת לחומרים ו/או אביזרים שסופקו על ידי ה
 דהיינו: 

 הקבלן ישתמש בחומרים ו/או אביזרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות.  (א)

לא  -ביזרים מהחומרים ו/או האביזרים האמורים לאתר משהוכנסו חומרים ו/או א (ב)
יהא הקבלן רשאי להוציא אותם, או חלק מהם, מהאתר, אלא אם קיבל רשות 

 . ו/או מי מטעמו מוקדמת בכתב מאת המהנדס

בלן מתחייב שהחומרים ו/או האביזרים האמורים, כולם, או מקצתם, לא יוחלפו הק (ג)
 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.  בחומרים ו/או אביזרים אחרים, אלא אם

את החומרים ו/או את האביזרים שסופקו על ידי  חברההקבלן מתחייב להחזיר ל (ד)
ושלא השתמש בהם לביצוע העבודות וכן כל עודף ושארית מהחומרים ו/או  חברהה

 מהאביזרים האמורים לפי הוראת המפקח. 

עודפם, לפי סעיף קטן )ד(  לא החזיר הקבלן את החומרים ו/או את האביזרים או את (ה)
ידי המהנדס בהתאם -תמורתם סכום שיקבע על חברהלעיל, חייב הקבלן לשלם מיד ל

למחירי השוק ביום התשלום; על אף האמור לעיל תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל 
כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר 

 לקבלן. 

חומרים ו/או אביזרים שחלים  חברהלקבלן על ידי רשות מוסמכת על פי המלצת ההוקצבו  (6)
-)א(, )ב( ו פיקוח או הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים שבפסקאות

( דלעיל. לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע העבודות 5)ג( לסעיף קטן )
במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה  חברהמסיבה כלשהיא, עליו להציע אותם למכירה ל

יום מיום ההצעה כאמור,  30את החומרים ו/או את האביזרים תוך  חברהלאתר. לא קנתה ה
מש בחומרים ו/או באביזרים למטרה אחרת, בהסכמת הרשות המוסמכת שתיוכל הקבלן לה

 שהקציבה את החומרים. 

לגבי אביזרים ו/או מתקנים, אשר הותקנו  תעודות אחריות חברההקבלן מתחייב להמציא ל (7)
על ידי הקבלן במהלך ביצוען של העבודות, מאת היצרנים ו/או המשווקים ו/או הספקים של 

של אותם יצרנים ו/או  חברהבהן כלולה התחייבות כלפי ה ים,אותם אביזרים ומתקנ
במידה וקיימים לגביהם  –משווקים ו/או ספקים לאיכות ייצורם לעמידתם בתקנים רשמיים 

אישור בדבר ביצוע בדיקת ולתקינות פעולתם של האביזרים והמתקנים האמורים, וכן  -
 , במידה והדבר נדרש על פי הדין.תקינות

  קום העבודהחומרים וציוד במ .38

בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו לאתר, הן חומרים שהקבלן ספקם והן  (1)
ספקה, למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין  חברהחומרים שה

 מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.  מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן
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הקבלן לאתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן יעברו לבעלות  חומרים וציוד שהובאו על ידי (2)
בשעת הבאתם או הקמתם, לפי העניין. על אף האמור לעיל חלות על הקבלן לגבי  חברהה

 החומרים והציוד האמורים החובות הבאות: 

כאמור  וקבלת תעודת השלמה לעבודות חברהחובת שמירה עד למסירת העבודות ל (א)
 לחוזה;  51בסעיף  

 לתנאי החוזה.  19כאמור בסעיף  הביטוח עד גמר תקופת הבדק,חובת  (ב)

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין הקבלן  (3)
 רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב. 

ציוד ( לסעיף זה, או הורה המפקח בכתב שה6ד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן )נפסלו ציו (4)
( אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, יהא הקבלן חייב 3)-(1והחומרים לפי סעיפים קטנים )

להוציאם מהאתר ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, יחדלו הציוד והחומרים להיות 
לסילוק הציוד, או החומרים חייב הקבלן להוציאם  . נקבע בהוראה מועדחברהבבעלות ה

 -מהמועד שנקבע בהוראה כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן בהקדם האפשרי ולא יאוחר 
 חברהלמכרם. לאחר שה - ימים 7, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של חברהרשאית ה

את  חברהתנכה ממחירם של הציוד והחומרים את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה ה
 חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר. 

החומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך הציוד והקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של  (5)
 חברהלהלן, רשאית ה 66ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 

להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן 
 כאמור.  66לפי סעיף  חברהזה כפופה לזכויות ה

ה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, עיף זאין להסיק מהוראות ס (6)
 והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. 

  טיב החומרים והמלאכה .39

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט, בתוכניות, ובשאר  (1)
 מסמכי החוזה. 

ישאו תו תקן. לא היה קיים החומרים יתאימו לתקנים ישימים של מכון התקנים הישראלי וי (2)
לגביהם תקן ישראלי, יתאימו החומרים לתקן אחר או יהיו ממין, ברמה ובעלי תכונות כפי 

 שאושרו על ידי המפקח מראש ובכתב. 

רים שנבדקו ונמצאו כשרים הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומ (3)
ין באישור המפקח בכדי לגרוע לתפקידם על ידי המפקח. למען הסר ספק מובהר בזה כי א

מאחריות הקבלן לטיב החומרים, המלאכה והעבודות כנדרש בחוזה. מבלי לגרוע מהאמור 
לעיל, הקבלן מתחייב להמציא לאישור המפקח, מראש, דוגמאות מפריטים כפי שיקבע 

 המפקח.

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של  - חברהסופקו חומרים מסוימים על ידי ה
 הקבלן לגבי טיב העבודות. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה  (4)
עים הדרושים לביצוע באתר של בדיקות שנעשתה והן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצ

 ביצוע בדיקות אלה באתר עצמו. החומרים והמלאכה, במידה שהמפקח הורה על 
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( לעיל, 4בנוסף לבדיקות חומרים ומלאכה באתר ככל שהמפקח הורה על כך כאמור בס"ק ) (5)
תבוצענה בדיקות של חומרים ומלאכה ככל שהדבר יהיה דרוש על פי הנחיות מכון התקנים, 

או ככל לחוזה, ו/ 2ט הטכני המיוחד נספח ו/או ככל שהדבר יהיה דרוש על פי הקבוע במפר
שהדבר יהא דרוש לפי שיקול דעת המפקח. הבדיקות של חומרים ומלאכה כאמור תבוצענה 
במעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה, ו/או על ידי מכון 

עדים תקבע ותודיע לקבלן. הבדיקות האמורות תבוצענה במו חברההתקנים, לפי שה
נים ו/או במועדים הקבועים לכך במפרט הטכני המיוחד ו/או הקבועים לכך על ידי מכון התק

. לא נקבע חברהבמועדים הקבועים לכך על ידי מעבדה מאושרת שנקבעה כאמור על ידי ה
 מועד לבדיקה כאמור, יהא המועד לכך כפי שיקבע המפקח. 

לצורך בדיקות כאמור יעביר הקבלן למעבדה מאושרת כאמור ו/או למכון התקנים, כפי  (6)
, במועד מתאים כאמור, את כל הדגימות הדרושות לצורך בדיקת חברהבע על ידי השיק

חומרים ומלאכה הנוגעת לדבר. הקבלן יעביר למפקח את תוצאות הבדיקות האמורות על ידי 
וזאת  המעבדה המאושרת ו/או על ידי מכון התקנים, מיד כשתוצאות אלה יגיעו לידי הקבלן,

 תוצאות אלה בעצמה. לקבל  חברהמבלי לגרוע מזכות ה

דיקות כאמור אינן גורעות מאחריותו של הקבלן לגבי טיב להסרת ספק מובהר בזה כי ב (7)
 החומרים, המלאכה והעבודות כנדרש בחוזה. 

( לעיל, וכן עלויות והוצאות 4עלויות והוצאות הבדיקות באתר כאמור בס"ק )החברה תישא ב (8)
התקנים )לרבות הוצאות הובלת והספקת הבדיקות במעבדה מאושרת כאמור ו/או במכון 

  .ים ככל שיידרשו(דגימות מחומרים, מלאכה וכל

( של סעיף זה, 8עלויות והוצאות בדיקות כמפורט בס"ק ) חברהשילמה היחד עם זאת, ככל ש (9)
 . מכל חשבון שיגיש הקבלן  1.5%הפחית סך של כ זכאית ל חברהתהא ה

( של סעיף זה, מכל חשבון 9, כאמור בס"ק )תפחית את הסכומים שהיא זכאית לגבות חברהה (10)
להלן, אף אם הדבר לא צוין  -62ו 61ביניים ומהחשבון הסופי של הקבלן, הנזכרים בסעיפים 

במפורש בסעיפים אלה, או בכל סעיף אחר בתנאי חוזה אלה הדנים בחשבונות כאלה 
 ובתשלומים לקבלן.

או בכל מקום אחר שייקבע על ידי המפקח או  חברהבמחסני ה הקבלן מתחייב להשאיר (11)
המהנדס חומרי גלם, בכמות סבירה שתקבע על ידי המהנדס, לצורך ביצוע תיקונים במהלך 

 תקופת הבדק וכן לתקופה שלאחר תום תקופת הבדק.  

  בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .40

מהעבודות שנועדו  למנוע את כסויים או הסתרתם של חלקים כלשהםהקבלן מתחייב  (1)
הפר . ללא הסכמתו של המפקח שאישורו יינתן מראש ובכתבאו מוסתרים,  להיות מכוסים

הקבלן הוראה זו, רואים אותו כמי שויתר על זכותו לטעון טענות ביחס לקביעת הכמויות 
 להלן. 6גרוע מהאמור בס"ק וזאת מבלי ל

ים, יודיע הקבלן למפקח בכתב, הושלמו חלקים מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתר (2)
שהחלקים האמורים מוכנים לבדיקה והקבלן יאפשר למפקח לבדוק ולבחון את החלקים 

 האמורים מהעבודות לפני כיסוים או הסתרתם. 

ל חלק מהעבודות לפי הוראת המפקח לצורך הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכ (3)
רו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. לא  מילא בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזי

הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח בעצמו או באמצעות אחרים 
 לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקונו. 
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, פרט אם קיים ( תחולנה על הקבלן3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4)
( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו 1הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )

 של המפקח. 

הימנו,   15%רשאית לנכות הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, בתוספת  חברהה (5)
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  ,חברהשבו כתוספת לכיסוי הוצאות כלליות של השיח
 וכן תהיה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. חברהמה

לא עבור העבודות הללו  -במידה ולא חתום המפקח על אישור עבודות נסתרות או מכוסות   (6)
שכן חובה זו היא חובתו  ולא תשמע כל טענה מצד הקבלן תשולם כלל לקבלן כל תמורה

 .הבלעדית

  ים פסולים ומלאכה פסולהסילוק חומר .41

 המפקח יהיה רשאי, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות, להורות לקבלן:  (1)

על סילוק חומרים כל שהם מהאתר בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה  (א)
 שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. 

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה  (ב)
 )א(. 

על סילוקו, הריסתו והקמתו של חלק כל שהוא מהעבודות שהוקם על ידי שימוש  (ג)
 בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. 

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל ( יפה לכל דבר על אף 1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) (2)
 אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

רשאית לבצעה על  חברה(, תהא ה1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) (3)
תהא רשאית  חברהחשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה וה

כל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן מ לגבותן או לנכותן
 בכל דרך אחרת. 

 

 ולוחות זמנים העבודות ביצוע מהלך -' ז פרק

  התחלת ביצוע העבודות .42

של  ה1-נספח בנוסח  "צו התחלת העבודות" בהתאם לאמורהקבלן יתחיל בביצוע העבודות 
תוך התקופה שנקבעה בחוזה ברצף להשלמת העבודות  בקצב הדרושתנאים אלה, וימשיך בביצוע 

, פרט אם קיבל מאת המהנדס הוראה מפורשת לעיל 11זה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
מיום קבלת צו  ימים 15להתחיל את העבודות תוך  מחויבבניגוד לכך. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן 

יל שלא בעקבות הוראה מפורשת כאמור לא התחיל הקבלן את הביצוע כאמור לע התחלת העבודה.
 .לעיל, יהווה הדבר משום הפרת חוזה על כל המשתמע מכך

יצוין כי עם קבלת צו התחלת עבודה יינתן לקבלן אישור חפירה מטעם רשות העתיקות לביצוע 
 עבודות בשטח המבנה.
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  העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .43

לרשות  חברהבשעת מתן אותה הוראה, תעמיד ה לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות או
הקבלן את האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע העבודות והמשכתן בהתאם ללוח 

לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים  חברהלעיל. לאחר מכן תעמיד ה 11זמנים הנזכר בסעיף ה
 האמור. מהאתר, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים 

  מועד השלמת העבודות .44

  צו התחלת העבודה.ב מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעההקבלן  (1)

סעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של ( ל1הוראות סעיף קטן ) (2)
 כל חלק מסוים מהעבודות. 

להלן, ישתנה  45יתנה ארכה להשלמת ביצוע העבודות או קוצר המועד בהתאם לסעיף נ (3)
  המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך. 

ו/או יקה להלן. שת 45סעיף לבהתאם  בכתבבסעיף זה "ארכה" פירושה: ארכה אשר ניתנה 
 לגמר ביצוע חברהלא יחשבו כויתור או כמתן ארכה מצד ה חברהאי נקיטת צעדים מצד ה

  העבודות במועד הקבוע בחוזה זה.

