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רשימת מתכננים
שם החברה
אחריות
עדי שריסט ניהול
מנהלי
הנדסי
פרויקט
גיא איגרא
אדריכלות
אדריכלים
קונסטרוקציה קוזניאצוב משה
גת שלמה
יעוץ נוף
לבטח הנדסה
נגישות
ובטיחות
מומנתקן הנדסת
בטיחות
איכות ובטיחות
א .בסיס הנדסת
חשמל
חשמל בע"מ
י .עירוני מהנדסים
אינסטלציה
ומזוג אויר
משה אלבוחר
תנועה
שירותי הנדסה
אינג' ש .לוסטיג
מעליות
מהנדסים
ד"ר רון פרומקין-
אגרונום
ייעוץ אקולוגי
לתכנון סביבתי
גונן עצים וסביבה
אגרונום
זליו דיאמנדי
יועץ קרקע
מדידה
כמאי ועורך
מכרז

אלישיב מדידות
והנדסה
מתאר שירותי
הנדסה
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מייל

איש קשר
טל כהן

טלפון במשרד
02-6789770

tal@sharist.co.il

עודד דינור

02-6797744

oded@mic-arc.com

משה קזס
אוהד גת
אושרת

02-5384620
08-6104026
077-7990030

kuzni.m@gmail.com
ohadgat@gmail.com
negishut@lvth.co.il

רות

03-9519397

max@momenteken.com

יפעת

747021015

yifat@ebasis.co.il

ניתאי

02-6723303

ironyeng@gmail.com

יקרת

02-6795581

yikrat@albochereng.co.il

03-5236633
רון פרומקין

02-5332028

ron.frumkin@gmail.com

אבישי

079-5599799
03-5756517

info@trees.co.il
plans@zelio.co.il
office@zelio.co.il

יורם

02-6793012

m_ely@bezeqint.net

אביבית שוהם

073-7277204

office@mitar-group.com
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רשימת המסמכים
המסמך
מסמך א'

מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

מסמך ב'

תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן

מסמך ג'

המפרט הכללי לעבודות בניה  -במהדורה
העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות
מס'

שם המפרט

00

מוקדמות

01

עבודות עפר

02

עבודות בטון

03

מוצרי בטון טרום

04

עבודות בניה

05

עבודות איטום

06

נגרות אומן ומסגרות פלדה

07

מתקני תברואה

08

מתקני חשמל

09

עבודות טיח

10

עבודות ריצוף וחיפוי

11

עבודות צביעה

12

עבודות אלומיניום

13

עבודות בטון דרוך

14

עבודות אבן

19

מסגרות חרש

22

רכיבים מתועשים בבניין

40

פיתוח האתר

41

גינון והשקיה

57

קווי מים ביוב ותיעול

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים
למפרטים הכלליים
מסמך ג'1-

תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד ואופני מדידה
מיוחדים

מסמך ד'

כתב כמויות

מסמך ה'

מערכת התוכניות

מסמך ו'

דו"ח קרקע
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המסמך
מסמך ז'

מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף
נספח שילוט ,תמרור ,צביעה
ואביזרי תנועה

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי
והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים
שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז.
בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר ,קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה
טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז.
הערות
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ,ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור
באתר  www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם.
המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה ,מאפייניה ,חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע ,ופרטי
צוות המתכננים והיועצים .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובחתימתו על המסמך
הקבלן מאשר כי קרא ,הבין והסכים לכל האמור בו .מובהר ,כי המסמך דנן בא להוסיף על האמור
בחוזה הקבלנים של מוריה .בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או
כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז ,לבין הוראה מהוראות מסמך זה ,תגבר ההוראה הקובעת
חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג' - 1תנאים כלליים מיוחדים
פרק - 0
00.01

מוקדמות

תיאור העבודה
העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה מתייחסת להקמת בית ספר בן  24כיתות,
כולל עבודות פיתוח בחצר ובכביש גישה לבית שכן בשכונת אבו טור .העבודה כוללת בין
היתר:
שלד בניין – בניין בן  6קומות .שלד קונבנציונלי תקרות צלעות.
עבודות גמר – כולל בין היתר מחיצות בלוק ,נגרות ומסגרות חרש ,טיח וצבע,
ריצוף וחיפוי ,עבודות אלומיניום ,חיפוי אבן ,תקרות אקוסטיות.
עבודות גמר בחדרי מדרגות – טיח ,צבע ,ריצוף ,דלתות ומערכות.
עבודות גמר במממי"ם – ריצוף ,טיח ,צבע ,דלתות ,חלונות ומערכות.
עבודות גמר בחדרי שירותים – ריצוף  ,חיפוי קירות  ,כלים סניטריים  ,מערכות.
עבודות גמר כיתות/חדרים – ריצוף  ,טיח ,צבע ,מערכות ,ריהוט קבוע.
מסגרות בנין בשלב השלד – מסגרות ממ''מ.
מעטפת הבניין – כולל חיפויים ,קירות מסך ,דלתות וחלונות ,מערכות איטום
שונות.
כבישים ופיתוח שטח – סלילה ,ריצוף חוץ ,ריצוף וחיפוי מדרגות חוץ ,צבע חניות
ומגרש ספורט ,רהיטי חוץ קבועים ,מערכות.
פיתוח – סלילה ,ריצוף חוץ ,ריצוף וחיפוי מדרגות חוץ ,צבע חניות ומגרש
ספורט ,רהיטי חוץ קבועים ,מערכות.
מערכות מים וניקוזים – מערכות וחיבורים למים ,מערכות וחיבורים לביוב,
כולל אביזרים נלווים ,צמ''ג ,ניקוזים בחצרות ,ניקוזים במדרגות חוץ ,ניקוזים
בגגות.
מערכות חשמל – תאורה ,לוחות חשמל ,חדר שנאים תת''ק ,חיבורים,חיווט,
מיזוג אויר וחיבור מעלית וחיבור.
כללי – כביש גישה לשכן הכולל קירות תמך ,סלילה.
שרותי קבלן ראשי  -לכל תקופת ההקמה של הבניין ,כולל לשלבי עבודות הגמר
והמערכות שיבוצעו על ידי אחרים.

00.02

האתר
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן" :האתר") ,את
דרכי הגישה לאתר וממנו ,את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר
ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות ,נשוא
הזמנה להציע הצעות/חוזה זה.
הקבלן מצהיר כי ראה ובחן את העבודות שנעשו ע"י אחרים במסגרת שלב החפירה והדיפון
לבית הספר ואין לו שום טענות או דרישות להשלמה ע"י אחרים ו/או עילה לעיכוב בלוחות
הזמנים עקב עבודות מקדימות אלו.
כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כולל דרכי הכניסה
והיציאה ,הוראות הביטחון של המקום ,שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה,
אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש ,כפי שהם
מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז .בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו
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כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כאמור
בסעיף זה.

00.03

גידור ושילוט האתר
האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  18לחוזה הקבלנים של
מוריה) .בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות
אחרות שקשורות לביצוע העבודות ,על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי
לתוספת תשלום כלשהי.
על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו ,ולהחליף ,במידת הצורך ,ולפי הנחיות המפקח,
את השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות ,מכל סיבה
שהיא ,על חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח.
בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה
דו כנפיים ברוחב  7.0מ' כ"א ובגובה  2.50מ' לכניסת רכבים ,וכן פשפשים לכניסת עובדים,
מ שולבים בגדר ההיקפית ,העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת
פח הגדר ,הכל כנדרש בהנחיות העירייה  /היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים,
ובכפוף לתכנית התארגנות אתר ,והנחיות המפקח .עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת
והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן.

00.04

התארגנות בשטח
על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי
גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים ,כלים וציוד
וכן משרדי הקבלן והמפקח ,הצבת עגורנים וכד' .על התכנית להיות תואמת לדרישות
העירייה ו/או היתר הבניה ,ובהתאם להוראות המפקח.
במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים ,ציוד וחומרים וכן משרדים של
הקבלן ו/או של המפקח ,תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא
מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו .מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר
תותר אך ורק מהדרך הציבורית.
תקופת ההתארגנות תעמוד על  14יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע .הקבלן יתחיל
בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .בכלל האמור ,יבצע הקבלן במהלך
תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה
המאושרים ,ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש ,וכן את כל העבודות
שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות ,הכנת לוח זמנים,
גידור ,מינוי של מנהלי עבודה ,עובדים ,הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים.

00.05

שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,הציוד והחומרים
מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

00.06

סידורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה ,יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו
לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה .ראו
לעניין זה סעיף  26לחוזה הקבלנים של מוריה.
הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.
לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז
זמניים לרבות פתיחת תעלות ,חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.
היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז ,יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו .על הקבלן
לוודא כי הניקוז אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר.
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00.07

לוח זמנים ודיווח
א.
ב.

ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

00.08

לוח הזמנים הכולל לביצוע הפרויקט יהיה עפ"י המוגדר במסמכי ההזמנה.
הקבלן יכין לו"ז בהתאם להוראות החוזה והמכרז .לוח הזמנים ייעשה עד לרמת
פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי
החוזה לרבות העבודות באתר עצמו ,רכש מוצרים ,הזמנת ציוד ומסירה ,משאבים
וכו'.
לוח הזמנים יכלול:
 )1רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם ,כולל ציון הנתיב
הקריטי.
 )2לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.
 )3רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו
האמצעים והציוד באתר העבודה.
 )4על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.
 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או
חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור
לדיווחים לגבי התקדמות העבודה ,ציוד ,כוח אדם ,חומרים ,הזמנות וכו'.
לוח זמנים זה מחייב ,לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.
תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה ,אחת לחודש בסמוך להגשת
החשבון .ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן
לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.
במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ,הקבלן יעשה זאת בתיאום עם
הגורמים הנוגעים בדבר ,ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.

צוות הניהול של הקבלן באתר
הקבלן יעסיק באתר העבודה ,על חשבונו ,במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח,
לצורכי ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה
ובמסמכי המכרז.

00.09

דרישות מחייבות לביצוע העבודות
להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז .על הקבלנים לעיין היטב בהוראות
החוזה והמכרז ,תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

00.10

יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע.
יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  14יום מכניסה לביצוע.
הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו ,על הקבלן לדווח למנה"פ,
תוך  14יום על חוסרים ,אי התאמה ,סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.
לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים,
בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין  -תוך  30ימים מיום קבלת צו
התחלת העבודה .התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן
את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.
להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר ,כולל כוח
אדם ,אמצעי מחשוב וניהול ,תקשורת ,משרדים מתוחזקים ועוד.

דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות
מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית .לא תותר כניסה
מגרשים אחרים ,מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין .הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי
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הוראות המפקח (מקום של משרדים ,מחסנים ,דרכי גישה ,מפעלי יצור מאולתרים ,ציוד,
מכונות וכד').
הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח ,בתוך  7ימים מתחילת העבודה.
הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים .במידת הצורך ולפי ראות עיניו
הבלעדית של המפקח ,רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר
של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה ,מכונות ,ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.
הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה .כל הקשור
לתחזוקת הגדרות ,דרכי הגישה החלופיות ,מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר
הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.
הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע ,כמו כן לוחות זמניים
בכל קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח ,סביב המבנה ובאזור
ההתארגנות ,עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר .ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית
כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר ,על הקבלן לחתום על
כל מסמך שיידרש בענין זה.