 להשלמת העבודות המועד ארכה או קיצור  .45

פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לאלה שהובאו בחשבון לצורך קביעת  (1)
חייבת את ביטולן של חלק מהעבודות שהובאו בחשבון כאמור, מועד השלמת העבודות או המ

רשאי המהנדס לקבוע בה את השינוי במועד השלמת ביצוע העבודות בהתאם לשינוי המשוער 
בתקופה הדרושה לביצוע העבודות, ובמקרה כזה תוארך או תקוצר, לפי העניין, תקופת  

למען הסר ספק מהנדס. ביצוע העבודות על פי החוזה בהתאם לקביעה האמורה של ה
יובהר, כי שינוי בתכניות ו/או תוספות לא יהוו כשלעצמם עילה לארכה להשלמת 

ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן בגין  העבודות, אלא באישור המפקח מראש ובכתב
 .כך

נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המפקח לא  (2)
ליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, לרבות מציאת הייתה לקבלן ש

לעיל, רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודות  25עתיקות כאמור בסעיף 
 והמהנדס יקבע את הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים דלהלן: 

יום מתום  30הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  (א)
 התנאים שאירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. 

, לשביעת רצונו של המהנדס, לרבות יומן העבודה, ראיות להביאהקבלן יהא חייב  (ב)
 שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. 

כאמור לעיל וקיבל ארכה לביצוע העבודות, תשלם  חברהמילא הקבלן אחר דרישת ה (ג)
לקבלן בגין התקופה המוארכת לביצוע העבודות התייקרויות בלבד ]במידה ועד  חברהה

( להלן[ והקבלן לא 3)63כמה שתהיינה כאלה כתוצאת תנודות במדד כאמור בסעיף 
 יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום אחר או נוסף עקב כך. 
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  שעות העבודה .46

, ללא שבת ומועדי ישראללא תיעשה עבודה בימי פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת  (1)
. יובהר בכתב כפוף לאישור המפקחהסכמת המפקח בכתב. עבודה בשעות הלילה, יבוצעו ב

 בזאת, שבגין עבודה בשעות הלילה לא יהיה זכאי הקבלן לתוספת שכר.

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או 1אין הוראות סעיף קטן ) (2)
כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או במשמרות רצופות, או 

ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל  -ות לביטחון העבוד
 הנסיבות שבעבודה במפורש. 

  החשת קצב ביצוע העבודות .47

, בכל שלב שהוא, להחיש את קצב ביצוע ו/או מי מטעמו אם יהיה צורך לדעת המהנדס (1)
הקבלן בדרישה לקבלן.  ו/או מי מטעמו של הקבלן, יפנה המהנדס מחמת מחדלות העבוד

 למלא את דרישות המהנדס לרבות ביצוע העבודה בלילה ובסופי שבוע.מתחייב 

( אף אם נגרמו לו הוצאות נוספות 1) הקבלן לא יהיה זכאי לכל החזר בגין ביצע האמור בס"ק
על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה. כל ההוצאות הנוספות בגין 

 הקבלן יחולו אך ורק על הקבלן.החשת קצב בעבודה בשל מחדלו של 

, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע ו/או מי מטעמו אם יהיה צורך לדעת המהנדס (2)
 ו/או מי מטעמושל הקבלן, יפנה המהנדס  שלא מחמת מחדלקבע תחילה, העבודות מכפי שנ

בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות כנדרש על 
לצורך זה,  ו/או מי מטעמוי המהנדס, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המהנדס יד

 לרבות בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 

, חברה( ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת ה2מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) (3)
 חברההוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר ה

על  ו/או מי מטעמושייקבע על ידי המהנדס  ות האמורות, בשיעורלקבלן את ההוצאות הנוספ
ולקבלן לא תהיה כל זכות לערער על קביעה זו ובחתימתו על הסכם  פי שיקול דעתו הבלעדי

 .ביחס לאמור בסעיף זהו/או דרישה זה ויתר על כל טענה 

 .הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם

 בלוח זמניםאי עמידה  בגיןפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  .48

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך התקופה הקבועה , רמבלי לגרוע מכל סעד אח (1)
לעיל, ישלם  45לעיל, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  11לביצוען, כמפורט בסעיף 

בתוספת ריבית  , בצירוף מע"מ כדין,₪ 2,000סך של , בגין כל יום של פיגור, חברההקבלן ל
, ללא ללי מיום האיחור ועד התשלום בפועל, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראשהחשב הכ

על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות ועד כל צורך בהוכחת נזק, 
 מועד השלמתן למעשה. 

ע את הקבלן בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה לתבו חברהאין האמור לעיל גורע מזכותה של ה
, מאיחור בהשלמת העבודות במועד ו/או בגין כל סעד אחר ונוסף המגיע לה מכח הסכם זה

 . לרבות תקורות וכיו"ב

מכל ו/או לקזזו ( 1תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) חברהה (2)
וכן  חברהה ו/או מכח כל הסכם אחר מול המכח הסכם זסכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

בותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום פיצויים או ניכויים, אין בו כשלעצמו תהא רשאית לג
משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי 

 החוזה. 
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לגבי חלק כל שהוא  אם לפני השלמת ביצוע העבודות נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה (3)
החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת לגבי כל  חברהלהלן, וה 51מהעבודות, לפי סעיף 

יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים 
( לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות 1מראש האמורים בסעיף קטן )

ולקבלן לא  על פי שיקול דעתו הבלעדי חברהיעור החלק היחסי יקבע מהנדס הכולן. את ש
על כל טענה ו/או מראש תהיה כל זכות לערער על קביעה זו ובחתימתו על הסכם זה ויתר 

 . .דרישה ביחס לאמור בסעיף זה

 טלב .49

  חברהשימוש או אי שימוש בזכויות על ידי ה .50

ו המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא א חברההסכמה מצד המובהר בזאת, כי  (1)
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

, או מי מטעמה, בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין חברהלא השתמשה ה (2)
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על 

 ות וחובות לפי חוזה זה. זכוי

  ותיקונים בדק, מסירה, השלמה -' ח פרק

  תעודת השלמת העבודה .51

כל העבודות על פי חוזה זה  /השלמתסיום למען הסר ספק מובהר כי יושלמו העבודות עם (1)
 על נספחיו לרבות: 

 ; תיק פרויקט+  כנדרש 4קבלת טופס  .א

 אישור יועץ בטיחות למבנה ולפיתוח;  .ב

 כיבוי אש במבנה ובעבודות הפיתוח; קבלת אישור כיבוי אש להסדרי  .ג

  אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה; .ד

 אישור מורשה נגישות לצורך פתיחת המבנה ואכלוסו; .ה

 ; אישור הג"א לאכלוס המבנה .ו

 מסירת יומני עבודה חתומים על ידי המפקח והקבלן;  .ז

 מלאות וחתומות;  AS-MADEתכניות  .ח

 חישובי כמויות חתומים ע"י הקבלן והמפקח;  .ט

  יומני קידוח וכל המפורט והנדרש בתיק המתקן באופן מלא; .י

ו/או הרשום כנדרש  לצורך פתיחת המבנה ואכלוסו חברהכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .יא
 .בתיק המתקן

 

ינקה באופן הושלמו העבודות, ינקה הקבלן באופן יסודי את המבנה ואת החצר מסביבו, וכן  (2)
)כולל ליטוש והברקת פוליש( את פנים המבנה, לרבות המבואות, החדרים, יסודי 

הפרוזדורים, וניקוי ארונות, דלתות, חלונות וכל מתקן ואביזר שבמבנה, ויפנה את הפסולת 
. חברהלמקום שפיכה מאושר על ידי ה -ככל שיהיו  -למזבלה עירונית מאושרת, ועודפי חול 

על כך הקבלן למפקח בכתב.  - ויודיע -לאחר מכן, יהיה הקבלן זכאי להודיע לאחר מכן, ורק 
ימים מיום קבלת ההודעה. מצא המפקח  15עשה הקבלן כן, יבדוק המפקח את העבודה תוך 

את העבודות מתאימות לתנאי החוזה, ואת המבנה והחצר נקיים והמבנה מלוטש ומוברק, 
קבלן עם תום הבדיקה תעודת השלמה בנוסח הכל להנחת דעתו של המפקח, ייתן המפקח ל

ז של תנאים אלה; ולחילופין, ימסור לקבלן רשימת תיקונים ו/או השלמות 1- נספח
הדרושות, לדעת המפקח, והקבלן יהיה חייב לבצעם, להנחת דעתו של המפקח, תוך התקופה 

  שתיקבע לכך על ידי המפקח.
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לחזקה בעבודות ולהשתמש בהן גם אם טרם  חברה( גורע מזכותה של ה1אין האמור בס"ק ) (3)
לבצע  חברהבוצעו התיקונים ו/או ההשלמות ולא ניתנה תעודת השלמה, ו/או מזכותה של ה

במקום הקבלן עבודות ניקיון וליטוש ו/או עבודות תיקונים ו/או השלמות ככל שלדעת 
ש על פי המהנדס, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי, השעה דוחקת למסירת המבנה לשימו

כן, תהיה  חברהייעודו והקבלן לא יספיק לבצע משימות אלה במועד הדרוש. עשתה ה
זכאית, על אף כל הוראה בחוזה, לקזז כל עלות והוצאה שעמדה בה בכך, בתוספת  חברהה

מהן, בתוספת מע"מ, כנגד כל סכום המגיע  15%בשיעור של  )תקורה( של הוצאות משרדיות
שעליה לשלם חוזה זה, ולהפחית את סכום הקיזוז מכל סכום  ממנה לקבלן על פי הוראות

 . לקבלן על פי החוזה או בכל דרך אחרת

 .הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם

 

 בדק ותיקונים .52

עשר שנים, כשתקופה זו נחלקת לפי  –לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה תקופה של שנה  (1)
ופת הבדק, יחל מניינה בי אחריות הקבלן במהלך תקהמפורט להלן. לעניין הוראות החוזה לג

 הבדק ביום מתן תעודת השלמת העבודות לקבלן. של תקופת 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מהוראות חיקוק רלוונטיות ככל שישתנו מפעם לפעם, תקופת 
 הבדק נחלקת לפי הפירוט כדלקמן:

 שנתיים - צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים 
 ר שניםעש  - בגג, בקירות ובמקלטחדירת רטיבות 

 שלוש שנים - מכונות, מנועים, ודודים
 שלוש שנים - קילוף חיפויים פנימיים 

 שלוש שנים  - ה, סדק או שבר בריצוףשקיע
 , בפיתוח החוץ בריצוף ה, סדק או שבר שקיע

 שלוש שנים  - בשבילים ובשטח המבנה
 חמש שנים  - סדקים עוברים בקירות ובתקרות

 שבע שנים  - קילופים בחיפויים חיצוניים 
 שנתיים  - יה ונטיעות גינון, השק

 
 שנתיים  - חשמל ותאורה 

 שנתיים  - אספלטים, מערכות ביוב וניקוז 
 חמש שנים - מטבחים

 שלוש שנים - מיזוג אוויר
 

נגרם כתוצאה  הנדסנתהוו בעבודות, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המ (2)
מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או 

ובלבד שדרישה  הנדסולשביעות רצונו של המ הנדסקלקול כאמור, הכל לפי דרישת המ
מתום תקופת הבדק הנוגעת בדבר. הוא  חודשיםשלושה לא יאוחר מכאמור תימסר לקבלן 

לתנאי  29הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 
דה החוזה לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם לדעת המפקח, כתוצאה מעבו

 לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 

 ( לתנאי החוזה. 2)53בסעיף  ( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור2אין בס"ק ) (3)

( של סעיף זה יחולו 3)-( ו2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ) (4)
  על הקבלן בלבד.
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  פגמים וחקירת סיבותיהם .53

נתגלה פגם בעבודות, בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם  (1)
י המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על יד

. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי חברההחוזה יחולו הוצאות החקירה והתיקון על ה
חשבונו את הפגם  החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על

יתן לתיקון יהיה הקבלן . אם הפגם אינו נבתוך תקופת זמן שיקבע המפקח וכל הכרוך בו
מזכויותיה של , והכל מבלי לגרוע לפי שיעור שיקבע המהנדס חברהחייב בתשלום פיצויים ל

 . חברהעל פי החוזה או על פי כל דין ובנוסף לכל תרופה או סעד אחרים להם זכאית ה חברהה

אחר גמר תקופת הבדק,  שנים 5לי לגרוע מהאמור לעיל, נתגלה פגם בעבודות תוך בנוסף ומב (2)
בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל שלא הנובע מביצוע העבודות 

 חברההכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל
פי כל  על פי החוזה או על חברהמזכויותיה של הוהכל מבלי לגרוע  לפי שיעור שיקבע המהנדס

  .חברהדין ובנוסף לכל תרופה או סעד אחרים להם זכאית ה

האמור בסעיף זה בא להוסיף על דיני ההתיישנות הנוהגים במדינת ישראל, על הבסיס שבכל  (3)
מקרה תובא בחשבון התקופה הארוכה יותר, ובשום אופן לא יפורשו הוראותיו כמתן 

ין כל שהוא, ככל שנקבעה באותו דין יצור תקופת ההתיישנות על פי דלק חברההסכמה מצד ה
 תקופת התיישנות.

  53-( ו2)52אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .54

 חברהלתנאי החוזה, רשאית ה -53( ו2)52אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים  
דרך אחרת, עבודות לגביהן הפר הקבלן את התחייבויותיו על ידי קבלן אחר או בכל לבצע את ה

את או לקזז רשאית לגבות או לנכות  חברהובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא ה
שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  15%ההוצאות האמורות, בתוספת של 

רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך  חברהוכן תהא ה חברהאו חוזה מול הומכל הסכם ו/ זמן שהוא
 . אחרת

 

  והפחתות הוספות, שינויים -' ט פרק

  שינויים .55

רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל שינוי לרבות: צורתן, אופיין, סגנונן,  חברהה (1)
, הכל לפי שתמצא סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מתארן, ומימדן של העבודות וכל חלק מהן

ובלבד שערך כל השינויים  חברהיב למלא אחר הוראות הווהקבלן מח, חברהלנכון ה
הפרת סעיף זה מהווה משום הפרה יסודית של החוזה . משכר החוזה %25לא יעלה על 

 ( להלן.1)65סעיף לצורך 

ת פקוד( של סעיף זה, תיקרא 1על שינוי העבודות, או חלק מהן לפי ס"ק ) חברההוראות ה (2)
 ותימסר לקבלן בכתב.  שינויים

 . מהנדס החברה.מנכ"ל החברה ו/או סה על ידי פקודת שינויים תהיה מאושרת וחתומ (3)

בגין ביצוע עבודות שינויים שלא על פי כלשהו הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מודגש כי  (4)
לוודא  ( לעיל, ועליו החובה3פקודת שינויים החתומה על ידי כל הגורמים הנזכרים בס"ק )

. אכן, הוראה זו ( לעיל חתמו על פקודת השינויים כאמור3) כי אכן הגורמים הנזכרים בס"ק
לא תפורש כאילו יהא הקבלן זכאי לתמורה מכח פקודת שינויים חתומה כנדרש, אם על פי 

 ההוראות הבאות בפסקה זו אין הוא זכאי לכך. 
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אי לתשלום איזה שהוא לא יהיה זכ, הקבלן על אף כל הוראה אחרת בחוזהכמו כן מודגש כי 
)לרבות בגין עלות עבודה וחומרים הכלולים בכך(, בין בדרך של תוספת  שינויים בביצוע בגין

 , המפורטים להלן: ותהא עלות הביצוע אשר תהאלשכר החוזה ובין בכל דרך אחרת, 

שינוי פרטי תכנון ו/או חתכי אלמנטים, שינוי ו/או תוספת פתחים, מעברים ו/או ברזל  (א)
 ', לפני הביצוע. ו/או תוספת בטונים וכו זיון

 הזזה של קירות, מכל מין שהוא, לפני ביצועם.  (ב)

 הזזה של קווי אינסטלציה מכל מין שהוא, של מערכת איזו שהיא, לפני ביצועם.  (ג)

ם אם טרם נקבעה או הקבלן ימלא אחר כל פקודת שינויים במהירות ובדייקנות וזאת ג (5)
ובלבד שזו נדרשה ע"י המפקח  עבור ביצוע השינוי נשוא פקודת השינויים אושרה התמורה

בשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי . בכתב והדבר אף נרשם במפורש ביומני העבודה
לעכב או לחדול מביצוע העבודות והשינויים, אם יהיו, מחמת אי קביעת התמורה 

הנדס, והקבלן עבור השינוי, או מחמת אי הסכמתו לתמורה כפי שנקבעה על ידי המ
להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה יהיה חייב בכל מקרה 

ברציפות ובהתמדה ועל פי לוח הזמנים. הוראה זו היא מעיקרי החוזה וכל סירוב של 
 . הקבלן לבצע פקודת שינויים כלשהי תחשב כהפרה יסודית של החוזה

  הערכת השינויים .56

מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות והמחירים לא ישתנו ואחת היא מה היה השינוי,  (1)
 שיעורו או היקפו נשוא פקודת השינויים. 

ערכו של שינוי שבוצע בהתאם לפקודת השינויים ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב  (2)
 . ועל פי קביעת המפקח הכמויות או בפרט הטכני לאחר הנחה

ייקבע  –לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידות הדרושים לשם קביעת ערכו של השינוי 
" מאגר המחירים לענף הבניה מחירון "דקלערכם של מחירי היחידות החסרים לפי 

המוזכרות במחירון דקל ביום ביצוע השינויים ו/או  ללא תוספות כלשהן %10בהפחתה של 
  התוספות.

 בטל.   (3)

ת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שחסרים מחירי קיבל הקבלן פקוד (4)
 ימים 7תוך יחידות מתאימים בכתב הכמויות והמחירים, יודיע על כך הקבלן למהנדס בכתב, 

ובמקרה  ו/או מי מטעמו מיום מתן פקודת השינויים. עשה הקבלן כן, יחליט בכך המהנדס
( של 3)-( ו2(,)1לן יקבע המפקח את ערכו של השינוי בשים לב לס"ק )שיקבל את דעת הקב

, ולקבלן לא תהיה כל זכות לערער על קביעה זו ובחתימתו על הסכם זה ויתר על כל סעיף זה
  . טענה ו/או דרישה ביחס לאמור בסעיף זה

לאחר אישור להנחת דעתה, בכל עת  חברהעל אף כל דבר האמור בחוזה, אם יתברר ל (5)
, כי חישוב המחירים, לום חשבונות ביניים ואף לאחר אישור ותשלום החשבון הסופיותש

זכאית לדרוש בירור מחודש  חברהתהיה ה, חברההביאו לתוצאה בלתי נכונה מבחינת ה
מבלי להיות כבולה באישורים הקודמים של חשבונות הביניים ושל החשבון , בנושאים אלה

ה כי הקבלן קיבל סכומים שלא הגיעו לו, תהיה נמצא במסגרת בירור מחודש כז הסופי.
זכאית לדרוש מהקבלן להחזירם, בתוספת ריבית החשב הכללי על כל חלק מהכספים  חברהה

 חברהה. חברהכאמור, לגבי התקופה מיום שאלה שולמו לקבלן ועד היום בו הוחזרו בפועל ל
מכל סכום שיגיע זה ו/או לקזזו אמור בסעיף דרישה להחזר תהיה רשאית לנכות את סכום ה

וכן תהא רשאית  חברהמכח הסכם זה ו/או מכח כל הסכם אחר מול הקבלן בכל זמן שהוא ל
 .לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת
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על אף כל דבר האמור בחוזה, אם הקבלן נוכח כי כתוצאת שינויים, היקף שכר חוזה )ללא  (6)
לא התייקרויות( יהיה הקבלן חייב משכר החוזה המקורי )ל 25%התייקרויות(, עולה על 

להתריע על כך בכתב ללא דיחוי בפני המהנדס, עם עותק למפקח. לא עשה הקבלן כן, לא 
משכר החוזה המקורי  25%יהיה הקבלן זכאי לתשלום איזה שהוא החורג, במחירי חוזה, על 

ה של כאמור, אפילו התשלום החורג נובע מביצוע עבודות שינויים באישור מורשי החתימ
. קיבל הקבלן תשלום חורג כזה מבלי שהתריע קודם לכן כאמור, יחזיר הקבלן חברהה
, מיד לפי דרישתה הראשונה, את הסכום החורג שקיבל, בתוספת ריבית החשב הכללי חברהל

 . חברהעל סכום זה לגבי התקופה מיום ששולם לקבלן ועד היום בו החזירו בפועל ל

  תשלומי עבודה יומית .57

בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתה מן הראוי שתיעשה לפי  חברהדרשה ה (1)
לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד המפקח ודיע על כך יעבודה יומית, 

ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה בתוספת רווח והוצאות כלליות בשיעור שלא יעלה 
( להלן. על אף האמור בהוראה זו, אם 2רט בסעיף קטן )מפומערך העבודה שיקבעו כ 10%על 

לחוזה( מחיר לפי שעת עבודה או לפי יום עבודה,  3נקבע בכתב הכמויות והמחירים )נספח 
 יחושב מחיר אותה עבודה אך ורק על פי הקבוע שם.

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המפקח על יסוד רשימות שניהל  (2)
 ן, לשביעות רצונו של המפקח, של: הקבל

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  (א)

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר  (ב)
העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד 

 ועובד. 

 הוצאות הובלה.  (ג)

 הוצאות ציוד מכני כבד.  (ד)

תימסרנה למפקח, בשני עותקים, בסוף כל )ד( -()א(, )ג( ו2שימות האמורות בסעיף קטן )הר (3)
()ב( תימסרנה למפקח, בשני עותקים, 2, ורשימות העובדים האמורות בסעיף קטן )שבוע

לאחר כל יום עבודה. אחד העותקים מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאנו ראוי 
 שתו לתשלום. הג לאישור, ויוחזר לקבלן לשם

( לעיל. לא יילקחו בחשבון 2)56מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף  (4)
תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד 
המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון. מנהלי עבודה לא 

האמורות ולא יילקחו בחשבון לצורך חישוב התמורה המשתלמת לקבלן יכללו ברשימות 
עבור העבודה הנדונה בסעיף זה והוצאות העסקתם של מנהלי עבודה תחשבנה ככלולות 
בהוצאות הכלליות הנזכרות לעיל. תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי 

שיעור ההטבות הסוציאליות  על הקבלן יילקחו בחשבון רק במידה ושיעורם אינו עולה
שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים 

 במקצוע הנדון. 

הוצאות הציוד המכני הכבד תשולמנה בהתאם למחירים ובכפיפות לתנאים אחרים לגבי 
במשרד  יותאותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה הסטנדרטי של מחלקת עבודות ציבור

 העבודה, שהינו בר תוקף בעת השימוש בציוד כאמור. 
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  רשימת תביעות .58

, רשימה המפרטת את כל דרישותיו, במידה ותהיינה לכל חודש 5-עד ההקבלן יגיש למפקח,  (1)
כאלה, לתשלומים נוספים על שכר החוזה המקורי, ואשר לפי דעת הקבלן הוא זכאי להם 

 ודש החולף. עקב ביצוע עבודות שינויים במשך הח

( תביעה או דרישה לשינוי שכר החוזה המקורי, יראו 1לא כלל הקבלן ברשימה כאמור בס"ק ) (2)
את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, אלא אם הודיע הקבלן למפקח בכתב, בסוף 
החודש הנדון, על כוונתו להגיש דרישה כאמור לא יאוחר מאשר תוך חודש נוסף. לא נכללה 

ה ברשימת הדרישות גם תוך החודש הנוסף האמור לעיל, יראו את הקבלן כאילו ויתר הדריש
על הדרישה לחלוטין וללא תנאי, והקבלן לא יהיה זכאי להעלות דרישה זו במועד שלאחר 
 מכן. הוראת סעיף קטן זה היא מעיקרי החוזה ולא תישמע כל טענה או תביעה בניגוד לאמור. 

יוודא המפקח כי השינוי נשוא הדרישה אושר בכתב באופן  הוגשה דרישה כאמור למפקח, (3)
לעיל. נוכח המפקח כי כך הדבר, יבדקו המפקח והמהנדס כל דרישה של  55האמור בסעיף 

ימים מיום הגשתה ויחליטו לגבי אישורה המלא או החלקי,  60( תוך 1הקבלן כאמור בס"ק )
 או לגבי פסילתה המוחלטת, של הדרישה. 

מהנדס את דרישת הקבלן לשינוי שכר החוזה המקורי כאמור, עם או בלי אישרו המפקח וה
, חברהשינויים, יגיעו לקבלן תשלומים נוספים על שכר החוזה המקורי, כפי שאושרו ע"י ה

( לעיל בדבר 1)8להלן, ובלבד שהקבלן ימלא קודם לכן אחר הוראות סעיף   61כאמור בסעיף 
 הגדלת היקף ערבות הביצוע, כאמור שם. 

דרישה של הקבלן לתמורה נוספת על שכר החוזה בגין פקודת  חברהלא אושרה על ידי ה (4)
והשהיות  ימשיך הקבלן בביצוע העבודות ללא עיכוביםשינויים, באופן מלא או חלקי, 

 כלשהם ויסיים את העבודות בהתאם לתנאי החוזה. 

מקצת הוראות סעיף זה הוא מעיקרי החוזה. על כן, במידה והקבלן יפר את כל או  58סעיף  (5)
רשאית לנקוט בצעדים מיידיים הנראים לה, לרבות מימוש וחילוט כל  חברהזה, תהיה ה

ערבות שהמציא לה הקבלן, עיכוב כספים המגיעים לקבלן בגין עבודתו, סילוק הקבלן 
מהאתר באופן מיידי, או בכל צעד אחר שייראה לה, והכל על מנת לאפשר המשך רצוף, 

על פי  חברהצוע העבודות. האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות הבי תקין ומהיר של
 . החוזה ועל פי כל דין, ולא לגרוע מהן

, כל תביעה משפטית חברהעל פי החוזה באשר לסמכויות ה חברהמבלי לגרוע מזכויות ה (6)
 ותרק לאחר גמר ביצוע העבוד חברההעומדת לקבלן בגין שינויים תוגש על ידי הקבלן כנגד ה

  סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה.. חברהרתן לומסי

  מלאה תמורה -' י פרק

  התמורה בגין העבודה 
מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות והמחירים ושכר החוזה המבוסס עליהן, מהווים  (1) .59

העבודות וקיום יתר תמורה מלאה וסופית לקבלן עבור כל הנדרש לבצוע מלא ומושלם של 
התחייבויותיו, על פי ובהתאם לכל תנאי החוזה, ומכסים את מלוא רווח הקבלן ואת כל 

אך  -ן בקשר עם ביצוע העבודות ובדק העבודות על ידו, לרבות עלותו והוצאותיו של הקבל
 בגין:  -מבלי למעט מכלליות האמור לעיל 

 כל החומרים הדרושים והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב.  (א)
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כל העבודה הדרושה, לרבות הנהלת העבודה באתר ובכל מקום מחוצה לו, ובכלל זה  (ב)
עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרטים הטכניים ו/או  המשתמעות  עבודות ארעיות וכל

 מהם, לשם מילוי מושלם של כל תנאי החוזה. 