00.11

חשבונות ממוחשבים
הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה ,כאשר מוריה
רשאית ליתן הנחיות ועדכונים מעת לעת ,לפי שקול דעתה הבלעדי .לחשבונות יצורפו
לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע .בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים
על ידי מפקח ,כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

00.12

מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים
ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן
לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג .אין להתחיל בעבודה ללא
קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

00.13

יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף
 2לחוזה הקבלנים של מוריה .יצוין ,כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן
עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר ,ללא תמורה נוספת.

00.14

אחריות למתקנים/מבנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו
ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .נגרם נזק כאמור ,נדרש
הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן
להשלים את יתר העבודות שהוזמנו ,אלא אם המפקח הורה לו אחרת .מובהר בזאת
במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימות תשתיות חשמל ,תקשורת ,מים וביוב
וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו.

00.15

מים וחשמל
בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל ,מובהר כי בכל מקרה
שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה ,יישא הקבלן
בלבד ,בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך .עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את
שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או
בסיום ביצוע העבודה ,וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל ,לצורך האמור ,יישא בו הקבלן
בלבד.

00.16

שמירה על ניקיון אתר העבודה
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הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו
כתוצאה מביצוע העבודה ,לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים .בנוסף למפורט בחוזה
ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך ,מובהר כי בכל מקרה בו
עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר ,מוריה רשאית להוסיף
מגבלות מטעמה (נוסף על אלה שנקבעו ברישיון) בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד
כאמור .בכלל האמור ,כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר ,ותוך ניטור אבק
ורעש .בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור
מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר ,מהווה מטרד לציבור ,תהא מוריה רשאית
להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה ,מבלי
שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.
מבלי לפגוע מכלליות ,האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו
של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי
האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבלן .המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות
בכל דרך שתראה לו .המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו
שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים
הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או
לסגור פתחים ביריעות מתאימות .בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח
העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו .רואים את כל עבודות הניקיון
המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע
עבודות אלו.

00.17

תכניות עדות AS MADE
הקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות ( )AS MADEביחס לכל העבודות שביצע ,כמפורט
בחוזה מוריה .בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות
של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים –
הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד ,לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום.
התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה  /המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל
השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות .התכניות יוגשו בכמות
ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה ,לצורך ביצוע העבודות.
לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע ,ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם
התכנון המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל .הקבלן יעדכן את
התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי ,וימסרם למפקח בחמישה ()5
העתקים כל אחת .בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות ,שלא יופיע
בהם מספר המצביע על סטיה ,אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה
העבודה כנדרש ולפי המתוכנן .עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל
זאת על חשבונו .התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו
מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה .חשבון סופי יתקבל
רק לאחר מילוי תנאי זה.

00.18

משרד למפקח
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

עם קבלת צ.ה.ע .על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה ,שישמש משרד למפקח.
המבנה יעמד לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
המבנה יהיה יביל כדלקמן :מבנה לישיבות  -במידות  6/3מ' ,עם שני חלונות ודלת
חיצונית אחת .המבנה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.
משרד המפקח במבנה יהיו  2חלונות עם סורגים ,במידות  1.0/1.0מ' כל אחד ודלת
מתכת במידות  1.0/2.0מ' עם מנעול צילינדר.
במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  140/60ס"מ ,כיור מטבח  60/40/20ס"מ,
ארון מתחת לשיש במידות  200/60/90ס"מ וארון מעל השיש במידות 200/30/60
ס"מ.
במשרד תהיינה נקודות מאור ,כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק מבנה.
יבנה לוח חשמל ייעודי.
המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן :שולחן ישיבות  80/160ס"מ 6 ,כסאות לאורחים,
ארון ברזל  2דלתות במידות  80/200/40ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות ( 8
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ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

00.19

מגירות) .שולחן כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת ,כיסא מנהל .קירות מבנה
הישיבות יחופו בלוחות נעיצה .כמו כן המשרד יצויד במחשב נייד חדש עם מערכת
הפעלה דור נוכחי ותוכנות "רמדור" PROJECT ,OFFICE ,וכו'.
המבנה יהיה ממוזג  -קירור וחימום  -מזגן לכל חלל.
הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים ,ביוב ,חשמל ותקשורת.
הקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  ADSLלמפקח .התשלומים עבור
התקנת הטלפונים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע.
הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן :מכשיר פקס ומכונת צילום  .4-Aההתקנות
הנדרשות תעשנה בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.
הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו ,לרבות כל הנדרש
מבחינת תקינות פעולת כל המערכות ,המתקנים ,הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת
הניקיון (כל יום) במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.
המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו
מהאתר ,לאחר אישור המפקח.
מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות
המפורטות לעיל  -לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי
הצעתו.
מודגש בזאת ,כי המבנים למפקח ,על כל חלקיהם ותכולתם ,לרבות הריהוט והציוד,
הינם רכושו של הקבלן.
בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר ,משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן
לכלים .לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

ישיבות תיאום
על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום
במועד ובתדירות שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

תעודת אחריות

00.20

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות ,מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים,
עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות
לצרכן ,וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה ,למרות שאין לגביהם חובה כזו
על פי דין.
תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה (ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד).
תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל

00.21
א.

ב.

ג.
ד.
ה.

על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור
בטחוני  -הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד .באחריות הקבלן
מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים
שם ות"ז שישלחו אל המזמין.
על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת
באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת
הצעתו .הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו
כזוכה בבקשה להציע הצעות.
עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.
הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון ,במסגרת הצעתו ,את כל התנאים והדרישות
וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב
האמור לעיל.
המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את
הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים.
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ו .הקבלן מצהיר בזאת ,כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה
לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"

00.22
א.
ב.

ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

00.23

אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק ,על הקבלן לספק אותו כנדרש .עצם חתימתו
של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק ,לפני
מילוי המכרז ,את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.
במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון :האיכות ,הסוג,
הטיב ,המבחר ,הצורה ,האופי והמחיר ,יהיה עליו להציג דוגמאות ,מפרטי יצרנים
ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח .האדריכל
ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר ,המוצר או
הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.
למען הסר ספק יצוין ,כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,
במפרטים ,ובכתב הכמויות .כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט .התכניות ו/או
כתב הכמויות ,לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע ,אפשרויות השגת החומר הספציפי
וכד' ,לא תתקבל לאחר מכן.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים
אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר ,ע"פ
קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.
מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,שיקול הדעת הבלעדי ליישום
דרישות המסמכים במכרז  /חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל
הדרישות או חלקן ,ללא מתן הנמקה כלשהי.
באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר
אחר ,יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה ,למעט ההפרש שבין
מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש ,וזאת ללא הסתייגויות.
כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח  /מעבדה מוסמכת תגרום
להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה
תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

תיאומי פתחים ומעברים
תיאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים וכד' של כל המערכות
האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
עבודות באזורים שונים
לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים ,המקום
בו תבוצע העבודה ,היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר (בתנאי
שבמקום אחר כאמור ,לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש עילה
לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה ,ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.
הכנת פתחים ו/או מעברים
כל המעברים ,פתחים ,חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים ,בין אם צוינו בתכניות ,בין אם
המזמין הורה לבצעם ,או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות ,יהיו כלולים
במחירי היחידה של הבטונים ,לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט
לעיל .כמו כן ,פתחים ,מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה
ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.

00.24

בדיקות מעבדה
ככלל ,הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או
למסירת העבודות לגורם מטעם המזמין .האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע
לקבלן ,לפי סעיף  70לחוזה קבלנים מוריה ,לצורך ליווי ,בקרה ,הוצאות פיקוח ואחרות
מטעם מוריה.
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00.25

כותרות
הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין
להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.

00.26

יחיד ורבים
כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  18מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

מסמך ג' – 2מפרטים טכניים מיוחדים
פרק - 01
01.01

עבודות עפר

כללי
השלמת עבודות עפר על פי הצורך תבוצע על פי הנדרש ובהתאם לאמור בהנחיות יועץ
הקרקע.

01.02

חפירה בשטח
עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה .יתרת החומר
החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק
כלשהו ,ללא תשלום נוסף.
המונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע,
אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.
עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה,
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה ,לרבות חלקי
מבנים ,יסודות וכדו' .כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך
המאושר ע"י הרשויות.
אם יש צורך בתמיכת החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי
הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות
לתמיכות הנ"ל ,לרבות חלקי מבנים ,יסודות וכד'.
לפני ביצוע החפירה ,יבצע הקבלן ,ללא תשלום נוסף ,חפירות גישוש לגילוי
כבלים או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה .כל
נזק שיגרם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .הצורך בחפירות ,מיקומן והיקפן
יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.
במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש ,תבוצע העבודה כמפורט במפרט
הכללי.

01.03

עודפי חפירה
כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף.
מודגש שחול החפירה ,כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן
למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות
באתר ,במקומות שיורה במפקח.
חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

01.04

אופני מדידה ומחירים
בנוסף לנאמר בפרק  01של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:
 01.04.01.01הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות
הפירוקים ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח ,שיוגשו לאישור
המפקח ואשר ישמשו בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה
והמילוי הכלליות.
 01.04.01.02מילוי חוזר ,מהודק בשכבות ,פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות
במקומות שונים שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה
החפורה ו/או שאינה מתאימה לצורכי מילוי ,לאתר שפך מותר,
כולל ההובלה למרחק כלשהו וכל התשלומים לכל הרשויות
הנדרשות .לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי
העפר אל מחוץ לשטח האתר.
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מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי ,פינוי הפסולת יהיה
לכל מרחק שהוא ,ללא כל תוספת מחיר.
 01.04.01.03חפירות גישוש ככל שיידרש.
 01.04.01.04כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע.
מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים .לא
ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים ,בהתאם לדרישות המפקח,
בקרבת מתקני חשמל ,תברואה ,מתקנים תת-קרקעיים קיימים ,בקרבת חלקי
מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב20-30 -
הס"מ האחרונים .לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה.
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה
הנקובים בכתב הכמויות ,לרבות עבודת ידיים.
המדידה
עבודות החפירה ימדדו בהתאם למפרט הכללי ,דהיינו שטחי עבודות העפר
יחושבו לפי היטל אופקי של תחתית החפירה.
לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות ,הרחבות לתעלה ,דפנות
אלכסוניות ,מרווחי עבודה וכיו"ב.
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פרק - 02
02.01

כללי

02.02

טפסות

עבודות בטון יצוק באתר

סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה
הבטון מסוג ב.30-
עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן.
תנאי בקרה
תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.
הכנות ליציקה
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון ,ועל כן יש לנקוט
באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו,
כדי למנוע סדיקה פלסטית.
לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע' צלזיוס ,אלא באישור מוקדם
של המפקח.
שרוולים יוכנסו לקירות ,קורות ותעלות הבטון ,לפני יציקת הבטון.
קצוות הצינורות ,אביזרי הניקוז ,מחסומי רצפה ,מרזבים וכו' ,יאוטמו למשך
זמן היציקה.
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים
במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות.
בדיקת חוזק הבטונים
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים ,לפני יציקת
התקרה .באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור  28יום ,עליו להמציא תעודות
על חוזק הבטון בעמודים אחרי  7ימים ,החוזק לאחר  7ימים .חייב להגיע ל-
 70%מהחוזק הדרוש אחרי  28יום .רק במידה ויתמלא תנאי זה ,תאושר יציקת
התקרה מעל הקורות והעמודים.
על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע.

התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה ,חדשים ,בתאום עם המפקח.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע
על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף  02064במפרט הכללי.
הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון
בצורה ובממדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורו המוקדם של
המהנדס והאדריכל ,אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו
הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט
ובפני מאמצים כלשהם.
הפסקות יציקה ,באם תורשינה ע"י המהנדס ,תעשינה רק במקומות לפי אישור
המהנדס.
כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה ,חומרי העזר ,תוספת הזמן ,הציוד וכל
הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה
וכתב הכמויות.
הקבלן יגיש  6שבועות מראש ,הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי
הפרטים המוצעים ,לאישור המהנדס.
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הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון
לא יאבד מחוזקו.

02.06

חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
בנוסף לאמור בסעיף  02066במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר
ולוודא את מיקומם המדויק של אביזרים ,חריצים ושרוולים.
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור
בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם.
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו
בתכניות הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות
והאדריכלות ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.
לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים ,שרוולים ,חריצים וכו' ויברר
עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את
הנדרש.
מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה ,הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום
המערכות ,חורים ,שרוולים וכל ההכנות הנדרשות .המהנדס יכין תוכנית
מפורטת של החורים ,שרוולים ,חריצים ,משקופי עזר ,אפי מים וכל הקשור
ביציקת הבטונים .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.
מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,
מכל סיבה שהיא ,יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור
הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום .כל ההוצאות הכרוכות
בכך תהיינה על חשבון הקבלן.

02.07

אשפרה

02.08

ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה

בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  0205על הקבלן לבצע את האשפרה
המתאימה לתנאי האקלים.
על כל השטחים ,טרם חלפו  7ימים מיום היציקה ,יותז חומר שחוסם התאדות
המים מתוך הבטון " "CURING-COMPOUNDצבעוני.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות
יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון
רטוב למשך  7ימים.
על משטחי הפסקת יציקה אין להתיז .CURING COMPOUND
הקירות התת-קרקעיים יאושפרו במשך  10ימים וייובשו במשך  18ימים נוספים
לפחות.
במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני,
חומר האשפרה  ,CURING COMPOUNDצריך להיות על בסיס ביטומן כגון
 GS-474ותואם לדרישת  ASTM-C309בשיעור של כ 500-גר' למ"ר.
הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.

הפסקות יציקה ברצון הקבלן ,בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים,
חייבות באישורו של המפקח.
בנוסף לאמור בסעיף  02045במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת
יציקה חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.
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בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם
לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.
הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב
הראשון:
 הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון. חיספוס הבטון באמצעים מכניים ,כגון מברשות ברזל וכו' ,כל עוד הבטוןטרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי ,כולל נקוי
כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה .סילוק כל החומרים רופפים וחומרים
שהורדו כנ"ל.
 הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושםלפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.
ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02045דלעיל.

02.11

פלדת הזיון
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת
רתיכה/רשתות פלדה מרותכות ,כמצוין בתכניות .הפלדה תתאים לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו
מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים
מעל מפלס התקרות.
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור
ובדיקה לצורך התחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל
חשבונו.
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים
מאלה המצוינים בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן
ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח  -חל איסור
מוחלט לריתוך ברזל ,הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה  -לא יבוצעו ריתוכים
באתר.
על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ-
 12מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  25מ"מ ,עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו
כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.
על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה
הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם
בעבורן ,כמפורט במפרט הכללי.
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק
וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה
 יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .באם יהיהצורך בשינוי התכניות ,עלות השינויים תחול על הקבלן.

02.12

תכולת העבודה
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
א .הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים.
ב .תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.
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ג .כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כמפורט
לעיל.
ד .שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.
ה .עיצוב חריצים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים וכד' ,אלא אם צוין אחרת בכתב
הכמויות.
ו .הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות (מע'
אינסטלציה מים וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות
המפקח.
ז .עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.
ח .ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות ,תעלות ,כבלים ,צנרת
וכו' ,וכן החריצים ,המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע
עבודות הגמר והמערכות .לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל
קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור וחיזוק לטפסות לפני
היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או
לבצע הכנות לעיגונם בבטון.
ט .קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
י .הכנת רשימות ברזל.
יא .סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
יב .אשפרת הבטון כמפורט לעיל.
יג .כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
יד .לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן .
טו .כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת
בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק - 03

מוצרי בטון טרום ובטון דרוך

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  03של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

03.01

תקנים ישראלים ישימים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  - 413תכן מבנים לרעידות אדמה.
ת"י  - 118בטון :דרישות ,תפקוד ויצור.
ת"י  - 466חוקת הבטון.
ת"י  252נסוי העמסה של תקרות וקורות מבטון מזויין ומבטון דרוך.
ת"י  1735פלדה לדריכת בטון.
ת"י  -4466פלדה לזיון הבטון.
-

03.02

תקרות מלוחות טרמיים דרוכים
תקרות מסויימות בפרוייקט תהינה מלוחות טרומיים חלולים דרוכים אשר עליהן תוצק
שכבה משלימה (.)TOPPING

03.03

תאור כללי
התקרות יבוצעו ברובם מאלמנטים טרומיים חלולים ודרוכים שיונחו על גבי
קורות יצוקות במקום ,או על בליטות בטון היוצאות מקירות בטון.
הטבלות הטרומיות הדרוכות יהיו מתוצרת יצרן המאושר ע"י המהנדס .רוחב
הטבלות יהיה  120ס"מ או ע"פ התכנון .עומס נוסף על גבי התקרות יהיה על פי
סוגי הפלטות ועל פי הרשום בקטלוג של חברת ספנקריט ,או "ספנכלל" ,או
שו"ע .במקומות מסויימים יהיה בין הטבלות בקווי העמודים ובקצוות ליד
תפרים וקירות אזורים יצוקים במקום .יש להניח את הטבלות הטרומיות
במיקום הגיאומטרי על פי המסומן בתכניות ללא כל סטייה שהיא .כל שינוי
במיקום מחייב אישור מראש של המהנדס והמפקח.
יש להניח את הטבלות באופן שיישמר רצף המישקים שבין לוח ללוח ,ובאופן
שכל הקווים בחלק התחתון של הטבלות יראו ישרים נמשכים ומקבילים .בכל
נקודת התקשרו ת בין טבלה חלולה טרומית ובין יציקה במקום ,יש לשקע
סרגלים מתאימים באופן שרצף החריצים והשקעים יראה אחיד .הוראות
נוספות יינתנו ע"י המפקח .כמו כן יש לוודא אטימות מוחלטת של התבניות
במקומות החיבור בין בטון יצוק והטבלות החלולות ,כל זאת על מנת לקבל
משטח תחתון רציף ואחיד.
על גבי הטבלות הטרומיות תבוצע יציקה משלימה בעובי  5ס"מ לפחות .אין
בשום פנים לקבל אזורים בהם עובי היציקה יהיה קטן יותר .לפני יציקת השכבה
המשלימה יש לגמור ביצוע כל הברזל בקורות והנחת רשתות הברזל על גבי
הטבלות לפי תכנית.
לפני היציקה יש לשטוף את הלוחות וכל השטח כולל חלקי הקורות היציקות
במקום ע"י הרטבה מלאה ,יש לוודא איטום תבניות למניעת נזילת בטון.
השכבה המשלימה תהיה בטון ב ,30 -והשלמתה תהיה ע"י החלקה בהליקופטר
וסרגלים לקבלת משטח חלק וסופי.
הרשת העליונה שתונח על גבי הפלטות הטרומיות גם באזור הקורות היצוקות
באתר תהיה רשת חרושתית בקוטר  5מ"מ כל  15ס"מ עם חפיות של  25ס"מ,
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או כמפורט בתכניות קונסטרוקציה ,לכל כיוון הברזל ברשת והוא יהיה ברזל
משוך.
לפני יציקת השכבה המשלימה יש לטפל במישקים האורכיים בין הטבלות
הטרומיות ע"י הכנסת מוט ברזל מצולע כמפורט בתכניות קונסטרוקציה בחלק
התחתון של המשיק ומילוי המישק ע"י טיט צמנט ,יש להבטיח כיסוי מלא של
הברזל בטיט צמנט.
על מנת להבטיח פעולה משותפת בין שלבי יציקה שונים של הקורות היצוקות
במקום וחלקים אחרים יש לוודא חספוס פני היציקה בעומק של  2 - 3ס"מ
לפחות.
היציקה בשכבה המשלימה ( )TOPPINGבחלק העליון של הקורות הנושאות
ובחלקים אחרים  -כמו השלמת קירות וכו' תעשה ביציקה אחת .הגמר העליון
של היציקה יהיה כאמור בהחלקת הליקופטר לפי מפלסים כמפורט בתכניות
האדריכל.
(ראה גם פירוט גמר בפרק  02במפרט שבחוזה זה).
יש לבצע וויברציה מלאה בשלב זה של היציקה המשלימה ויציקת הקורות
הנושאות ולוודא קבלת פני בטון מלאים וחלקים .אשפרת הבטון של היציקה
המשלימה תעשה ע"י פריסת יריעות פוליאתילן מיד לאחר היציקה וגמר שלבי
ההחלקה בהליקופטר .יש להשקות את הבטונים לפחות  7ימים ולהבטיח
רטיבות נמשכת במשך אותם ימים .לחילופין ועל פי הוראת המפקח יש לתת
שכבת  CURING COMPOUMDעל פני כל השטח .ביצוע השכבה של
 CURING COMPOUMDוהורדתה המלאה כלולה במחיר היחידה ולא תשולם
כל תוספת בנפרד.
הטפסות לקורות הנושאות את הטבלות החלולות יפורקו רק לאחר  14ימים ,או
ע"פ הנחיות המפורטות בתכניות ,מיום יציקת ה TOPPING -והחלק העליון של
הקורות.
הערה :החלק התחתון של הקורות היצוקות במקום עליהם יונחו הטבלאות
הדרוכות לא חושבו לשאת את המשקל העצמי של הטבלות ואת היציקה
המשלימה לשלבי הביניים .אי לכך כאמור הטפסות יפורקו רק לאחר  14יום
מיציקת השכבה המשלימה והחלק העליון של הקורות.
הלוחות יהיו מתוצרת המפעל "ספנקריט" פלמחים ,או "ספנכלל" ,או שו"ע,
בהתאם לדרישות המפורטות בתכניות הקונסטרוקציה .הקבלן רשאי להציע
פתרון אלטרנטיבי ללוחות בצרוף חישובים מפורטים ,פרטים וכו' ,שיבטיחו
תסבולת וורטיקלית (הן להרס והן לשרות) לתסבולת של הלוחות לפי התכנון
המקורי .בכל מקרה חייב הקבלן לבסס את הצעתו הבסיסית על התכנון המקורי
ואת הצעתו האלטרנטיבית לפרט בנפרד.
כמו-כן יהיה על הקבלן להוכיח שהעמידות בפני אש של הלוחות הקיימים
והאלטרנטיביים שיוצעו על ידי הקבלן (במידה ויוצעו) תהיינה שוות ערך
לעמידות בפני אש של הלוחות לפי התכנון המקורי ,שהן למשך שעתיים עמידי
אש  .גם אם יגיש הקבלן הצעה אלטרנטיבית ,אין היזם מתחייב לקבלה,
ופסיקת המפקח בנדון הינה מוחלטת וסופית ,לא תהיה לקבלן בשום פני עילה
לתביעה מכל סוג שהוא.