עלות והוצאות נוספים משום ביצוע ואספקה על ידי הקבלן על פי פקודות שינויים,  (ג)
 ( לעיל הקבלן אינו זכאי לתמורה עבורם.4)55אשר לפי הוראות סעיף 

 שכר עבודה.  (ד)

, כלים, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, מבנים השימוש בציוד (ה)
ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר, תיקוניהם, דלק, 
שמנים, סיכה ושכר נהגים ומכונאים, פירוקם וסילוקם בגמר העבודות, משרדים 

ללא ן וכיו"ב, במקום ביצוע העבודות לקבלן ולמפקח, מחסנים, מים, חשמל, טלפו
 . הגבלה

 הסעת העובדים לאתר וממנו, לינה, אכסון העובדים והזנתם.  (ו)

העמסת, הובלת, פריקת ואחסנת החומרים, הציוד והכלים אל מקום האתר ממנו  (ז)
ובתוכו, בהתאמה, ושמירתם, לרבות חומרים, ציוד וכלים שסופקו, אם סופקו, על ידי 

 את הפחת שלהם.  , ונקיטה בכל האמצעים על מנת לצמצםחברהה

כל התיאומים והניהול הדרושים בין הקבלן ובין קבלני משנה ובינו לבין קבלנים  (ח)
אחרים באתר וכן כל התיאומים והניהול הדרושים בין הקבלן לבין הרשויות השונות 
ו/או גוף אחר כל שהוא, שיש צורך לערוך עימם תיאומים כל שהם לשם ביצוע נאות 

 ותקין של העבודות. 

נקיטת כל אמצעי זהירות ואמצעי מניעה על מנת שלא תקרנה הפרעות ותקלות למהלך  (ט)
הביצוע של העבודות על ידי הקבלן ונקיטת כל אמצעי דרוש או מועיל להסרת כל 

 הפרעה ותקלה כזאת, מיד עם קרותה. 

ערבויות, מיסים ממשלתיים ומיסים עירוניים )לרבות אגרות והיטלים( החלים על  (י)
והפרשות לקרנות והטבות סוציאליות, תשלומי פיצויי נזיקין לסוגיהם, ים הקבלן, מיס

 מס קניה, מכס, בלו וכל היטלים, תשלומי חובה למיניהם ושמירה על הוראות הדין. 

 פרמיות ביטוח והפרשות לכיסוי סיכונים.  (יא)

 מימון.  (יב)

 הוצאות תיקונים במהלך ביצוע העבודות.  (יג)

 הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.  (יד)

עולה אחרת, ישירה ועקיפה, הדרושה על מנת למלא אחר הוראות תנאי החוזה כל פ (טו)
 המפורשות או המשתמעות. 

תשא בהוצאה  חברהלהסיר ספק, מוצהר בזה כי פרט למקרים שבהם נאמר במפורש כי ה (2)
 כלשהי תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נאמר בחוזה במפורש ובין אם לאו. 
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  מדידות - 'אי פרק

  מדידת כמויות .60

 אינן אלא אומדן בלבדהכמויות הנקובות בכתב הכמויות והמחירים על אף האמור בחוזה זה,  (1)
ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות 

 . במילוי התחייבויותיו לפי החוזה

שתעשנה על ידי המפקח  על סמך מדידותהכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה  (2)
והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות והמחירים ו/או במפרט הטכני המיוחד 

ויאושרו על ידי של החוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן  2הכלול בנספח 
, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך המפקח

 ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו  (3)
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא 

כן לספק את כח ת הדרושות ומקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידו
האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים 

 הדרושים בקשר לכך. 

רשאי המפקח או בא  -לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  (4)
יות, נות של הכמוכוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכו

והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה 
את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, 

 ( לעיל.3יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בס"ק )

ימים,  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -צוע המדידות נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת בי (5)
על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם 
אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המהנדס 

 והכרעתו תהיה סופית. 

היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם,  (6)
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה. 

  התמורה – 'יב פרק

 תשלומי ביניים  .61

 .( לעיל4)11הוראות סעיף זה הן בכפוף להוראות סעיף 

חודש " -חשבון ביניים בגין החודש החולף )להלן לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח  5-עד ה (1)
 שיפורטו בו: הביצוע"( 

אומדן ערכו של חלק העבודות שבוצע מיום מתן צו התחלת עבודות ועד סוף חודש  (א)
על פי  בוצעו על פי פקודות שינויים. הכלהביצוע, במצטבר, לרבות ערכן של עבודות ש

 כמויות מדודות באתר ועל פי המחירים הנקובים בחוזה, ללא התייקרויות. 

 בטל.  (ב)
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לכל חשבון ביניים כאמור, על הקבלן לצרף דפי כמויות מפורטים לגבי כמויות אשר בוצעו  (ג)
לבדוק, או לחזור ולבדוק, את  חברהאו סופקו בחודש הביצוע, מבלי לגרוע מזכות ה

ידוע ומוסכם על הקבלן כי חישובי הכמויות הכמויות גם בשלב בדיקת החשבון הסופי. 
רשאית להכתיב ולקבוע את התוכנות  חברהוה ממוחשבת בלבדוחשבונות יוגשו בצורה 

, הקבלן מתחייב להעריך את כול השינויים המחשוב השונות לשם ניהול הפרויקט וכי
הקבלן . חברההתוכנות והכשרת הצוות כפי שיידרש לשם כך על ידי רכישות, התאמות, 

מצהיר שלא יהא זכאי לכול תשלום ו/או פיצוי בקשר לכך ומוותר מראש על כול טענה 
 בעניין זה. חברהו/או תביע כלפי 

    .0.25% של בשיעור הקבצים שיתוףמערכת  בעלויותכי הקבלן יישא  יובהר

כל חשבון ביניים, לרבות שינויים בכמויות שחלו במהלך חודש המפקח יבדוק ויבקר  (2)
ויקבע את הכמויות הנכונות ואת  הביצוע, סעיפים חריגים ועבודות נוספות, אם היו,

המחירים הנכונים המתייחסים לכמויות אלה. האמור בזה לא יגרע מזכות המפקח, לפי 
ו מחירים ו/או סכומים שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע או לאשר או לשנות כמויות ו/א

המצוינים בחשבון הביניים ולעניין זה יהיה המפקח רשאי להביא בחשבון, בין היתר, גם 
ת איכות העבודות שבוצעו. במקרה שלא נערכו מדידות עד וכולל השלב המכוסה א

בחשבון הביניים, יהיה המפקח רשאי להעריך, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את אומדן 
וצעה. שינויים או הפחתות על ידי המפקח בחשבון ביניים לא יהוו כמויות העבודה שב

 עילה לתביעה או לטענה כלשהיא מצד הקבלן. 

המפקח יהא רשאי שלא לבדוק ו/או להחזיר לקבלן את החשבון לאחר שבחן אותו ואת 
מסמכיו המלווים ומצא כי הם חסרים ו/או לא מובנים לדעתו ו/או לא ערוכים לשביעות 

 המפקח. במקרה זה ידחו המועדים המפורטים בסעיף זה בהתאמה.רצונו של 

חשבון ביניים שנבדק ובוקר כאמור על ידי המפקח, בין אם שונה בין אם לא כאמור,  (3)
ואולם אם סרב נציג הקבלן לחתום על חשבון  יחתם על ידי המפקח ועל ידי נציג הקבלןי

 הביניים יהא די בחתימת המפקח. 

את חשבון הביניים, אשר תוקן על ידו, אם תוקן, והחתום על ידו,  המפקח יעביר למהנדס  (4)
ממועד מסירת חשבון הביניים למפקח על ידי הקבלן, לשם ימים  10 תוך פרק זמן של

  אישורו על ידי המהנדס, עם או בלי שינויים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס.

שאושר על ידי המהנדס, את כל תפחית מהסכום המאושר של חשבון הביניים, כפי  חברהה
זכאית  חברהתשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן עד אותה שעה, וכן את הסכומים שה

ווה לסך הכולל של הכספים שעוכבו עד לעיל, וכן סכום הש 39לגבות לעצמה כאמור בסעיף 
לקבלן ( להלן. הסך שיתקבל לאחר הפחתה זו, יהיה הסכום המגיע 7אותה שעה, כאמור בס"ק )

"(. הסכום שישולם לקבלן הסכום המגיע לקבלן" -על פי חשבון הביניים המאושר כאמור )להלן 
 5%, יהיה שווה לסכום המגיע לקבלן על פי חשבון הביניים המאושר לאחר ניכוי חברהעל ידי ה

צירוף מע"מ כדין מהסכום המגיע לקבלן, ב 95%( של סעיף זה דהיינו ל7הימנו כאמור בס"ק )
 "(. סכום תשלום הביניים" -ן )להל

  
ימים  10או  60בתנאי התשלום של שוטף + תשלום הביניים תשלם לקבלן את סכום  חברהה

הביניים  ממועד אישור חשבון, מביניהםלפי המאוחר  חברה,המתקצב ל מהגורםלאחר העברתו 
( לעיל. התשלום מותנה בכך שהקבלן ימציא לידי 4) על ידי המהנדס, כאמור בסיפא של ס"ק

, עובר לביצועו של התשלום, חשבונית מס שלו בגובה הסכום שאושר לתשלום על ידי חברהה
בגין אותו חשבון ביניים. מוסכם בזה, כי פיגור בביצוע העברת סכום תשלום הביניים  חברהה

ו של חשבון ביניים הנוגע בדבר קבלת ממועד יום 120שאינה עולה על לידי הקבלן לתקופה 
( לעיל, לא ייחשב כפיגור בתשלום לצורכי הסכם 4מידי המפקח, כאמור בס"ק ) חברהבמשרדי ה

 זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו. 
)לרבות הצמדה וריבית( מהמועד אליו מתייחס  חשבון ביניים לא יישא הפרשי התייקרויות

 בערכו הנומינלי.  החשבון ועד ליום הקבוע לתשלומו והוא ישולם 
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. מטרת עיכוב חברהמהסכום המגיע לקבלן על פי כל חשבון ביניים, יעוכבו על ידי ה 5% (5)
וכן להבטיח כי יוחזרו  חברהלהבטיח קיום התחייבויות הקבלן כלפי הנה הכספים ה

תשלומים עודפים, אם יהיו כאלה, ששולמו לקבלן במסגרת תשלומי הביניים על  חברהל
פי ומכוח חשבונות הביניים, אם יתברר בעת תשלום החשבון הסופי כי הסכום המצטבר 

 של החשבון הסופי נמוך מסך כל סכומי הביניים ששולמו לקבלן. 

ד הקבוע לתשלום הכספים המעוכבים או יתרתם, אם תהיה כזו, ישולמו לקבלן במוע (6)
 החשבון הסופי בערכם הנומינלי, דהיינו ללא התייקרויות כלשהן. 

 בטל.  (7)

 בטל.  (8)

אישור חשבונות ביניים של הקבלן וכן ביצועם של סכומי תשלום ביניים מובהר בזאת, כי  (9)
או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות, או לא יתפרשו כהסכמת המהנדס 

לנכונותם של מחירים או של אומדנים כלשהם עליהם מבוססים  לאיכותם של חומרים, או
הנקובות בחשבונות הביניים, וכל סכומי  לנכונות הכמויותסכומי תשלום הביניים או 

ששולמו לקבלן, כפוף ועד לאישור חשבונו הסופי כאמור  כמקדמותתשלום הביניים יחשבו 
חשבון ביניים שאושר  בתנאים אלה להלן. המפקח והמהנדס זכאים לבדוק מחדש כל

, לשנות ו/או לתקן ו/או להפחית ו/או להוסיף כאמור במסגרת בדיקת החשבון הסופי
 . בהתאם לשיקול דעתם

  חשבון סופי .62

 .( לעיל4)11הוראות סעיף זה הן בכפוף להוראות סעיף 

( 2)51, כאמור בסעיף היום בו ניתנה לקבלן תעודת ההשלמהשלאחר  60-מהיום הלא יאוחר  (1)
לעיל, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי ממוחשב בלבד לגבי העבודות, ערוך במתכונת 

בגין ביצוע העבודות,  חברהמה כל תביעותיו הסופיות( לעיל, בצירוף 1)61ף המפורטת בסעי
 חברהלעיל, וכן תביעות סופיות מה 58כפי שהוגשו מדי חודש במהלך הביצוע, כאמור בסעיף 

תום חודש הביצוע האחרון בגינו הוגש חשבון ביניים ועד תום המתייחסות לתקופה שמיום 
ב לעיל. 10לוא התמורה העשויה להגיע לקבלן כאמור בסעיף חודש הביצוע האחרון, וכן את מ

אי צירוף תביעות כאמור ייחשב כויתור מוחלט, בלתי מותנה וסופי מצד הקבלן עליהן. 
 שו בצירוף המסמכים המפורטים להלן: החשבון הסופי והתביעות הסופיות, אם תהיינה, יוג

 :המסמכים עליהם מבוסס החשבון הסופי, לרבות (א)

 שרטוטי סמך להםו דפי חישוב כמויות מפורטים (1)

 דף ריכוז הכמויות והמחירים (2)

 סקיצות מדידה (3)

 עבודה מקוריים בחתימת הקבלן והמפקחדפי יומן  (4)

ניתוחי מחירים לעבודות נוספות במידה שהקבלן זכאי להגישם לפי המותנה בחוזה  (5)
)בהתאם להנחיות להגשת תיק פרויקט בלוויית מחירוני יצרנים לביסוס החשבון 

 .ותיק מתקן המצורפות בכרך ד'(

)בהתאם בשלושה העתקים  (AS MADEביצוע )של תכניות עדות לאחר סט מושלם  (ב)
 .פרויקט ותיק מתקן המצורפות בכרך ד'(להנחיות להגשת תיק 
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המתייחס למתקנים ולאביזרים אשר הותקנו על ידי הקבלן במהלך ביצוען של   סט מושלם (ג)
אופן פעולתם של המתקנים והאביזרים האמורים, הוראות העבודות, הכולל את תיאורם ו

קינות, תפעולם ואחזקתם ותעודות האחריות לגביהם, וכן אישור בדבר ביצוע בדיקת ת
)בהתאם להנחיות להגשת תיק ( לעיל 7)37במידה והדבר נדרש על פי הדין, כאמור בסעיף 

 פרויקט ותיק מתקן המצורפות בכרך ד'(

 ( לעיל. 2)8כנזכר בסעיף  ערבות בדק (ד)

ח של תנאים אלה, לפיה אין לו כל דרישות 1-הצהרה בכתב של הקבלן, בנוסח נספח  (ה)
מפורט בחשבון הסופי ובתביעות הנוספות, אם מעבר ל חברהכספיות נוספות כלפי ה

 תהיינה. 

 חברהאת כל המגיע ממנו ל חברהכי הקבלן שילם ל חברהאישור בכתב של גזברות ה (ו)
 דות, לרבות בגין שימוש במים. בתקופת ביצוע העבו

לקבל מהקבלן חשבון כאמור אפילו אם לדעת הקבלן הוא  רשאי לסרבהמפקח יהיה  (ז)
המפורטים לעיל, ואחת היא אם  כל המסמכיםחשבון סופי, אם לא יהיו מצורפים אליו 

 חברהמסמכים או תכניות כאלה הומצאו או לא הומצאו קודם לכן על ידי הקבלן ל
 עבודות, במצורף לחשבונות ביניים או באופן אחר. במהלך ביצוע ה

תראה את החשבון הסופי ואת התביעות הכספיות, אם תהיינה,  חברה, כי היודגשרה להבה
של הקבלן. לא תשמע טענת הקבלן כי משתמעת  את כל דרישותיו הכספיותכמשקפים 

ה המפורטים מהמסמכים שצורפו לחשבון הסופי תביעה מצידו לגבי סכומים גבוהים מאל
 בחשבון הסופי ובתביעות הכספיות. 

לבדוק את  יםחייב והיילא  חברהפקח ו/או הבמפורש כי המיובהר ויודגש ק להסרת ספ
הנזכרים לעיל  כל המסמכיםהחשבון הסופי, כל עוד לא צרף הקבלן לחשבון הסופי את 

 ., אפילו צורפו קודם לכן לחשבון בינייםמבלי יוצא מן הכלל בס"ק זה לעיל

לאישור החשבון על ידי המפקח  עוד יובהר, כי ככל שלקבלן תהיינה השגות כלשהן ביחס
, יעוכב תשלום החשבון עד להסרת כל מחלוקות הנוגעות לחשבון הסופי חברהו/או על ידי ה

  .  חברההכלפי ואישור הקבלן כי אין לו כל דרישות נוספות 

החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו סופית, על עבודות יומיות מפורטות  (2)
ועל מסמכים אחרים כנדרש ע"י המפקח לביסוס החשבון הסופי.  העבודהומאושרות ביומני 

המפקח יהיה זכאי לדרוש מהקבלן להמציא לו מסמכים תומכים נוספים, לפי הצורך, 
 ראה למפקח כבלתי מבוסס דיו. לביסוס כל חלק של החשבון הסופי שיי

בקר המפקח קיבל המפקח את כל המסמכים התומכים הנוספים שדרש מהקבלן, יבדוק וי
 חברהעיל, ויעבירו ל( ל1את החשבון הסופי ואת כל המסמכים הנלווים אליו כאמור בס"ק )

ממועד קבלת החשבון הסופי וכל המסמכים  יום 21תוך לאישור המהנדס את החשבון וזאת 
יבדוק את החשבון הסופי ואת הערות המפקח לגביו  ו/או מי מטעמו הנלווים אליו. המהנדס

ובמידה שימצא לנכון לאשרו, תוך פרק הזמן שיאפשר לשלם לקבלן את המגיע ויאשרו, כפי 
 ( של סעיף זה להלן. 7מועד הקבוע לתשלום, כאמור בס"ק )לו, אם מגיע לו, ב

 
המפקח יהא רשאי שלא לבדוק ו/או להחזיר לקבלן את החשבון לאחר שבחן אותו ואת 

דעתו ו/או לא ערוכים לשביעות מסמכיו המלווים ומצא כי הם חסרים ו/או לא מובנים ל
 רצונו של המפקח. במקרה זה ידחו המועדים המפורטים בסעיף זה בהתאמה.

תחשב את הסכום המצטבר של חשבון הביניים המאושר האחרון וכן של סכומים  חברהה (3)
מכח  חברהקודם לכן, וכן כל סכום שהופחת על ידי ה חברהאחרים ששולמו לקבלן על ידי ה

מהקבלן לפי החוזה, או  חברהלעיל, וכן כל סכום שיגיע ל הפחתות בחוזה זהסעיפי ההוראות 
בעקבותיו, או בהקשר אליו, או על פי הסכם אחר ועסקה אחרת איזו שהיא, בין שסכומם 

 "ניכויים"(.  -קצוב ובין שאינו קצוב )להלן 
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מהכספים אם שיעור הניכויים יהיה גבוה מהסכום המצטבר של החשבון הסופי, ינוכה 
ר הניכויים לבין הסכום המצטבר של ( לעיל, ההפרש בין שיעו7)61שעוכבו לקבלן מכוח סעיף 

החשבון הסופי, ויתרת הכספים המעוכבים, אם תהיה כזו, תשולם לקבלן כאמור בסעיף 
(  סיפא לעיל. אם יתברר כי ההפרש האמור בין שיעור הניכויים לבין הסכום המצטבר 7)61

המאושר גבוה מהסך הכולל של הכספים המעוכבים, יהיה הקבלן חייב  ישל החשבון הסופ
את הסכום הדרוש לכיסוי כל ההפרש האמור, מיד לפי דרישה ראשונה של  חברהלשלם ל

, בתוספת ריבית החשב הכללי על כל חלק של סכום ההשלמה, לגבי התקופה שמיום חברהה
 . חברהוחזר בפועל ללקבלן ועד היום בו ה חברהשאותו חלק שולם על ידי ה

את  חברהאם שיעור הניכויים יהיה נמוך מהסכום המצטבר של החשבון הסופי, תשלם ה
( לעיל, הכל 7)61היתרה לקבלן וכן את הכספים שעוכבו לקבלן, או יתרתם, כאמור בסעיף 

 ( להלן. 8במועד הקבוע בס"ק )

ורה בגין אותו פריט הופיע בחשבון הסופי פריט שהופיע קודם לכן בחשבון ביניים והתמ (4)
שנכללה בחשבון ביניים אושרה, עם או בלי שינויים, על ידי המפקח והמהנדס, לא יהא 

כמו כן, הקבלן זכאי לתשלום בגין אותו פריט מעל לזה שאושר כך במסגרת חשבון הביניים. 
המפקח ו/או  חברההופיע בחשבון הסופי פריט אשר בוטל בפקודת שינוים ו/או בהוראת ה

 .הקבלן זכאי לתשלום בגין אותו פריטמי מטעמה, לא יהא  ו/או 

( לעיל, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או 5היתרה המגיעה לקבלן, אם תהיה כזו, כאמור בס"ק ) (5)
 ריבית.   

 10או  60בתנאי התשלום של שוטף +  ימים 60 -לא יאוחר מתשלם לקבלן סכום זה,  חברהה (6)
 ממועד אישור חשבון, מביניהם, לפי המאוחר חברההמתקצב ל מהגורםלאחר העברתו  ימים

(, או לאחר המסירה למפקח של המסמכים התומכים 3כאמור בס"ק )הנדס ידי המ לעסופי ה
 חברה( של סעיף זה לעיל, לפי המאוחר מביניהם, בתנאי שבידי ה2הנוספים כאמור בס"ק )

גד ביצוע תשלום ר כנא חשבונית מס של הקבלן על גובה הסכום המשולם לו, לכל המאוחתה
 היתרה. 

של  ט1-נספח כנגד תשלום החשבון הסופי יאשר ויצהיר הקבלן, בכתב קבלה ושחרור בנוסח  (7)
בגין החוזה  חברהיעות או דרישות אילו שהן מהתנאים אלה, כי בכפוף לתשלומו אין לו תב

 ובגין העבודות. 

לעיל ובסעיף זה של סעיף זה יהיו במחירי חוזה, לפי המדד  61החישובים כאמור בסעיף  (8)
 בחודש הבסיס, דהיינו ללא התייקרויות. 

לדרוש מהקבלן כי  חברה( רשאית ה1לא הגיש הקבלן חשבון סופי בהתאם לאמור בס"ק ) (9)
ים חשבון סופי, הימים הנוספ 60ימים נוספים, לא הגיש הקבלן תוך  60ון סופי תוך יגיש חשב

לערוך חשבון סופי זה במקום הקבלן אשר  חברה, אזי רשאית החברהבהתאם לדרישת ה
חשבון סופי כאמור בסעיף זה,  חברהיהווה חשבון סופי לעבודות לכל דבר ועניין. ערכה ה

"י בעלי מקצוע מתאים )כגון: וכות בעריכת החשבון הסופי עיחויב הקבלן בכל העלויות הכר
 15%, מפקח מהנדסים, רואה חשבון, עורך דין וכו'...( בתוספת תקורות של כמאי, מודד

 ותוספת מע"מ כחוק.

 
  תשלומי יתר א.62

, מיד עם חברהקיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם ל חברהלדעת האם 
בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין  הראשונה דרישתה

תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום  לקזז את חברההאמור לעיל גורע מזכותה של ה
או לגבותם בכל  חברהדנן ו/או כל חוזה אחר בינו ובין הבכל עניין ו/או חוזה המגיע ממנה לקבלן 

 ש תחילה את החזרתם מהקבלן. דרך אחרת, מבלי שתדרו
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   תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .63

יהא זכאי לכל תוספת בתמורה בגין עליה במדד ו/או התייקרויות מכל סיבה שהיא  לאהקבלן 
 , למעט במקרים הבאים :במשך כל תקופת ההתקשרות

השלמת המבנה יהיה הנקוב בחוזה ל מועדתום הועד ל קבלת צו התחלת עבודהלאחר שנה ממועד 
הקבלן זכאי לתוספת בתמורה בגין עלייה במדד, בהתאם לשיעור העלייה שבין המדד הידוע במועד 

לבין המדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל.  קבלת צו התחלת עבודהעם תום שנה ממועד 
המדד הקובע לעניין זה הינו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

 טיסטיקה במודע הרלוונטי.לסט

  מניעת רווח מופרז .64

היה למהנדס יסוד להניח, ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן, מניח  (1)
לקבלן רווח מופרז, רשאי המהנדס לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא 

ם עילמהנדס למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הנוג
לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן 

 בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה. 

 -קבע המהנדס כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה רווח מופרז  (2)
הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי ל יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל ע

, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה חברההמהנדס והקבלן מתחייב להחזיר ל
לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן ממי מהן או  חברהמופחת כאמור. כן רשאית ה

 ל דרך אחרת. לגבות אותו בכ

, יובאו בחשבון הרווחים המקובלים לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה (3)
 ו/או עבור גופים אחרים בתנאים דומים.  חברהאצל קבלנים אחרים שביצעו עבודות עבור ה

חודש מיום  12המהנדס לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום  (4)
 להלן. 65מתן תעודת סיום החוזה, הנזכרת בסעיף 

  
  ניכוי מס במקור א.64

במעמד חתימתו על חוזה זה או בסמוך לכל שנת כספים חדשה במשך תוקפו של חוזה זה, ימציא 
אישור בתוקף מאת פקיד השומה האזורי על שיעור ניכוי מס במקור. מובהר בזה כי  חברההקבלן ל

במועדים המפורטים לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לקבל החזר  אישור כאמור חברהאם לא יומצא ל
בגין ניכויים כלשהם מהתשלומים שישולמו לו על חשבון שכר החוזה, אשר ינוכו  רהחבמה כלשהו

בהעדר אישור כאמור במועד ביצוע כל תשלום הנוגע בדבר, וזאת אף אם ימציא לאחר ביצוע 
 לום שכבר בוצע. התשלום הנוגע בדבר אישור כאמור המתייחס לתש

 

  ביצועו המשכת אי או החוזה סיום - ג"י פרק

  סילוק יד הקבלן מהאתרחוזה והפרת  .65

ממש את ו/או לתהיה רשאית לתפוס את האתר ולסלק את ידו של הקבלן ממנו  חברהה (1)
ולהשלים את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר או  ערבות הביצוע כולה או חלקה

מתקנים, או בכל חלק מהם, בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד וה
למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע שבאתר, או 

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:  -מהקבלן לפי החוזה  חברהל

 ;הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית (א)
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יום,  7כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך  (ב)
להוראה בכתב מהמפקח או מהמהנדס להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או 

 כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת; 

כשהמפקח או המהנדס סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את  (ג)
 7וע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתן והקבלן לא ציית, תוך השלמתן במועד הקב

יום, להוראה בכתב מהמפקח או מהמהנדס לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה 
שמטרתם להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד 

 שהוארך להשלמתן; 

החוזה לאחר  כשיש בידי המהנדס הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע (ד)
 שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות; 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע  (ה)
 בכתב;  חברהבלי הסכמת ה -העבודות 

כשהקבלן ביקש להכריז על עצמו פושט רגל, או כשהוכרז על ידי בית המשפט כפושט  (ו)
בין קבוע ובין זמני, או כשעשה סידור עם או  -נכסים רגל, או כשניתן נגדו צו קבלת 

בין קבוע ובין זמני, או כאשר  -לטובת נושיו, ובגוף מאוגד: כאשר מונה לו כונס נכסים 
בין קבוע ובין זמני, או כאשר פנה לבית המשפט בבקשה להוצאת צו  -מונה לו מפרק 

דש(, או כאשר עשה לפקודת החברות )נוסח ח 233הקפאת הליכים כנגדו מכח סעיף 
אך למעט  -בין קבוע ובין זמני  -סידור או פשרה עם נושיו, או כאשר מונה לו מפרק 

 לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר; 

כשיש בידי המהנדס הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  (ז)
ו טובת הנאה כל שהיא בקשר נתן או הציע לאדם כל שהוא שוחד, מענק, דורון א

 לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

(, יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, 1הוצאות השלמת העבודות, כאמור ברישא לסעיף קטן ) (2)
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  15%בתוספת של בנוסף להוצאות האמורות, 

(, אין בהם משום ביטול החוזה 1קטן )תפיסת האתר וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  (3)
 . חברהעל ידי ה

יום, על כך  14(, יודיע המפקח בכתב, תוך 1את האתר בהתאם לסעיף קטן ) חברהתפסה ה (4)
לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד תפיסת האתר 

 ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר אותה שעה. 