03.04

סוגי הפלטות
הפלטות הטרומיות הדרוכות מורכבות באזורים שונים ובהתאם לכך מותאמים
חתכי הפלטות ועוביים.
סוגי הפלטות הטרומיות הדרוכות על-פי קטלוג של חברת "ספנקריט" או
"ספנכלל" ,או שו"ע ,עובי הפלטות ע"פ התכניות.
הפלטות הטרומיות הדרוכות יהיו בעלות תסבולת להעמסה לא פחות מכפי
שניתן לקבל על פי הקטלוג של "ספנקריט" ,או "ספנכלל" ,או שו"ע.

03.05

טבלות חלולות דרוכות
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דרישות תכנון
באחריות חב' "ספנקריט" ,או "ספנכלל" להגיש תכנית הרכבה לאלמנטים
הטרומיים ובהתאם לתכניות הקונסטרוקציה .התכניות יכללו הגשת חישובים
סטטיים ,הצהרת מהנדס ,תכנית הרכבה וכד' .כל הוצאות התכנון כלולות
במחירי ההצעה.
דרישות ייצור
 03.05.02.01הלוחות ייוצרו בהתאם לתכניות ולהוראות היצרן המפורטות של
המפעל ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ,פרקים .13 ,03 ,02
 03.05.02.02חומרי הגלם המשמשים לייצור הלוחות יתאימו לדרישות
התקנים ודרישות נוספות המפרטות:
סוג הבטון ב.50 -
פלדת הדריכה  -משוכה בקר ,מעובדת ומטוייבת מסוג:
.COLD DRAWN ,PATENTED , STRESS RELIVED
דרישות מיוחדות
בנוסף לדרישות לעיל ,להלן דרישות נוספות המתייחסות לייצור הלוחות:
 03.05.03.01ייצור הבטון  -הבטון ייוצר בתנאי בקרה טובים כמוגדר בת"י
 ,118יש להקפיד שסומך הבטון יתאים לשיטת הטרוד.
 03.05.03.02הכנת מצע הדריכה יהיה מישורי ,ישר חלק ונטול חומרים
העלולים להזיק לבטון .פריסת המיתרים ,עיגונם ודריכתם
תיעשה בהתאם להוראות ת"י  ,466חלק .3
 03.05.03.03מכונת הטרוד תבטיח את ייצור הלוחות בצורה ובמידות
הדרושות ובתחום הסטיות המותרות (ראה להלן סעיף - 13.04.3
בדיקה של רכיבים מורכבים).
 03.05.03.04יציקת לוחות  -היציקה תבוצע ברציפות .לאורך כל מצע הדריכה,
במהלך הטרוד ייבדקו צפיפות הבטון ,שלמות הלוחות ודרגת
החלקות של פאותיהן.
 03.05.03.05אשפרה  -כאשר מבוצעת אשפרה רגילה ע"י השקיה במים ,מועד
התחלתה ומשך ביצועה יהיו בהתאם לת"י  .466כשהאשפרה
נעשית באמצעות טיפול טרמי ,יש להבטיח שהבטון לא יתייבש
בעת הטיפול ויש להמשיך באשפרה רגילה לאחר הטיפול.
 03.05.03.06שחרור המיתרים  -שחרור המיתרים יבוצע לאחר קבלת חוזק
בטון של  350ק"ג/סמ"ר .השחרור יבוצע בהתאם לסידורים
המכניים של מתקן הדריכה ,ולדרישות ת"י  466חלק .3
 03.05.03.07ניסור הלוחות  -הלוחות ינוסרו בהתאם להוראות הייצור של
המפעל מידות האורך של הלוחות המנוסרים יהיו בהתאם
לסטיות המותרות.
 03.05.03.08חספוס הלוחות  -פני הלוחות יחוספסו קלות בתהליך הייצור על
מנת להבטיח שיתוף פעולה עם היציקה המשלימה .על הקבלן
להביא לאישור המתכנן הצעה לחספוס פני הבטון בזמן תהליך
הייצור.
בדיקות של לוחות מוכנים ,הסטיות המותרות -
מבנה הלוח ומידותיו יתאימו לתבנית הסיבולת המותרת תהיה:
אורך הפן התחתון  -סטיה מקסימלית של  + 10מ"מ.
אורך הקיטום בשני המקצועות התחתונים האורכיים  -סטיה מקסימלית של 2
= +מ"מ.
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רוחב הפן התחתון ,עובי ,מקבילות המקצועות התחתונים האורכיים ,ישרות
המקצועות התחתונים האורכיים ,מידות ומיקום חללים ,פתחים ומגרעות -
סטיה מקסימלית של  -+ 3מ"מ.
גלישת מיתרי הדריכה
גלישת מיתרי הדריכה כביטוי של הפסד כח הדריכה באזורים הסמוכים לקצוות
הלוח  -תימדד באמצעות קליבר בדיוק של  0.1מ"מ .ושיעורה בכל קצה לא יעלה
על הדרישות כדלהלן:
 03.05.05.01גלישה ממוצעת  1 -מ"מ
 03.05.05.02החלקה מקסימלית של מיתר יחיד  4 -מ"מ
חוזק הבטון
 03.05.06.01חוזק הבטון יתאים לדרישות ת"י  118לגבי ב .50 -
 03.05.06.02דוגמאות בטון יוכנו בהתאם לת"י  26ובתנאי סומך ,הידוק
ואשפרה הדומים לאלה של הלוחות.
 03.05.06.03חוזק מינימום של הבטון  50מגפ"ס.
 03.05.06.04חוזק מינימום של הבטון בעת שחרור המיתרים יהיה לפחות 35
מגפ"ס.
 03.05.06.05חוזק הבטון הממוצע במתיחה לא ישירה לא יפחת מ 4.5 -מגפ"ס.
 03.05.06.06חוזק הבטון במתיחה לא ישירה ייבדק בקוביות סטנדרטיות של
בטון.
 03.05.06.07כמות המדגמים תהיה מכל יציקה ומכל קו ייצור.
 03.05.06.08מכל מדגם מכינים דוגמאות לשני מועדי בדיקה לפחות .האחד
לקביעת מועדי השחרור של הכבלים והשני לקביעת סוג הבטון
לאחר  28יום.
נסיגת המיתרים
לאחר הניסור יש לבדוק את נסיגת המיתרים נסיגת המיתרים תהיה בגבולות
המותר על פי ת"י  466חלק .5
נסיגת מיתר כלשהו לא יעלה על  .1.5 SMAXנסיגתם של לא יותר מ25% -
מהמיתרים תהיה בין  SMAXלבין .SMAX
סטיות בקימורים
הסטיה בין הקימור המחושב לפי מודול האלסטיות המתאים לחוזק הבטון
במועד השחרור לבין הקימור הנמדד במועד שבין  7עד  10ימים אחרי השחרור
לא יגדל מ + 8 -מ"מ.
גימור
 03.05.09.01הפן התחתון של הלוחות יהיה חלק ,ומירקמו יתאים בבדיקה
חזותית למירקם הדוגמא המאושרת.
 03.05.09.02הפן העליון יהיה מחוספס בהתאם לדרישות המפרט והתכניות.
ליקויים
 03.05.10.01הלוחות יהיו שלמים וללא פינות שבורות.
 03.05.10.02לא יורשו סדקים מכל סוג שהוא.
 03.05.10.03לוחות עם סדקים ייפסלו.
 03.05.10.04יש להניח את הלוחות הטרומיים על גבי הקורות במקומות
המיועדים לכך על מצע של טיט צמנטי.
במקומות בהם יש לצקת השלמות יציקה בהמשך ובצמוד ללוחות הטרומיים,
על הקבלן לשקע סרגלים מתאימים ,באופן שמהלך ורצף החריצים יראה אחיד.
הוראות נוספות יינתנו ע"י המפקח באתר .כמו-כן יש לדאוג לאטימות טובה של
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התבניות במקומות החיבור בין בטון יצוק ולוחות ,לשם קבלת משטח תחתון
חלק ואחיד.
על גבי הלוחות הטרומיים תבוצע יציקה משלימה ( )TOPINGבעובי  5ס"מ
מינימום כמפורט בתכניות ,כך שתתקבל תקרה אוקפית וזאת בהתחשב בכפף
הכולל במצב שרות.
יציקה זו תבוצע לאחר אישור המפקח לאופן הנחת הלוחות ועפ"י מדידת
המפלסים.
מעברים וחורים
במספר מקומות יתכן ויידרש לבצע חורים ומעברים בלוחות .ביצוע
הפתחים בלוחות יעשה על ידי קדיחה ואו ניסור בלבד .ביצוע הפתחים,
עיבוד וסיתות החורים ,הזויתנים בפינות החורים וכו'  -כל הקשור
בביצוע מושלם של המעברים כמתואר בתכניות  -יכללו במחיר הלוחות
ולא ישולם עבורם בנפרד .מיקום החורים ,גודלם וצורת החיתוך יקבלו
את אישור המהנדס והמפקח לפני ביצועם.

03.06

הובלה והרכבה
פלטות אשר נפגעו בעת ההובלה וההרכבה לא יועלו על התקרה ויוחזרו למפעל.
יש לבצע ההובלה וההרכבה כמפורט במפרט הכללי ובחוקת הבטון  466חלק .5
הטבלות יונחו על הרכב המוביל על גבי לוחות עץ בגובה אחיד ,ובקו אנכי יש ר
אחד על גבי השני.
לפני הרכבת הטבלות יש לסתום את החללים באמצעות פקקי פלסטיק
המיועדים לכך ו/או החדרת בטון באזור ההשענה בלבד .הפקקים יותאמו
לחלוטין למידות החורים .יש לקבל אישור המפקח והמהנדס לפקקים אלו.
הטבלות יונחו באזורים מסוימים המוגדרים בתכניות על גבי פסי ניאופרן בעובי
 5 - 6מ"מ וברוחב  40מ"מ לפחות ,או ע"פ תכניות קונסטרוקציה .הניאופרן יהיה
בעל קשיות של  60מעלות  .SHOREהפסים יונחו במרחק של  2.0ס"מ מקצה
הטבלה .יש לוודא הדבקת הניאופרן לפני הרכבת הטבלות על מנת לקבל אחידות
בצורת ההשענה ומניעת הזזה של הניאופרן בעת ההרכבה.
יש להניח את הטבלות כך שתתקבל השענה של  10ס"מ לפחות כמפורט בתכנית.
בכל מקרה הטבלות יונחו על גבי מצע טיט בעובי כולל של כ 2 -ס"מ .יש להניח
את הטבלות על התקרה במצב הסופי ולא לגרור את הטבלה על גבי קווי
ההשענה.
יש לבצע את כל ההרמה וההרכבה באמצעי בטיחות מלאים .כל הפרטים חייבים
לקבל אישור המפקח אך יהיו בכל שלב באחריותו המלאה של הקבלן.
לאחר הנחת הטבלות יש לבדוק באם קיימים הפרשים בכפף בין טבלאות
סמוכות .ההפרשים גדולים מ 8 -מ"מ יחויבו פעולות שונות כולל החלפת חלק
מהטבלות.
כפי שפורט יש להכניס מוט מצולע כמפורט בתכניות לתוך התפרים בין הטבלות
ולמלא בטיט צמנט ולהדק עד למילוי מלא של התפרים.
היציקה המשלימה תהיה בעובי מינימלי של  5ס"מ במרכז הטבלה (שם הכפף
המקסימלי) .העובי יגדל ליד הסמכים.

03.07

התאמת פלטות
באזורים מסויימים יש צורך לבצע חיתוכים שונים להתאמת הפלטות לקירות אלכסונים
לעמודים וכו' .יש לוודא כי ההתאמות יהיו מדויקות לחלוטין וכי אי ההתאמות במידה
ותהיינה ייבלעו בתוך הקורות הבולטות או בבליטות בטון היוצאים מהקירות לפי
התכניות.
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03.08

העמסות נסיון של הלוחות הטרומיים החלולים הדרוכים
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקת המוצר המוגמר במצב שרות
(נסיון העמסה לא הורס) ,ובמצב הרס (נסיון העמסה הורס).
ייעשו עד  12ניסיונות העמסה במצב שרות.
נסיונות העמסה אלה יבוצעו בהתאם להנחיות התקן ת"י  252מינואר .1982
על הקבלן לקחת בחשבון כי סדרה ראשונה של ניסיונות העמסה תבוצע בתום
סדרת הייצור הראשונה ,עם תחילת ביצוע העבודה יורה המפקח לקבלן אם
ובאילו מועדים בכוונתו לבצע את ניסיונות העמסה וקביעתו של המפקח בנושא
זה תהיה מוחלטת ולא ניתנת לערעור.
שעורי העומסים הנוספים ("הנטל") אשר יש להפעיל על אלמנטים במהלך נסוי
ההעמסה ינתנו לקבלן בבוא העת.
בהתאם לדרישות התקן עבור מבנים מסוג זה לניסוי העמסה ללא הרס לא תותר
השפעתם של סדקים מכל סוג שהוא תחת העמסה הנדרשת הכפף המקסימאלי
המותר בהעמסת הניסיון יינתן לקבלן בבוא הזמן.
עמד האלמנט הנבדק בניסיון ההעמסה בדרישות הנ"ל  -יהא הקבלן רשאי
לחזור ולהשתמש באלמנט אשר נבדק ,כפוף לדרישות אחרות של המפרט.
לא עמד האלמנט בניסיון  -יפסול המפקח את האלמנט מלהשתמש בו במבנה,
ולא תשולם עבורו כל תמורה.
האלמנט ייחשב כאילו עמד בניסיון העמסה הורס :אם לכל משך ההעמסה
התקבלו ה תוצאות המתאימות לדרישות התקן הנ"ל ,תוך הפעלת העומסים
הנדרשים.
יש לראות את מחיר האלמנט עצמו ככלול במחיר הנקוב בהצעת הקבלן לביצוע
ניסיון העמסה הורס.
לא עמדו האלמנטים הנבדקים בניסוי ההעמסה כנדרש  -יהיה על הקבלן להציע
שינויים בתהליך הייצור ,על מנת להבטיח את מילוי דרישות המפרט.

03.09

תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים
האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכן האמצעים החומרים והמלאכות
הדרושים לתכנון ,לייצור הובלה והרכבה של הלוחות כשהן מושלמות במקומן
הסופי שבמבנה כולל מילוי המישקים בטיט צמנט ,שימוש בנאופרן וכד'.
הבדיקות וניסויי העמסה כמתואר במפרט ,גם עבור העמסות הורסות לא ישולם
לקבלן מחיר הפלטות וזאת על אף שהן תעמודנה בהצלחה בניסיון ההעמסה.
פלדת הדריכה כמפורט בתכניות וכן את כל דרישות המפרט המיוחד.
הנחת אלמנטים בשיפוע.
שימוש בערבים ,תפרים וכד'.
ניסורי פלטות למעברי תשתיות ,התאמות למכסי חשמל וביוב ,התאמות
למפגשים אלכסוניים וכו'.
ייצור לוח"דים בגמר חלק מוכן לצבע.
חיזוק התקרות.
הוצאות הנובעות מעבודת מנוף ,לרבות קבלת אשור מהמשטרה ,אשור מחלקת
דרכים ,תשלום לליווי משטרתי להסדרי תנועה וכיו"ב.
עבודות בשעות לא שיגרתיות.
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עבודות בנייה

פרק - 04

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  04של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראלים ישימים

04.00

בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
-

04.01

ת"י  - 5בלוקים-חלקים 2, 1
ת"י  - 931עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה.
ת"י  - 268בלוקים מאושפרים באוטוקלב ,בלוקי תבנית על בסיס צמנט.
ת"י  - 1045בידוד תרמי של בניינים חלקים , 5—1 :חלק . 10
ת"י  - 1414מערכות בידוד תרמי בבנינים חלקים . 1,2,3-
ת"י  – 1523קירות בניה -חלק . 1
ת"י  - 2263בלוקי תבנית על בסיס צמנט.
ת"י  –5279כללי התקשרות לביצוע עבודות בניה-חלק 1
ת"י  - 5281בניה בת –קיימה (בניה ירוקה) חלקים.9.2 , 9.1, 3.3 :

סוגי הבלוקים
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה ,בלוקי בטון חלולים
בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

04.02

בניה בבלוקים
לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור
המפקח.
תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות ,או קבלנים אחרים ,מסביב ללוחות
חשמל ,צינורות ,מעברים וכו' ,תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני
המערכות השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותאם הבניה לצנרת או לתעלות
קיימות ,תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.
במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכין פתחים
מתאימים ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.
כל הקירות והמחיצות הפנימיות ,ייבנו לכל גובה המבנה ,עד לתקרת הבטון,
אלא אם יורה אחרת המפקח.
עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י .1523
חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  .466חגורות מתחת למחיצות
בחדרים רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה ,לתקרה ,לעמודים ולקורות .במידה והקבלן
לא יכין קוצים בשעת היציקה ,יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י
 466שיקדחו לאלמנטים כולל דבק אפוקסי.
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04.03

תכולת העבודה
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז ,מחירי היחידה כוללים גם את המפורט
להלן:
א .ביטון משקופים.
ב .בניה במעוגל.
ג .בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון.
ד .כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק  - 05עבודות איטום
05.01

איטום קורות יסוד
הכנת השטח
יש לנקות היטב את שטח הקורה מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את כל
הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  2ס"מ .יש לסתת
ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל החורים
באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע .על השטח להיות חלק,
נקי ורציף לקבלת האיטום.
איטום ביטומני
ביישום חומר האיטום במריחה או הברשה בלבד ,יש לבצע שכבת פריימר מסוג
"נאפופלקס  "GIPאו "נאפופלקס פרופיטק  "1מדולל במים ביחס של .1:10
ביישום חומר בהתזה ,אין צורך בביצוע פריימר.
על גבי הפריימר ,יש לבצע מספר הברשות של חומר איטום ביטומני מסוג
"נאפופלקס פרופיטק  "1או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של  3מ"מ (שכבה
יבשה).
האיטום יכלול את הדפנות האנכיים של קורות היסוד עד לתחתית הקורה.
בחלקם התחתון של הקורות יבוצע האיטום עד לתחתית הקורה.
הגנת האיטום
לשטח האיטום יש להצמיד לוחות "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ להגנת
האיטום.
מילוי
ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