(, והיו בו חומרים ציוד או מתקנים, רשאי 1את האתר, כאמור בסעיף קטן ) חברהתפסה ה (5)
המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מהאתר את החומרים, הציוד והמתקנים 

על חשבון  חברהיום, רשאית ה 7או כל חלק מהם; ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 
הקבלן, לסלקם מהאתר לכל מקום שיראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן 

 שיגרם להם. 

להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים  חברההוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של ה
 (. 1או למכרם, כאמור בסעיף קטן )

הוא בקשר לחוזה, אלא חייבת לשלם לקבלן סכום כל ש חברהנתפס האתר, לא תהיה ה (6)
 (. 7בכפוף לאמור בסעיף קטן )

 

 



 

 

 
 

47 
 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 -עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )להלן  (7)
החוזה(, על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן אומדן שכר 

על יסוד חשבונות סופיים  לפני תפיסת האתר, של הוצאות השלמת העבודות ובדקן שייקבעו
(, ושל פיצויים על נזקים 2שיאושרו על ידי המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן )

 חברהמחמת כל דחייה בהשלמת העבודות ומחמת נזקים אחרים, תהיה ה חברהשנגרמו ל
חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש 

יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק העבודות שהקבלן בצע עד למועד תפיסת זה לא 
 חברהושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר שה חברההאתר על ידי ה

 השתמשה בהם או שנמכרו על ידיה, הכל כפי שיקבע על ידי המפקח. 

פני תפיסת האתר, עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן ל (8)
של הוצאות השלמת העבודות ובדקן שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי 

 חברהושל פיצויים על נזקים שנגרמו ל(, 2המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן )
יהיה  -מחמת כל דחייה בהשלמת העבודות ומחמת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה 

 לום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה. הקבלן חייב בתש

מלבד הסעדים המנויים בחוזה זה  –הפר הקבלן את החוזה כאמור לעיל ו/או סולקה ידו  (9)
לתבוע מהקבלן פיצוי בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת רשאית  חברהתהא ה

לעיל, ולא יראו את סכום הנזק כמוגבל  48כאמור בסעיף  חברההתחייבויות הקבלן כלפי ה
 חברהלגובה הסכומים המעוכבים אותה שעה, או כמוגבל לגובה סכום ערבות הבדק שבידי ה

 אותה שעה.

 בוטל .66

  קיזוז .67

זכאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה ממנו על  חברהה
 ה לבין הקבלן, ואחת היא אם סכומו קצוב או לא. פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינ

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.  חברההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה

  אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות .68

אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת  (1)
תיתן  חברהוה חברהשאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למלחמה או כל סיבה אחרת 

לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או מקצתן, 
 והקבלן ימלא אחר הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. 

 -( יהיה 1יף קטן )הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות להמשיך בביצוע לפי סע (2)
ערך העבודות שבוצעו עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים והשיעורים 
הנקובים בכתב הכמויות והמחירים ובפקודות השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום 

 לעיל.  49שייקבע בהתאם לאמור בסעיף 

תביעות פיצויים  תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל (3)
 ותרות שנגרמו כאמור. ותביעות עבור הוצאות מי

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודות, כולם או מקצתם, מהאתר או שלא ביצע פעולה  (4)
לבצע את הפעולות  חברה(, רשאית ה1אחרת בהתאם להוראות המהנדס לפי סעיף קטן )

הקבלן יישא בהוצאות הכרוכות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, ו
ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המפקח  -שייחשבו כהוצאות משרדיות  15%בכך, בתוספת 

לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון 
 . חברהה



 

 

 
 

48 
 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 מבוטל -  ביול .69

  מס ערך מוסף .70

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות והמחירים בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.  (1)

תשלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה  חברהה (2)
 זה. 

 ( הרי שאם: 2על אף האמור בסעיף קטן ) (3)

, כאמור איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי (א)
יום מיום השלמת העבודות, הועלה  150לעיל, ובפרק הזמן החל מתום  62בסעיף 

את סכום המס בשיעור שהיה קיים  חברהתשלם ה -שיעורו של מס הערך המוסף 
במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע 

 לעיל.  62בסעיף 

לעיל,  -45ו 44דות תוך התקופה כאמור בסעיפים קבלן את ביצוע העבולא השלים ה (ב)
יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את העבודות  150ובפרק הזמן החל מתום 

את סכום מס הערך המוסף  חברהתשלם ה -הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלמו העבודות 

 החשבון הסופי הוגש במועד.במועד ו

 

 :הוראות נוספות –פרק יד' 

  תנאים מיוחדים .71

בכל מקרה שהוראה בסעיף זה קיימת גם בסעיף אחר של החוזה על נספחיו, תפורש ההוראה  (1)
 מנה. בסעיף זה על דרך של תוספת להוראה האחרת, ולא על דרך של גריעה מ

אין הכרח שכל פריט של העבודות המתואר בתוכניות ימצא ביטוי גם במפרט ממפרטי  (2)
 החוזה, והקבלן יהיה חייב לבצע אותו פריט כפי שהוא מסומן בתוכניות. 

לא נרשם בכתב הכמויות והמחירים פריט המופיע לביצוע על פי התוכניות, תחול לעניינו  (3)
 . יחשב כחריג ו/או כתוספת ואף להיפך והדבר לא (לעיל2)56ההוראה בסעיף 

הקבלן יהיה אחראי לשלמותם של מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם  (4)
להם כתוצאה מביצוע העבודות. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח 
 לקבל הוראות על אופן הטיפול בו. לפני ביצוע חפירה )בין בידיים ובין באמצעות כלים
מכניים( יש להודיע למפקח על פרטי הכלים והמפעילים, ולוודא כי לא יגרמו נזקים לכבלים 

 ואי החפירה, לרבות כבלים וצנרת כדלקמן: ולצינורות בתו

 כבלי טלפון, טל"כ וכל כבלים של תקשורת אחרת.  (א)

 כבלי חשמל.  (ב)

 צינורות מים וביוב.  (ג)

 קווי דלק.  (ד)
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 צינורות אוויר דחוס.  (ה)

 כל צינור ו/או כבלים ממין אחר.  (ו)

ן כל הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למבנים, כבלים וצנרת כאמור והוא יהא חייב לתק
 נזק כזה על חשבונו, לשביעת רצון המפקח. 

 לעיל.  29הוראה זו היא לרבות האמור בסעיף 

 אמצעי זהירות ובטיחות (5)

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  (א)
למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה הובלות חומרים, 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת  (ב)
יום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניים ביצוע העבודה, ויקפיד על ק

 והממשלתיים בכל הקשור לביטחונם ושמירתם של חיי אדם ציוד ורכוש.

, מעקות, גדרות זמניות במסגרת עבודות הקבלן יתכן ויידרש הקבלן להתקין פיגומים (ג)
לחפור בורות וכו'. בשל עבודות והקמת התקנים אלו נדרש הקבלן להתקין שלטי 

רה כנדרש, על מנת להזהיר את הציבור מסכנות או מפגיעות העלולות אזהרה  ותאו
להיגרם בשל הימצאות בורות, ערימות עפר, פיגומים ומכשולים אחרים. על הקבלן 

 לנקוט בכל אמצעי הזהירות ולנהוג בקפידה בכל הקשור לבטיחות באתר.

הבורות  על הקבלן חלה חובה מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר למלא את כל (ד)
 והחפירות ליישר את ערימות העפר ולסלק כל מכשול שנשאר באתר .

)ב( לעיל, הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם  11מבלי לגרוע לאמור בסעיף   (ה)
אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא  לרכוש או לחי

בעקיפין בשל אי קיום הוראות  יישא ו/או יכיר באף תביעה הנובעת במישרין או
 והנחיות המוטלות על הקבלן.

קב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או הקבלן יישא בהוצאות של כל תביעה לפיצויים ע (ו)
פיצויים הנובעת מעבודתו ו/או רשלנותו של הקבלן באתר לאדם אחר או כל תביעה ל

 והקשור בה. המזמין לא יישא באחריות כלשהי.

לבטח את עצמו בפוליסת ביטוח מתאימה אשר תיתן מענה לכל על הקבלן לדאוג  (ז)
הדרישות והאחריות הכוללת החלה עליו במישרין ו/או בעקיפין מכוח חוזה זה בכפוף 

 ד.1לנספח 

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד  (ח)
 ג' כנדרש  בתקנות הממשלתיות.

חלה החובה לוודא שכל העובדים יהיו בעלי רישיון עבודה מתאים הקבלן אחראי ועליו  (ט)
 לסוג עבודתם.
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 פינוי  פסולת וניקוי האתר עם השלמת העבודה (6)

חול וכל חומר אחר הנמצא בשטח האתר לרבות כל חומר הניתן להעמיסו על גבי  (א)
משאית ) להלן : "פסולת "(  שעל פי הוראות החוזה יש לסלקו מן האתר וכל פסולת 
שתיוצר כתוצאה מביצוע עבודות או פירוקים תפונה מהאתר ותובל בכלי רכב 

, ויפוזר שם בשכבות לפי הוראות חברהמתאימים למקום שפיכה מאושר על ידי ה
המפקח. הקבלן ידאג לפינוי, להובלה ולפיזור האמורים ) לרבות העמסה הובלה 

א מה המרחק שבין האתר ופירוק( ויישא על חשבונו בכל הוצאה הכרוכה בכך, ואחת הי
 ובין מקום השפיכה המאושר.

חול וכל חומר אחר שלפי המפקח מראש ובכתב מהווים פסולת ו/או אשפה יסולקו מן  (ב)
ים ובאופן שיקבעו על ידי המפקח בהנחיות האתר ויפונו לאתר אשפה מרוכז, הכל בזמנ

הובלה ופירוק( לקבלן. הקבלן ידאג לפינוי, להובלה ולפיזור האמורים ) לרבות העמסה 
ויישא על חשבונו בכל הוצאה הכרוכה בכך, ואחת היא מה המרחק שבין האתר ובין 

 מקום השפיכה המאושר.

מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני  (ג)
( 2( ו )1העבודה והחומרים המיותרים, כאשר פסולת מסולקת בהתאם לאמור בס"ק )

הארעי מכל סוג שהוא וימסור את העבודות כשהן נקיות ומתאימות  לעיל וכן מבנה
 למטרתן

  שלילת זכות חזקה .72

לקבלן לא תהא שום זכות חזקה באתר ותהא לא אך ורק רשות שימוש באתר לצורך ביצוע 
 העבודות על פי המותנה בחוזה זה על נספחיו. 

  שלילת זכות עכבון .73

לקבלן לא תהא כל זכות עכבון לגבי העבודות ו/או לגבי חומרים ו/או לגבי ציוד באתר, והקבלן 
מוותר בזה על כל זכות כזו ואחת היא אם היא מוקנית לו מכח הדין, מכח חוזה זה על נספחיו, או 

 בכל אופן אחר. 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

______________________                             _______________________ 
 הקבלן                        החברה                    

 
 

 אישור עו"ד הקבלן
 

 __________מר/גב' ________________בזאת כי מאשר/ת  ,עו"ד אני הח"מ ___________,
ת.ז. _____________ הינו מורשה חתימה מטעם הקבלן ___________________ והוא חתם 

 בפני על הסכם זה.
 

 ___________חתימת עו"ד:                                                                    תאריך:_____________
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 א1-נספח 
 ערבות ביצוע

 תאריך:_____________
 לכבוד 

 החברה הכלכלית ללוד בע"מ
 1בת שבע רח' 
 לוד

 
 א.נ.,

 ₪ערבות בנקאית מספר                                 ע"ס הנדון: 

  בתוקף עד

על פי בקשת הקבלן _____________________, אנו מתחייבים בזה כלפיכם, באופן בלתי חוזר,  .1

מרכז הפסיפס ע"ש שלבי לבניית חוזה הלשלם לכם, מפעם לפעם, במנותק מעסקת היסוד שעל פי 

ביניכם ובין הקבלן, כל סכום שתדרשו מאתנו על פי כתב זה )אך לא נחתם ש וייט ולאון לוי בלוד

מיום עסקים ובכל מקרה לא יאוחר  ן( מיד כנגד דרישתכם הראשונה לכךסכום הנקוב להליותר מה

, מבלי שנהיה זכאים לדרוש מכם להוכיח, לבסס, להמציא אסמכתא מיום קבלת דרישתכם אחד

משפטית או אחרת, לנמק או להסביר את הדרישה בכל צורה שהיא, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש או 

 ם הדרישה מאת הקבלן הנ"ל. לתבוע תחילה את סכו

בשיעור עליית המדד הידוע "סכום קרן"( כשהוא מוגדל  -אנו נשלם כל סכום שצוין בדרישה )להלן  .2

 -כמדד מחירי התשומות בבנייה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 ביום "המדד"(, אשר התפרסם לאחרונה לפני היום בו נמסרה לנו הדרישה, לעומת המדד שהתפרסם 

ה לא יעלה על כשהסך הכולל של סכומי קרן אשר נהיה חייבים לשלם לכם מכח כתב זלגבי חודש 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד ₪( __________________במילים ₪ )_____________סך 

 כאמור על סכומי קרן אלה. 