05.02

איטום רצפת מבנה במגע עם קרקע
איטום ראשי כלונסאות
הכנת השטח כוללת סיתות חלקי בטון רופפים ,תיקוני בטון באמצעות תערובת
צמנט בלתי מתכווץ "ספיר  "620או שו"ע ,לרבות חיתוך חוטי קשירה בולטים
לעומק  2ס"מ ,מילוי חורים וכיסי סגרגציה באמצעות תערובת לתיקוני בטון,
ניקוי שטח יסודי ע"י מים בלחץ.
על פני הבטון שהוכנו לפי הנחיות הנ"ל יישום מערכת איטום על בסיס צמנטי
"ספירקוט  "730או שו"ע ב 2-שכבות ,בכמות כוללת  2ק"ג\מ"ר .יש להשתמש
בחומר איטום בשני גוונים אפור ולבן .וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של
פני השטח בחומר אטימה .שכבה ראשונה תהיה בצבע לבן.
בטון רזה
יש לבצע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי  5ס"מ.
פני הבטון הרזה יהיו חלקים ללא בליטות בטון או אגרגט חדות ,נקיים ויציבים
לקראת קבלת האיטום.
שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש
משטח לביצוע האיטום.
יש להמתין לייבוש הבטון לפחות  48שעות לפני תחילת עבודות האיטום.
במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים "עולים" כגון דפנות
קורות יסוד -תבוצע הנמכה במפלס הבטון הרזה לגובה של כ 15 -ס"מ ולרוחב
של כ 30-ס"מ על מנת ליצור חפיפה גבוהה יותר בין איטום הרצפה לדופן
האנכית.
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הכנת השטח
יש לנקות היטב את פני תשתית הבטון מכל לכלוך ,אבק ,חומרים רופפים וכד'
לקבלת יריעת האיטום .אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח .בכל
במקומות שיתגלו יש לסתת את פני הבטון ולתקן באמצעות
תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו" "LTX 140או שו"ע ( 1/3מכמות הצמנט).
יש להכין שרוולים למעברי צינורות או כבלים ברצפה המרחק המינימאלי בין
השרוולים יהיה  50ס"מ.
יש להרכיב תבניות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה האיטום המיועד לחיבור
עם מערכת האיטום בקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה .בקצה האיטום
יעלה עד מפלס כ 5-ס"מ נמוך יותר מפני רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית.
איטום
על גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוג
" "Pre-Bאו שו"ע בעובי  5מ"מ.
חיבור בחפיפות בין היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים של קורות ,קירות
תת קרקעיים וכד' בהם לא קיים איטום ביטומני יהיה בהלחמה מבוקרת.
במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים בהם בוצע איטום
ביטומני יש לקבע את קצה היריעה על גבי השטח האנכי באמצעות סרגל
אלומיניום שטוח במידות  2X30מ"מ ,ולסתום במסטיק ביטומני מסוג
" "EASYGUMאו שו"ע על גבי פריימר מתאים.
בהיקף הרצפה תעלה היריעה בצורה אנכית על גבי התבנית עד למפלס של 10
ס"מ מעל למפלס פני הרצפה המתוכננת.
בכל הפסקת יציקה תמשך יריעת האיטום לפחות  30ס"מ מעבר לקוצים שהוכנו
להמשך יציקת הרצפה.
יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות לוחות
דיקט בעובי  8מ"מ מונחים מעל יריעות האיטום ,מחוברים רק אחד לשני על
מנת למנוע את תזוזתם.
לקראת המשך עבודות האיטום יש לפנות את לוחות ההגנה ולנקות את החלק
החשוף של היריעות.
לאחר קשירת הברזל ולפני יציקת הרצפה יש לנקות היטב את היריעה מלכלוך,
פסולת וכד'.
טיפול במעברי צינורות
מסביב למעברי צינורות וכבלים שונים דרך יריעת האיטום ,יש להרכיב אביזרים
לאטימה מסוג "דלמר דלביט" או שו"ע בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית
שתולחם לתשתית האיטום שברצפה.
יש להדק את האביזר על גבי הצינור ע"י חבק נירוסטה.
מעברי כבלי חשמל יבוצעו דרך שרוולים שהוכנו מראש לפי הנחיות שבסעיף
לעיל .האיטום יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מתועשים " "P-Cableאו שו"ע.
שומרי מרחק להגנת האיטום
יש להרכיב על גבי היריעה בצורה מבוקרת ,שומרי מרחק עשויים בלטות בטון
או בלוקי בטון במידות של כ 10X5X5 -ס"מ .המרחק בין שומרי המרחק יהיה
כ 1-מטר לכל כוון.
פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ 30-ס"מ מדפנות של קירות אנכיים וכד'
תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום.
עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה ברצפה ,סביב צינורות או כל מקום אחר כמופיע בפרטים יש
להצמיד רצועה של עצר מים מתנפח " "ELASTOSWELLאו שו"ע במידות של
 20 X 10מ"מ .הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי מתאים לפי הנחיות יצרן.
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יציקת רצפת בטון
יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.

05.03

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה
עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש להניח רצועת עצר
מים מתנפח מסוג " "SIKA SWEL 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " " SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.
הכנת השטח
לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את
כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  2ס"מ.
יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל
החורים בתערובת "ספיר  "620או שו"ע .על השטח להיות חלק ,נקי ורציף
לקבלת האיטום.
יש לסתום את חורי הדווידגים באמצעות פקק מתועש מסוג " "KP3ומעליו ע"י
מילוי בתערובת לשיקום בטון מסוג "ספיר  "620או שו"ע .המילוי יבוצע מעל
הפקק מצדו החיצוני של הקיר .עומק המילוי יהיה לא פחות מ 2-ס"מ.
פריימר
ראשית ,יש לבצע שכבת פריימר ל"רפידפלקס" או שו"ע.
הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.
בשכבת פריימר זו ,סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית
בלבד.
השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.
שכבה זו ,צריכה להתייבש תוך דקות ספורות.
זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג האוויר.
יש להדגיש ,שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר ,צבעו
יהיה בצבע חום.
מיד לאחר הקרישה ,החומר הופך לצבע שחור ודביק .במצב זה ,יש לעבור לשלב
הבא.
במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות ,יהיה צורך לבצע
שכבת פריימר נוספת.
התזה ביטומנית
על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "רפידפלקס" או שו"ע
באמצעות אקדח ריסוס דו ראשי ,עד לקבלת עובי שכבה של  5מ"מ.
לפני יישום החומר יש לערבב את האמולסיה הביטומנית כ 5-דקות.
יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כ 5-ימים לפני ביצוע שכבות הגנה.
יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר .זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על
הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון.
יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים.
יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים
מהשכבה הביטומנית.
עובי כולל של שכבת האיטום יהיה  5מ"מ שכבה יבשה.
ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות  24שעות.
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יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה
הביטומנית באופן רצוף .במידת הצורך ,תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של
 20ס"מ.
יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום ,להכין גם את רצועת השטח המיועדת
לחפיפה שנעשתה בשלב קודם .רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה
מושלם ללא כל פגם.
במידת הצורך ,יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של
חומר האיטום מסוג "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה.
אין להשאיר איטום חשוף יותר מ 7-ימים .במידת הצורך יש להגן על החלקים
החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.
בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לגובה של כ 10-ס"מ מעל פני הפיתוח.
בחלק התחתון של הקירות התת קרקעים יתחבר האיטום לקצה איטום הרצפה
הבולט לרוחב של כ 30-ס"מ מעבר לרצפה.
הגנת האיטום
על גבי האיטום הדבקת לוחות "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ.
מילוי חוזר
ביצוע מילוי חוזר זהיר ,כדי למנוע פגיעות באיטום.

05.04

איטום רצפת חדרי שרותים ומלתחות
על גבי רצפת הבטון לפני בניית הקירות ,יש לבצע בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון ,לצורך
יצירת "אמבטיה אטומה" .רוחבה של החגורה יהיה בכ 1-ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר על
מנת להטביע רשת להחזקת הטיח במקום.
פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ 10 -ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.
באזור דלת הכניסה ,פני החגורה יהיו בגובה של כ 1 -ס"מ מתחת לתחתית הריצוף במקום.
הכנת השטח
לפני תחילת עבודות האיטום ,יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע
האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא :צינורות ,פינות ,שרוולים ,קירות
וכו' .יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום .לנקות
את השטח מאבק ,לכלוך ,אבנים ,שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.
ביטון צינורות
יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם בשכבת
בטון ,כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ 2-3 -ס"מ .פני מעטפת הבטון
יהיו יציבים.
פריימר
יש לבצע מריחת פריימר אפוקסי דו-רכיבי מסוג " "EP-Wשל חברת א.צ שיווק
או שו"ע בכמות של  150-200ג"ר/מ"ר.
איטום פוליאוריטן ביטומני
על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום פוליאוריטן ביטומני
מסוג "ספיר  "PU-Bשל חברת א.צ שיווק או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 3
מ"מ.
האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של
כ 10-ס"מ מעל פני הריצוף הסופי ,כלומר על כל גובה חגורת הבטון.
בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון ברצף .לפני ביצוע ריצוף החדר,
יודבק על האיטום סרגל אלומיניום על גבי מסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע על גבי פריימר מסוג " "EP-Wאו שו"ע.
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גובה הסרגל יהיה מפני ריצוף חוץ של החדר עד לחפיפה של  2-3ס"מ לפחות עם
מערכת האיטום.
חיבור האיטום למחסומי רצפה
במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה לניקוז כפול ,המחסומים יהיו מסוג
" "DALLMERאו שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים
חוזרים.
האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז.
במקומות בהם קיימים מחסומים רגילים (לא כפולים) ,סביב פתח המחסום
יבוצע עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה עבה.
טיפול במעברי צנרת
במעברי צינורות שונים כדוגמת "גבריט" ,PVC ,מתכת וכד' החודרים דרך רצפת
החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג " "EASY GUMאו שו"ע
בצורת רולקה עבה סביב הצינור.
כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום.
נייר טול להגנה
על גבי האיטום יש להניח נייר טול להגנת האיטום.
מילוי חול מיוצב
יש למלא שכבת חול מיוצב ,התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של  100ק"ג
צמנט ל 1-מ"ק חול ,יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת
שכבה יציבה לפני הדבקת הריצוף.
במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.
מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת הריצוף.
פני המילוי יהיו חלקים ,יציבים ,מפולסים ויבשים לקראת הריצוף.
גמר ריצוף
ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

05.05

איטום קירות חדרים רטובים
הערה :סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים :שרותים ,מקלחות,
אמבטיות וכד' .קירות בטון ,קירות בלוקי בטון ,גבס ,וילה בורד וכד'.
לאחר בניית קירות הגבס ,וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של
החדר יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן:
קירות בלוק ו/או בטון
 05.05.01.01הכנת השטח
יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכד'
ולגרד את כל החומר הלא מודבק (כמו חול) .יש לסתום את כל
החורים בין הבלוקים ,בין בלוקים ועמודים ,חורים עקב
סגרגציה בשטחי בטון וכד' באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול,
מים ותוסף על בסיס  S.B.Rמסוג " "SAPIR LTX 140או שו"ע,
מדולל במים ביחס .1:3
 05.05.01.02איטום
בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית מסוג "הרבצה צמנטית
 "505או שו"ע .עובי השכבה יהיה כ  8 -מ"מ.
יש להרטיב את שטח הבלוק לפני תחילת העבודה.
יש ליישם את ההרבצה ע"י מלג' חלק על מנת לקבל את
הקרמיקה בהדבקה.
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בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על
הקיר יש להטביע רשת אינטרגלס משקל  60ג"ר/מ"ר ברוחב של
 10ס"מ .על גבי הרשת האיטום הצמנטי עד לכיסוי מושלם של
האיטום הביטומני.
האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של  2מ'.
בקירות גבס
 05.05.02.01הכנת השטח
יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכד'
לגרד חומר שאינו דבוק ולנקות את שטח הקירות היטב לקבלת
האיטום.
לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים,
מעברים וכד'.
 05.05.02.02פריימר
בכל שטח הקירות יש לבצע מריחת פריימר מסוג
" "GISOGRUNDאו שו"ע בכמות  150-200ג"ר/מ"ר.
 05.05.02.03איטום
סביב הקירות ,בחיבורים שבפינת מפגש קירות ,מפגש בין רצפה
לקירות ,בחיבור בין בלוקי גבס לאלמנט אחר בטון או בלוקי
בטון ,חיבור בין לוחות גבס או כל חיבור אחר ,יש להצמיד בין
מריחות האיטום רצועות של יריעה פלסטית מסוג
" "PCI-DICHTBAND-OBJEKTאו שו"ע ,בעלת ציפוי
פוליאסטר לכל אורכה בשני צדדיה.
סביב הצינורות היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של
יריעה פלסטית מסוג" "PCI-WANDאו שו"ע במידות של 10
 10Xס"מ.
על גבי כל שטח הקירות ביצוע  2מריחות של חומר אקרילי מסוג
" "PCI-LASTOGUMבכמות של  0.75ק"ג/מ"ר כל מריחה
(סה"כ  1.5ק"ג/מ"ר).
המריחות יכסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי
הסרטים
בחיבורים יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי הסרט באופן מושלם.
האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של  2מ'.
גמר
ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל.
ניתן לבצע את חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק קרמיקה מסוג""SAPIR BOND 225
או שו"ע המתאים לסוג חומר האיטום שבוצע על הקירות.