 התשלום על ידינו על פי כתב זה יהיה באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודתכם.  .3

רישה שתישלח לא יראו דכל דרישה לתשלום, מכח כתב זה, תמסר לנו בכתב במשרדנו )כשלעניין זה  .4

באמצעות פקסימיליה כדרישה בכתב(, על פי הכתובת הרשומה לעיל, כשהיא חתומה על ידיכם 

חשבון בדבר זהות החותמים וסמכותם לחתום על דרישה כזו -דין או רואה-ומלווה באישור עורך

 מטעם הדורש. 

ה על פי כתב זה צריכה כל דריש__________ תוקפה של התחייבותנו על פי כתב זה יפקע ביום .5

בתאריך האמור. לאחר מועד זה לא נכבד שום דרישה לתשלום על פי  13:00להימסר לנו לפני שעה 

תהא ניתנת להארכה בהתאם  על אף האמור, הערבותכתב זה אשר תהא בטלה ומבוטלת. 

בל לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתק 3לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועדים הנ"ל.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה ועם תום תוקפה, יש להחזיר כתב זה   .6

 אלינו. 

 בכבוד רב, 
 _______________________  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 ב1-נספח 
 

 ערבות בדק

 מ"בע__________________________  בנק
 

 תאריך:___________
 

 לכבוד 
  כלכלית ללודה חברהה

 1בת שבע רח' 
 לוד

 א.נ., 

 ₪                 ערבות בנקאית מספר                         ע"ס הנדון: 
  בתוקף עד ליום

 
על פי בקשת הקבלן _____________________, אנו מתחייבים בזה כלפיכם, באופן בלתי חוזר,  .1

פי כל חוזה שביניכם ובין הקבלן, כל סכום  לשלם לכם, מפעם לפעם, במנותק מעסקת היסוד שעל

שתדרשו מאתנו על פי ערבות זו )אך לא יותר מהסכום הנקוב בסעיף זה להלן( מיד כנגד דרישתכם 

, מבלי שנהיה זכאים לדרוש מכם להוכיח, לבסס, ולא יאוחר מיום עסקים אחד ממנה הראשונה לכך

הדרישה בכל צורה שהיא, ומבלי  להמציא אסמכתא משפטית או אחרת, לנמק או להסביר את

 שתהיו חייבים לדרוש או לתבוע תחילה את סכום הדרישה מאת הקבלן הנ"ל. 

"( כשהוא מוגדל בשיעור עליית המדד הידוע סכום קרן" -אנו נשלם כל סכום שיצוין בדרישה )להלן 

 -לן כמדד מחירי התשומות בבנייה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )לה

ביום תפרסם י"(, אשר התפרסם לאחרונה לפני היום בו נמסרה לנו הדרישה, לעומת המדד שהמדד"

, בתנאי שהסך הכולל של סכומי קרן בגין תקופה מהתקופות המצוינות להלן, אשר אנו לגבי חודש

 –נהיה חייבים לשלם לכם מכוח כתב זה, לא יעלה על סכום המקסימום לגבי אותה תקופה )להלן 

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כאמור על סכום המקסימום, ובתנאי שהסך סכום המקסימום"

הכולל של סכומי קרן בגין כל התקופות המצוינות להלן, אשר אנו נהיה חייבים לשלם לכם מכוח 

, בתוספת הפרשי ₪( __________________)במילים ₪ ___________ כתב זה, לא יעלה על 

  הצמדה למדד כאמור. 

 ואלה סכומי המקסימום: .2

מיום חתימת  חודשים 12לתקופה המתחילה ביום חתימת ערבות זו והמסתיימת בתום  (א)
בתוספת הפרשי הצמדה  ,, בצירוף מע"מ כדין₪ 500,000סכום המקסימום הוא  –ערבות זו 

 למדד כאמור.

 24מיום חתימת ערבות זו והמסתיימת בתום  חודשים 12לתקופה המתחילה ביום תום  (ב)
בתוספת   ,בצירוף מע"מ כדין ,₪ 350,000 סכום המקסימום הוא –שלאחר מכן  חודשים

 הפרשי הצמדה למדד כאמור.

 36מיום חתימת ערבות זו והמסתיימת בתום  חודשים 24לתקופה המתחילה ביום תום  (ג)
בתוספת  ,בצירוף מע"מ כדין, ₪ 200,000סכום המקסימום הוא  –שלאחר מכן  חודשים

 למדד כאמור.הפרשי הצמדה 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 48מיום חתימת ערבות זו והמסתיימת בתום  חודשים 36לתקופה המתחילה ביום תום  (ד)
בתוספת  ,בצירוף מע"מ כדין ₪,100,000סכום המקסימום הוא  –שלאחר מכן  חודשים

 הפרשי הצמדה למדד כאמור.

 

ם שדרש את התשלום על ידינו על פי כתב זה יהיה באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודת זה מכ .3
 התשלום. 

כל דרישה לתשלום, מכח כתב זה, תימסר לנו בכתב במשרדנו )כשלעניין זה לא יראו בדרישה  .4
שתשלח באמצעות פקסימיליה דרישה בכתב(, על פי הכתובת הרשומה לעיל, כשהיא חתומה על 

רישה חשבון בדבר זהות החותמים וסמכותם לחתום על ד-דין או רואה-ידיכם ומלווה באישור עורך
 כזו מטעם הדורש. 

**. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה ________ תוקפה של התחייבותנו על פי כתב זה יפקע ביום .5
בתאריך האמור. לאחר מועד זה לא נכבד שום דרישה לתשלום על פי  13:00להימסר לנו לפני שעה 

תהא ניתנת להארכה בהתאם  על אף האמור, הערבותערבות זו אשר תהא בטלה ומבוטלת. 
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל  3לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועדים הנ"ל.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה ועם תום תוקפה, יש להחזיר כתב זה  .6
 אלינו. 

 
 

 בכבוד רב,       
___ ______________________ 

 
 
 

       _________________________ 
----------------------------------------------- 

  חודשים שלאחר יום חתימת ערבות זו. 120ציין כאן את יום תום   *
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 נספח -1ג

 
  5/2017 'מס במכרז הקשורות העבודות לביצוע בקשר הקבלן הצהרות

 
אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב בזה 

 כדלקמן:

אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר בדיקה קפדנית 
ומצהיר כי לא אציג כל תביעות או של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז 
; לא תשמע בעניין זה כל טענה של דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי בדיקת נתונים

 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' ואני מוותר על כל טענה כאמור.

ל כל הדרישות אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עונה ע
לביצוע עבודות   5/2017 שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את השירות נשוא מכרז פומבי מס'

ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי , , לרבות עבודות פיתוחמרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלודבניית ל
 תר מסמכי המכרז.המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, בהתאם לתנאים שבהסכם וי

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

ע"י הקבלן, בהתאם  חברהנתן לילמען הסר ספק יצוין כי ערבות לקיום החוזה בהתאם לסעיף זה ת
 להוראות המכרז.

על מנת להשלים את העבודות במועד הנני מתחייב להעסיק מספר עובדים מתאים לביצוע עבודות לילה 
 שעות ביממה.  24ו/או עבודה במשמרות של 

  כמפורט בסעיף ההגדרות בחוזה. ידוע לי כי מועד סיום העבודות משמעו

 ות כנדרש במסמכי המכרז.להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערב

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת 
 ומחייבת ביני לבינכם.

היה ומסיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתי, ו/או במקרה שבו לא אעמוד בהתחייבויותיי 
במכרז תוגש על ידיכם לפירעון, וכי סכום לפי ההסכם, אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי 

הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנה 
 עפ"י הסכם או כל דין. הכלכלית ללוד חברהל

לתנאים  13בסעיף תאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, בהתאם לאמור  החברהאנו מסכימים כי 
 הכלליים.

ו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי אנ
המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי 

 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 ביקור במקום ביצוע העבודות  .1

הקבלן מצהיר שביקר באתר ביצוע העבודות, כהגדרתו בחוזה זה, ובסביבתו ובדק מקרוב את  (א)
מצב השטח, טיב הקרקע, דרכי הגישה, המבנים והמפגעים וכל גורם אחר אשר עלול להשפיע 

 על ביצוע העבודות מכל בחינה שהיא. 

, ערך את כל הקבלן מצהיר שנוסף לאינפורמציה שנמסרה לו בתכניות וביתר מסמכי החוזה (ב)
וג שהוא באם מצויה קרקעית מכל ס-הבירורים הדרושים ברשויות השונות בעניין צנרת תת

לא תכיר במהלך ביצוע העבודות באיזו שהיא תביעה של הקבלן  חברהכזו בתחומי האתר. ה
 הנובעת מהמצאות הפרעות איזה שהם באתר. 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 

 הכנות לביצוע העבודות וסילוק מפגעים והפרעות  .2

כתוצאה מהביקור באתר ובדיקה ברשויות רואים את הקבלן אחראי על סילוק המפגעים  (א)
הידועים, וכמי שכלל את כל ההוצאות הכרוכות בסילוקם בשכר החוזה הנדרש על ידו עבור 

 ביצוע העבודות. הסילוק יתבצע בהתאם להוראות המפקח או הרשויות המוסמכות. 

לן בצנרת בלתי ידועה וברורה או בעתיקות, יהיה במקרה ובמהלך ביצוע העבודות יתקל הקב (ב)
גילוי, ולהודיע על כך למפקח ולא יהיה רשאי לחדש עליו להפסיק מיד את העבודות במקום ה

 את העבודה, אלא לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. 

אין בכל האמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית והמלאה לכל נזק שייגרם תוך כדי  .3
ידי  צוע עבודתו וכל ההוצאות הנובעות מקיום המפגעים כאמור לעיל ייחשבו כסיכון מוסכם עלבי

 הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי עקב כך לכל תוספת למחירי החוזה. 

 
 

   __________________                      _______________ 
 לן תאריך                                       חתימת הקב

 
 
 

 הנושאמר ____________________________  בפני ביום ___________ הופיע כי בזאת לאשר הריני
 הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________ ז .ת

 .בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו נכונות כן, אישר יעשה אם לא בחוק

 
  ______________        ________________     _____________     ______________ 

 חותמת   חתימה  ד"העו שם   תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ד1נספח 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 אישור על קיום ביטוחים
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 נספח -1ה

 תאריך: ____________
 לכבוד 

 __________________ 
 א.נ., 

  כרזלמ העבודות התחלת צו נוסח
 

 הנך/כם מתבקש/ים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן: 
 

 :גוש מס' סטרומה  : ברחובמרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלוד לבניית פרויקט  :תיאור העבודות
  בלוד.  122, 107    : ןתחלק         4548

 
כולל הזמן הנדרש  לביצוע כל העבודותקלנדאריים  חודשים 81מועד סיום ביצוע העבודות הוא  .1

 .מיום הוצאת צו התחלת העבודה יום( 15להתארגנות הקבלן )

  :סיום כל העבודות על פי חוזה זה על נספחיו לרבות -סיום העבודות משמעותו

כנדרש; אישור יועץ בטיחות למבנה ולפיתוח; קבלת אישור כיבוי אש  4קבלת טופס 
 להסדרי כיבוי אש במבנה ובעבודות הפיתוח; אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה;
; אישור מורשה נגישות לצורך פתיחת המבנה ואכלוסו; אישור הג"א לאכלוס המבנה

 AS-MADEפקח והקבלן; תכניות מסירת יומני עבודה מלאים וחתומים על ידי המ
מלאות וחתומות; חישובי כמויות חתומים ע"י הקבלן והמפקח; יומני קידוח וכל המפורט 

לצורך פתיחת  חברהוכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה והנדרש בתיק המתקן באופן מלא;
 המבנה ואכלוסו.

, העיר לודאל ולחוקי העזר של ביצוע העבודות לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה, לדין החל בישר .2
 .ו"ב וכן יהיה בכפוף לתנאים שבהיתר הבניה שהוצא על ידי הועדה המקומית לת

 דוא"ל : 052-8368315טל'  חיים ברינבויםמנהל הפרויקט הנו המהנדס,  .3

haim.barimboim@gmail.com. 

כ"כ עם חב' חשמל, בזק, משטרת ישראל וכן  106ומוקד עירוני עיריית לוד יש לתאם העבודות אל מול  .4
 מכרז בין אם מוזכר במכרז ובין אם אינו מוזכר בו.הכל גורם רלוונטי לביצוע העבודות עפ" 

 חובה עליכם לדאוג להתקנת שעון מים באתר ביצוע העבודות טרם התחלת הביצוע. .5

ם באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים על פי הדין במהלך ביצוע הנך/כם אחראי/י .6
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  -העבודות, לרבות 

 ובהתאם לכל תקנות, הוראות וצווים אחרים החלים לעניין זה. 1988 -בניה(, תשמ"ח

יכם להציב שלט של הפרויקט, במקום ובנוסח שיקבע ע"י מנהל טרם תחילת הביצוע של העבודות על .7
 הפרויקט.

כולל מע"מ, מאושר עפ"י דין. אין לחרוג __  ₪, מצ"ב הזמנת עבודה מס' __________  בסך _____ .8
 .)אין בהיעדר הזמנה על פי סעיף זה כדי לעכב הביצוע( מהזמנה זו ללא אישור מראש ובכת של הח"מ

 ב ה צ ל ח ה !

 רב,  בכבוד
 ___________________ 

 כלכלית ללודה חברהמהנדס ה
 

  

mailto:haim.barimboim@gmail.com
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 ו1נספח 
 
 

 אישור על קיום ביטוחים
 חבות מוצר

 
 

 ד1ראה נספח 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 ז1- נספח
 

  מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלוד בניית לביצוע השלמה תעודת

 בלוד   122, 107ות חלק   4548  בגוש                    

 
 .מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלודביצוע עבודות בניית  העבודות:

 _____________________   : הקבלן
 

 תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן: ________________________________ 
 

 תאריך התחלת תקופת הבדק: __________. 
 

העבודות בוצעו והושלמו לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה, להוציא החלקים אנחנו מאשרים בזה כי 
 המפורטים בנספחים לתעודה זאת. 

 
הקבלן מתחייב לבצע ולהשלים במהלך תקופת הבדק האמורה את כל החלקים המפורטים נספחים לתעודה 

 זו. 

  -אנו מאשרים כי קיבלנו לידינו 

כנדרש; אישור יועץ בטיחות למבנה ולפיתוח; קבלת אישור כיבוי אש  4קבלת טופס 
 להסדרי כיבוי אש במבנה ובעבודות הפיתוח; אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה;
; אישור מורשה נגישות לצורך פתיחת המבנה ואכלוסו; אישור הג"א לאכלוס המבנה

 AS-MADEפקח והקבלן; תכניות מסירת יומני עבודה מלאים וחתומים על ידי המ
מלאות וחתומות; חישובי כמויות חתומים ע"י הקבלן והמפקח; יומני קידוח וכל המפורט 

 .והנדרש בתיק המתקן באופן מלא;

. 

 צוות בדיקת העבודות: 
 

     
 
 חתימה __________ תאריך __________  המהנדס:  _________  .1

 

 תאריך __________   חתימה _________ המפקח: ____________  .2
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 ח1- נספח
 

  מכרז תביעות היקף על הצהרה

 בלוד  122, 107ות חלק   4548  בגוש
 
 
 

 -אנו הח"מ, _____________________ מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן 
מרכז הפסיפס ע"ש ביצוע עבודות בניית בגין ביצוע עבודות  לחברה הכלכלית ללוד בע"מ"החשבון הסופי"( 

מיום          '"העבודות"(, בהתאם לחוזה מס -נלוות להן )להלן , לרבות עבודות שלבי וייט ולאון לוי בלוד
 "החוזה"(. הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:  -_______ )להלן 

בון הסופי והוא עולה לסך כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודות הינו כמפורט בחש .א
 "התמורה הסופית"(.  -_____________ )להלן 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי אין לנו, ולא תהיינה לנו, כל תביעות ו/או טענות מכל  .ב
ו/או כלפי כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר לחוזה הנ"ל  כלכלית ללודה חברהסוג שהוא כלפי ה
 ו/או הנובע ממנו.  ו/או כל הכרוך בו

 כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך ____________________.  .ג

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 
 היום__________ לחודש _____________ שנת _____.

 
 

 _________________   _________________ 
           *             *  

 
 שם העד לחתימה _______________________         חתימת העד ______________ 

 
 תאריך ___________. 

 
 

__________________________________ 

 ציין כאן את שם החותם  *
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ט1-נספח 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 

 ושחרור קבלה כתב

 בלוד   122, 107ות חלק   4548  בגוש      
 
 

 החברה הכלכלית ללוד בע"מבזה שקבלנו היום מאת אנו הח"מ, _____________________ מאשרים 
המהווה את יתרת הסכום המגיע לנו לסילוק החשבון הסופי בגין ₪, את הסך של ________________ 

 וי בלודמרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון ל ביצוע עבודות בנייתשכר החוזה לביצוע העבודות נשוא חוזה 
  .מיום __________

 
 החברההננו מצהירים ומאשרים בזה כי אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי 

 ו/או כל הבאים מכוחה או מטעמה בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו והנובע ממנו. 
 
 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 
 

 שנת _____.היום____ לחודש ____________ 
 
 

 ___________________   ____________________ 
     *     * 

 
 שם עד לחתימה ________________     חתימת העד ___________________ 

 
 תאריך _______________________ 

 
 
 
 
 

__________________ 
 *ציין כאן את שם החותם.
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 יא1- נספח
 

 עבודה חוקי תצהיר נוסח
 

 תצהיר
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.  -"תושב ישראל" 
 

 .1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות ) רישוי (, התשמ"א   -"בעל שליטה" 
 

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה.   -"חוקי עבודה" 
 

 אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. / ח.פ. ______________ תושב/ת ישראל 
 

/ה במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים המציע
 הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 .הכלכלית ללוד חברה. אני נותן/ת תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות / ביצוע עבודה ל1

 

 האמור בחוקים הבאים:. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי באם אזכה במכרז, אקיים אחר 2

 .1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  (א)

 .1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  (ב)

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  (ג)

 .1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  (ד)

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  (ה)

 .1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  (ו)

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  (ז)

 .1953 –החניכות, תשי"ג חוק  (ח)

 .1951 –חוק חיילים משוחררים ) החזרה לעבודה (, תשי"א  (ט)

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  (י)

 .1953 –חוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  (יא)

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי, ) נוסח משולב (, תשנ"ה  (יב)

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  (יג)

 .2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה (, התשס"ב  (יד)

 

 

 .        כמו כן, הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אפעל בהתאם לצווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים 3

 חברההרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני נותן/ת את שירותיי ל            
 .כלכלית ללודה
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 

 ת שלהלן:המציע/ה יסמן/תסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון /נכונים לגביו/ה מבין שלוש האפשרויו .4

o  אני הח"מ מצהיר/ה כי אני ו/או בעלי השליטה בי ו/או חברות אחרות בעלות מי מבעלי השליטה
 מעולם לא הורשעו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

 
o או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי  אני הח"מ מצהיר/ה כי אני /ואו בעלי השליטה בי ו/

עבירות או יותר לפי אחד או יותר מהחוקים המנויים השליטה, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי 
לעיל ) המציע/ה יציין /תציין את שמות החוקים : ________________________ (,  2בסעיף 

יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני 
בתאריך  מצהיר/ה כי העבירה האחרונה לפי חוק ______________ נעשתה

.___________________ 

 
o  הנני הח"מ מצהיר/ה כי אני ו/או בעלי השליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי

 השליטה, הורשעתי /נו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן:

 

 עבירה על חוקי עבודה : _________________________ -

 ________________עבירה בדין הפלילי לפי חוק : _____ -

נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בגין עבירה על חוקי  -
 העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה.

 מועד מתן הקנס ____________ וסכום הקנס )בש"ח(__________________ -

והמסחר בדבר ההרשעות  לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה .5
 והקנסות כאמור או העדרם.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, להלן חתימתי ותכן תצהירי זה אמת. .6

 
 

__________________                                                                            ________________ 
 חתימת המצהיר          תאריך

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 אישור

 

 הנושאמר ____________________________  בפני ביום ___________ הופיע כי בזאת לאשר הריני

 הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________ ז .ת

 .בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו נכונות כן, אישר יעשה אם לא בחוק

 
       

 חותמת  חתימה  שם העו"ד  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

  יב1- נספח

 כדין ותשלום שכר מינימום זרים עובדים העסקת תצהיר
 
 

 שכר מינימוםהצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום 
 

אני הח"מ_____________, נושא ת.ז. מס' ____________)להלן: הספק הזוכה(, מצהיר בזאת, בכתב, 
 כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים בי אחד מאלה:   .1
אני ובעל הזיקה אלי, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  )א(

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 
אם אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(

 ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.  –עובדים זרים 

  –לעניין סעיף זה 

גם  בעל  -מי שנשלט על ידי הספק הזוכה, ואם הספק הזוכה הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 
 או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. השליטה בו 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –"חוק עובדים זרים" 
 .1991 -התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 הנני מצהיר כי התקיים בי אחד מאלה: .2 
 הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.אני ובעל הזיקה אלי לא  )א(
אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  )ב(

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 
אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  )ג(

 ה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חתימת ההצהרה חלפה שנ

  –לעניין סעיף זה

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 
 כל אחד מאלה: –"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק הזוכה. (1) 
 אם הספק הזוכה הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 ;שליטה בובעל ה )א(  
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה  )ב( 

במהותו להרכב כאמור של הספק הזוכה ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק הזוכה

 ;מי שאחראי מטעם הספק הזוכה על תשלום שכר העבודה )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט  –חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם הספק הזוכה הוא  (3)

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בהספק הזוכה

  
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  –"הורשע" 
 (. 31.10.2002התשס"ג )
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום"  
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –"שליטה מהותית" 

 אדם.

 כן תצהירי זה אמת.והנני מצהיר/ה כי זהו שמי, להלן חתימתי ות . 3

 

 

_____                                                                            _____________________________ 

 חתימת המצהיר          תאריך

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור

 

 

 ז .ת הנושאמר ____________________________  בפני ביום ___________ הופיע כי בזאת לאשר הריני

 אם לא בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________

 .בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו נכונות כן, אישר יעשה

 

 

       
 חותמת  חתימה  שם העו"ד  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 

 ' יג 1 ספחנ

 :התאגיד מטעם החתימה מורשה וחתימת הצהרה
 נספחיה על זו בהצעה שנמסרו הפרטים כל כי בזה מצהירים התאגיד מטעם החתימה מוסמכי אנו

 חלות עם מיד בהם שינוי כל על להודיעכם מתחייבים ואנו ידיעתנו מיטב לפי ומדויקים נכונים

 .השינוי

 

 . לעיל המבוקשים המסמכים את מצרפים אנו

 

 חתימה בתאגיד תפקיד ז.ת' מס ומשפחה שם

    

    

    

    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור

 הנושאמר ____________________________  בפני ביום ___________ הופיע כי בזאת לאשר הריני

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________ ז .ת

 .בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו נכונות כן, אישר יעשה אם לא

 
       

 חותמת  חתימה  שם העו"ד  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 'יד 1 נספח
 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי המשתתף הצהרות

 אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ____________ ז.ת ____________ מ"הח אני
 :כדלקמן בזאת כן, מצהיר אעשה לא אם בחוק הקבועים צפוי לעונשים

-ל       להציע הצעה במכרז "(, המבקשהמציעבשם ________________ )להלן: " זה תצהיר נותן הנני .1
 .מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט ולאון לוי בלודבניית 

 .המציע כמנהל משמש הנני .2
 :זה בתצהיר .3

 :מאלה אחד כל" - זיקה בעל"
 .המציע ידי-על שנשלט אדם בני חבר .א
 :מאלה אדם, אחד בני חבר הוא המציע אם .ב

 .בו השליטה בעל (1
 של כאמור להרכב במהותו העניין, דומה שותפיו, לפי או מניותיו בעל שהרכב אדם בני חבר (2

 .המציע של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו המציע ותחומי
 .העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי (3

 יותר או רבעים שלושה של החזקה – קרי) מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם .ג
 מהותית שליטה אחר, שנשלט אדם בני חבר– (אדם בני בחבר שליטה אמצעי של מסוג מסוים

 .ששולט במציע מי בידי
הבנקאות )רישוי(,  בחוק כמשמעותם זה שליטה" בסעיף"ו "החזקה" ,"שליטה אמצעי""

 1981 –התשמ"א 
 
 :אליו זיקה בעל וכל במכרז,המציע ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני .4

 31ג "התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא
 הורשעו "( ואםמינימום שכר חוק")להלן:  1987 –ז "מינימום, התשמ שכר חוק לפי 2002באוקטובר 

 .ההרשעה האחרונה ממועד לפחות אחת שנה עבירות, כאמור, חלפה משתי ביותר
 לחילופין

באוקטובר  31ג "התשס בחשון ה"כ יום אחרי עבירות, שנעברו משתי ביותר חלוט דין בפסק לא הורשעו
 .האחרונה ההרשעה ממועד אחת משנה פחות וחלפה 1987 –ז "מינימום, התשמ שכר חוק לפי 2002

מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן: _____________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 על להשפיע העלולים ,אחרים גביה הליכי או/ו לפועל הוצאה או/ו תביעה הליכי נגדי מתנהלים לא .5
 .הכלכלית כשירותו העסק או קיום

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זה .6
 

     
 חותמת החברה  חתימה  תאריך

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור

 ז .ת הנושאמר ____________________________  בפני ביום ___________ הופיע כי בזאת לאשר הריני

 אם לא בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________

 .בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו נכונות כן, אישר יעשה

       
 חותמת  חתימה  שם העו"ד  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ___________    

 ' טז1 נספח

 תביעות היעדר על הצהרה
 

 
אנו הח"מ, _____________________ מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: 

מרכז הפסיפס ע"ש שלבי וייט מכרז לבניית  בגין ביצוע לחברה הכלכלית ללוד בע"מ"( החשבון הסופי"

"(. הננו החוזהמיום _______ )להלן: "          בהתאם לחוזה מכרז מס' ,"(העבודות)להלן: " ולאון לוי בלוד

 מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן: 

 

 לחברה הכלכלית ללוד בע"מכי קיבלנו את הכספים והתשלומים בהתאם לחוזה עד השקל האחרון ואין  .ד

 .               זכל חוב כלפינו בגין החוזה ו/או בגין מכר

 החברה הכלכלית ללוד בע"מיינה לנו, כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי כי אין לנו, ולא תה .ה

 ו/או כלפי כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 היום__________ לחודש _____________ שנת _____.

 

_______________  

 חתימת הקבלן                                 כתובת הקבלן  _______________ 

 

______________ 

 עוסק מורשה   _______________   מס' הקבלן  

 

 שם העד לחתימה _______________________         חתימת העד ______________ 

 

 תאריך ___________. 

 

 

_________________________________ 

 ציין כאן את שם החותם  *



 

 חתימה וחותמת המציע: ___________                                     1
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