05.06

איטום מרפסת
שיפועים
על גבי הרצפה יש לצקת מדה בטון ב 20-בשיפועים לא פחות מ 1.5%-ובעובי
מינימאלי  3ס"מ ליד הנקז .פני המדה יהיו חלקים ,יציבים ,נקיים ויבשים
לקראת קבלת האיטום.
מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה
של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת
הצטברות מים סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון
ביטומני לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט
מים ממפלס האיטום וממפלס המדה להגנה.
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דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
הכנת השטח
יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים למרפסות לא בוצע חיפוי האבן
עד מפלס  20-ס"מ מעל פני הריצוף הסופי במרפסת .השלמת החיפוי במקום זה
תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום ברצפת המרפסת.
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום,
לדוגמא :מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז,
שרוולים ,פינות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו
מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת
האיטום.
בספי יציאה למרפסת יש לקבע זוויתן אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על
מנת לקבל את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת
האיטום באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת
הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
רולקות וקיטומים
לקראת מעקות ,קירות ,עמודים וכד' יש לבצע רולקות  5 X 5ס"מ באמצעות
תערובת מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע.
פריימר
על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474בכמות
של  300ג"ר/מ"ר.
שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "105/25או
שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר).
יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על
גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה תהיה ברוחב
מינימאלי של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך
שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג " ספירפלסט  "5Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
יריעה ביטומנית לאטימה
על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " ספירפלסט  "5Rעל בסיס
 S.B.Sבעובי  5מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .החפיפות
 20ס"מ לאורך ו 10-ס"מ לרוחב .ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש מבוקרת
כדי למנוע חריכת החומר .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי
מעלה עם השיפוע.
יריעת חיפוי
לקראת שטחים אנכיים :מעקות קונסטרוקטיביים ,קירות ,עמודים וכד' ,על
גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי .היריעה תולחם בצורה
ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי
השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  5ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה " ספירפלסט  5Rבגמר אגרגט" על בסיס  S.B.Sבעובי 5
מ"מ.
גמר האיטום

לקראת שטחים אנכיים כמו :קירות המבנה וכד' יש לקבע את דפנות
היריעות הביטומניות בגובה של כ 15-ס"מ מעל פני ריצוף או מילוי
גנני עם פס אלומיניום במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו
העליון ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג " "SAPIR THANE 230או
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שו"ע על גבי פריימר מסוג "פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע במידה כ10-
מ"מ .המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס
יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
מעל קצה האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים של קירות ומעקות יש להרכיב
רצועה של רשת לולים לקבלת גמר טיח ,אבן או אחר המכסה את קצה האיטום.
קצה העליון של הרשת יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י ברגים
מגולוונים וקצה התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי.

גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור האיטום לשולי המרזב
באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת
האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
סביב הנקז מתחת לריצוף ,יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני
מסוג "אורים" במשקל  300ג"ר/מ"ר למניעת סתימה.
בד גאוטכני
על גבי האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 300
ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.
מדה להגנה
על גבי האיטום יש לצקת מדה בטון ב 20-להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ .גמר
המדה יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים.
ריצוף
ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

05.07

איטום גג מעל חדרים
הכנת השטח
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום,
לדוגמא :מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז,
שרוולים ,פינות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו
מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת
מחסום האדים.
אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכני לפני ביצוע עבודות האיטום בגג
ויציקת מדה בטון להגנה .יציקת הבסיסים תבוצע על גבי בטון הגנה ,בהתאם
לתוכנית קונסטרוקציה.
בספי יציאה לגג ,יש לקבע פרופיל אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת
לקבל את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת
האיטום באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת
הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
מחסום אדים
על פני רצפת הבטון:
 05.07.02.01יש לבצע רולקות במידות של  3 X 3ס"מ סביב הרצפה ,באמצעות
תערובת מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע.
 05.07.02.02יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות של
 300ג"ר/מ"ר.
 05.07.02.03לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג
"אלסטקס  "105/25או שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,יש למרוח 2
שכבות בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל אחד.
 05.07.02.04יש להצמיד על גבי הביטומן ,יריעה ביטומנית עם שכבת
אלומיניום מסוג " ביטוגלס אלומיניום" או שו"ע .החפיפות
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הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ,
החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא
פחות מ 20-ס"מ .הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת
אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
 05.07.02.05מחסום האדים ,יכלול את כל שטח התקרה ,הקירות ,העמודים
וכו' עד לגובה קצה האיטום .מערכת האיטום ומחסום האדים
יתחברו ברולקות מסביב לגג ,לעמודים ,לצינורות וכו'.
בידוד תרמי
על גבי מחסום האדים יש להדביק לוחות "פוליפאן" דגם " "Lאו שו"ע בעובי 5
ס"מ.
שיפועים
יש לצקת בטון ב 20-או בעובי מינימלי של  4ס"מ בשיפוע לפחות של  1.5%פני
שכבת השיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום.
מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה
של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת
הצטברות מים סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון
ביטומני לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט
מים ממפלס האיטום וממפלס המדה להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
רולקות וקיטומים
לקראת מעקות ,קירות ,עמודים וכד' יש לבצע רולקות  5 X 5ס"מ באמצעות
תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ותוסף על בסיס  S.B.Rמסוג " "SAPIR M-140או
שו"ע ,מדולל במים ביחס .1:3
בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של
כ 4 X 4-ס"מ.
פריימר
על גבי שטח נקי ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג
" "GS 474או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
שכבת ביטומן
ביצוע  2מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע בכמות
של  1ק"ג/מ"ר (סה"כ כמות כללית  2ק"ג/מ"ר).
יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.
היריעה תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי
הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי
השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג " פוליפז  "5Mעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
יריעה ראשונה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "5Mעל בסיס S.B.S
בעובי  5מ"מ.
ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י
אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
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הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך
כלפי מעלה עם השיפוע.
יריעת חיפוי תחתונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת
חיפוי תחתונה .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה
בהמשכיות עד לגובה של  3ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג " פוליפז  "5Mעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
יריעה שנייה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  "5Mאו שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי 5
מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות
תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך
היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של
היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות
הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
יריעת חיפוי עליונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת
החיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביטו מנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד
לגובה של  5ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה " פוליפז  M5בגמר אגרגט" על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
הערה:
על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה
של חצי יריעה.
איטום במעברי צינורות
סביב מעברי כבלי חשמל ,צנרת מיזוג אוויר וכד' יש להלביש שרוול בצורת
"מקל סבא" עם פלנג' להתחברות האיטום .סביב הצינור בחיבור היריעות
הביטומניות יש למרוח מסטיק ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע .
במעברי צינורות בודדים דרך שכבות האיטום בגג יש להרכיב אביזר אטימה
מסוג "  "GOLD BTבעל אטם גומי וצווארון ביטומני לחיבור עם מערכת
האיטום .הרכבת האביזר תבוצע ע"י הלחמת הצווארון הביטומני על גבי היריעה
הביטומנית התחתונה מהאיטום הכללי של הגג .היריעה העליונה תעלה
בהלחמה על גבי הצווארון הביטומני ,בחפיפה לא פחות מ 10-ס"מ .בזמן הלחמת
היריעות על גבי הצווארון אין לפגוע באטם הגומי של אביזר האיטום.
סגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חבק נירוסטה.
במעברי תעלות מיזוג אוויר אנכיות דרך פתחים בתקרת הבטון יש לצקת מעקות
בטון מסביב לפתחים בהתאם להנחיות של יועץ קונסטרוקציה .גובה המעקות
יהיה לפחות  20ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג .בהיקף התעלות במישור קצה
המעקה יש להדביק רצועה של יריעת  EPDMברוחב כ 20-ס"מ על גבי דבק מסוג
"."SILIRUB
מעל המעברים יבוצע כיסוי פח מגלוון מעל מעקות בטון היצוקות מסביב לפתח.
הכיסוי יבוצע בצורת "פעמון" למניעת כניסת המים ,בהתאם להנחיות יועץ
מיזוג אוויר.
גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח הגג מעל חדרים .חיבור האיטום לאלמנטים השונים
יבוצע כמפורט:
לקראת שטחים אנכיים יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ-
 10ס"מ מעל פני גמר סופי עם פס אלומיניום במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף
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בחלקו העליון ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן  "230או
שו"ע על גבי פריימר מסוג "פריימר לספירטאן ."230
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס יקבע
ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
בסף הדלת תבוצע היריעות הביטומניות על גבי השטח האופקי ,בחיבור לפס
המתכת בדלת או למשקוף העיוור יש לבצע מריחות איטום ביטומני מסוג
"אלסטומיקס" או שו"ע בעובי כולל  4מ"מ ,בין המריחות תוטבע רצועת רשת
אינטרגלס .המ ריחות יבוצעו בחפיפה על גבי קצוות היריעות לרוחב של כ20-
ס"מ ועל גבי פס המתכת או המשקוף העיוור בחפיפה.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת
המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת
האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
בדיקת הצפה בתקרות
בסיום עבודת האיטום ולפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת הצפה של
השטחים שנאטמו בהתאם להנחיות שבת"י  1476על חלקיו (לרבות חלק )1
השטח יוצף ברום של  50מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  72שעות.
מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום .לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע
בדיקות.
באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה – יש לתקן את המקום הפגום ולחזור על
בדיקת ההצפה עד לקבלת תקרה אטומה .על מנת שכל קטעי הגג ימולאו במים,
יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות" ,סטופרים" או יאטום זמנית פתחים
קיימים.
את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה
שתהיה דליפה .במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן
תינתנה הנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי
לא תוכר כל תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף
זה.
סתימת פי המרזבים תבוצע רק בעזרת בלונם באופן אשר לא יזיק למערכת
האיטום ,אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג.
יש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של
יריעות החיפוי .אם קיים מקום כזה ,יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל
זאת את קיום ההצפה .דבר זה יתואם עם המפקח .במידת הצורך יש לבצע כל
בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה.
לאחר סיום  72שעות הצפה מלאה של התקרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק
לאחר שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה ,יראה הדבר כאילו
הסתיימה ההצפה בהצלחה.
בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות ,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה
ירוקן הגג ממים ,ייובש ויתוקן .כל התיקונים יהיו על-חשבון הקבלן לרבות
תיקוני נזקים בפנים המבנים (נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה) .הצפות
ותיקונים חוזרים יבוצעו אף הם על-חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.
ההצפות ושלב קבלת האיטום של התקרה יסתיימו ,כאשר עם תום ההצפה ,לא
יהיו נזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת ,באישור בכתב מהמפקח.
בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי.
בד גאוטכני
על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל
 300ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.
מדה להגנה
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יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ.
המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק
לאיטום.
באזורים לציוד טכני כבד יש להוסיף רשתות זיון לשכבת המדה .סוג הרשתות
ועובי שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י קונסטרוקטור.
בסיסים לציוד טכני
יציקת בסיסים לציוד טכני תבוצע על גבי בטון הגנה .יש לדאוג כי יציקת
הבסיסים תבוצע ללא פגיעות באיטום או שכבת ההגנה וללא יצירת מכשולים
בדרכי המים לניקוז.

05.08

איטום גג מעל חדרי מדרגות ופיר מעלית
שיפועים
יש לצקת בטון ב 20-בשיפועים .שיפוע מינימאלי יהיה  .1.5%עובי שכבת
השיפועים המינימאלי יהיה  4ס"מ .פני הבטון יהיו חלקים ,נקיים ,יציבים
ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום.
רולקה
בחיבור לשטחים אנכיים של קירות ,מעקות ,עמודים וכו' יש לבצע רולקות
במידות של  5 X 5ס"מ ,באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע.
מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה
של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת
הצטברות מים סביבו .יש לדאוג כי פתחת כניסה לצינור ניקוז יהיה מרוחק
לפחות  50ס"מ מכל שטח אנכי.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון
ביטומני לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט
מים ממפלס האיטום וממפלס הבטון להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.
הכנת השטח
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום,
לדוגמא :מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז,
שרוולים ,פינות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו
מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת
האיטום.
בספי יציאה לגג על גבי החגורה ,יש לקבע פרופיל אלומיניום ,פח שטוח אל חלד
או משקוף עיוור ,כמתוכנן בפרטי יועץ אלומיניום ,על מנת לקבל את האיטום
בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור הדלת.
עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה
חלק בלתי נפרד ממנה.
פריימר
על גבי שטח נקי ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג
" "GS 474או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "  "105/25או שו"ע בכמות
של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  2ק"ג/מ"ר).
יריעת חיזוק
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לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.
היריעה תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי
הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי
השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "ספירפלסט  "R5על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
יריעת אטימה
על כל השטח הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "ספירפלסט  R5בגמר אגרגט" או
שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של
חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ,
החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ.
העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
יריעת חיפוי עליונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת
החיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד
לגובה של  5ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה " ספירפלסט  R5בגמר אגרגט" על בסיס  S.B.Sבעובי 5
מ"מ.
גמר האיטום
בחיבור לשטחים אנכיים כמו :קירות המבנה ,מעקות וכד' יש לקבע את דפנות
היריעות הביטומניות בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני ריצוף או מילוי גנני עם פס
אלומיניום במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו העליון ,כדי לסתום עם
מסטיק פוליאוריטן מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע על גבי פריימר
מסוג "פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע .המסטיק יחבר בצורה אטומה
את היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים
כל  25ס"מ.
גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור האיטום לשולי המרזב באופן
אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת
הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.

05.09

איטום גגוני בטון מעל פירים
על גבי גגון הבטון המשופע יש לבצע:
הכנת השטח
יש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל היקף הקירות מכל לכלוך אבק וכד'
לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 2
ס"מ .יש לנקות חורי סגרגציה ולסתום את כל החורים של המשטח בתערובת
מסוג "ספיר  "620או שו"ע.
פריימר
על פני כל שטח הגגון ,תקרה וקירות היקפיים ,נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח
פריימר מסוג "  "EP-Wאו שו"ע בכמות של  200ג"ר/מ"ר.
איטום
על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג
"  " PU-Wשל חברת א.צ שיווק או שו"ע בעובי כולל  2מ"מ .האיטום יכלול את
כל השטח הפני הבטון המשופע ויעלה בהיקף על גבי השטח האנכי עד לגובה של
כ 10-ס"מ.
איטום מעבר תעלת מ.א .דרך קירות הפיר
סגירת מרווחים בין התעלות והצינורות היוצאים מדפנות הפיר תבוצע ע"י פח
מגולוון בעובי  1מ"מ .בחיבורים בין הפחים תבוצע סתימה במסטיק פוליאוריטן

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  45מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע ,על גבי פריימר מסוג "פריימר לSAPIR -
 "THANEאו שו"ע.

איטום מעבר צינורות וכבלים דרך קירות הפיר
יש להתקין אל תוך הפתח שבקיר ,תעלה מקומית המשופעת כלפי הגג דרכה
יהיה ניתן להעביר את כל הכבלים ,צינורות ,תעלות וכד' גם לאחר גמר עבודות
האיטום.
סגירת מרווחים בין התעלה לדופן הקיר ,תבוצע ע"י סתימה במסטיק
פוליאוריטן מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע ,על גבי פריימר מסוג
"פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע.
יש להדביק יריעת  EPDMלדופן הקיר ולתעלה בכל היקפה .מריחות חומר
האיטום יחפפו את היריעה בעת הביצוע.
במידת הצורך יש להרכיב גגוני פח מעל תעלות אלו .יש להקפיד על כך שחלקם
החיצוני של צינורות ותעלות יהיה משופע כלפי חוץ.
סגירה סביב תריסי פיר האוורור
בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסגרת התריס יש לבצע מריחות של חומר
איטום פוליאוריטן מסוג "  " PU-Wאו שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "EP-Wאו
שו"ע .עובי שכבת האיטום יהיה  2מ"מ.

05.10

איטום קירות חיצוניים בשיטה קונבנציונאלית
סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בחיפוי אבן בשיטה
רטובה ,בגמר טיח וכד' כולל דפנות פתחים ,המעקות משני הצדדים וכד'.
הכנת השטח
יש להכין את שטח החיצוני של הקירות ,מעקות וכד' .השטח יהיה נקי מלכלוך,
אבק ,שאריות חומר לא מודבק וכד' .יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה
וכד' משטחי בטון בעומק של  2ס"מ ולסתום את כל החורים ,אזורי סגרגציה
וכד' באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע.
איטום צמנטי
בקירות בלוקי בטון -
האיטום יעשה ע"י " הרבצה צמנטית אטומה" של חברת א.צ שיווק או שו"ע.
עובי מינימאלי של השכבה כ 8-מ"מ.
בקירות ,עמודים ,או קורות מבטון -
על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  3מריחות של חומר איטום
צמנטי מסוג "ספירקוט  "E-730או שו"ע בכמות כוללת  3ק"ג/מ"ר.
לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום ,תבוצע שכבת הרבצה מסוג "הרבצה
צמנטית  "505או שו"ע ובהתאם להנחיות יצרן חומר האיטום.
בחיבור בין אלמנטי בטון כמו :קורות ,עמודים ,חגורות וכד' לקירות בלוקים,
אינטרגלס
רשת
של
רצועה
להצמיד
יש
וכד'
איטונג
במשקל  60ג"ר/מ"ר .רוחב הרצועה יהיה  10ס"מ והיא תוצמד  5ס"מ מכל צד
של קו החיבור .על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן.
טיפול סביב העוגנים לתליית האבן
לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן.
סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג " "SAPIR THANE 230או
שו"ע על גבי פריימר מסוג "פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע.
חיבור למשקופי החלונות
סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.
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במידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת  ,E.P.D.Mיש להצמידה לשטח
הכללי של הקירות ,לאחר גמר האיטום ,בעזרת דבק מסוג " "SILIRUBאו
שו"ע .המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת ה –  E.P.D.Mלקיר האטום.
במידה ולא קיימת יריעת  E.P.D.Mסביב משקופי החלונות יש להצמיד יריעת
" "SELF ADHESIVEעל בסיס בוטילי מסוג
" "SCAPA TAPES SC-318או שו"ע ברוחב של כ 20-ס"מ ( 10ס"מ חפיפה
לאיטום הקירות ו 10-ס"מ על גבי המשקוף העיוור).
האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה
הערה:
במסטיק פוליאוריטן מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע על גבי פריימר
מסוג "פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע .ובהתאם להנחיות יועץ
האלומיניום.
גמר
ביצוע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן.
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נספח 1
.1

אחריות הביצוע
הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  10שנים החל מתאריך קבלת העבודה כללית
או חלקית) ע"י המזמין .קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה,
אחריות זו תכלול:
.1.1

תיקון האיטום באזור הנפגע.

.1.2

תיקון האזור הנפגע (כגון :טיח ,צבע וכו').

.1.3

כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אינו יכול מסיבות שונות
לספק את התנאים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד
לכשיתאפשר ולא יאוחר מ  7ימים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין .אחריות הקבלן
תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים.

.2

לוח זמנים
הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים ,כח האדם מיומן ומספיק ,כלים וכו' הנדרשים
להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב .דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של
חומרים מיובאים ,כדי למנוע מחסור כלשהו.

.3

ביקורת על הביצוע
.3.1

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.
בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי (פנימי או
חיצוני) .על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות
או שונות ברצפות ,קירות ,שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם.
סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:
ע"י גשם טבעי
ע"י הרטבה מלאכותית (התזות מים).
ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח (בריכת מים).

.3.2

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה.

.3.3

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.

.4

מספר הצפות במכלי המים ,מאגרים ,בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם
למצב בשטח.

.5

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום .בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי ביטוי
בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה ,באחריות הקבלן
לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ האיטום/המפקח ,אשר יקבעו כיצד לנהוג.
רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן ,ימשיך הקבלן בעבודתו.
קבלן האיטום יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו .לצורך זה הוא
יפקח על ביצוע עבודות אלו ,ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת
דרישה זו.
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.6

כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה ויקבל את
אישורו לפני שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום .לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של
עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם.

.7

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח (לספק ולאחסן באתר) את כל
החומרים הנדרשים לביצוע עבודות איטום.

.8

על קבלן האיטום לקבל אישור בכתב מהמפקח מטעם מזמין העבודה על התחלת העבודה.

.9

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם להנחיות הבטיחות בענף
הבניה ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה .לפני תחילת העבודה יש
לבצע את כל ההכנות הנדרשות לכך לרבות :סולמות ופיגומים תיקנים ,מטף כיבוי אש
במקרה של עבודה עם חומרים דליקים ,רתמות ,קווי חיים ,ציוד הגנה אישי וכד'.
כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו בכתב.

.10

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות בחללים הפנימיים על הקבלן לבצע את
כל תיקוני האיטום הדרושים בהתאם להנחיות מתכנן האיטום ,וזאת מבלי להפחית את
אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.

 .11עבודות בתקופת החורף
באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם בתקופת החורף.
במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים ,יש להודיע ליועץ
האיטום מבעוד מועד ,על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון.
כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה צורך
להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.
התאמות אלה עשויות לכלול :החלפת חומרים ,תוספת של שכבות שונות ,שימוש באלמנטים
לאוורור וכד'.
עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום.

 .12הערות כלליות
.12.1

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי ,אשר יקבל את אישורו של יועץ
האיטום לפני תחילת העבודה.
לפיקוח ו/או למזמין ו/או למתכנן ישנה הזכות לא לאשר את קבלן האיטום ללא
מתן הסבר כל שהוא והנמקות.
על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת קבלן רשום בתוקף ,תעודת קבלן אוטם
מוסמך בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת
.1752

.12.2

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים ,בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור
להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר.
כמו כן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באופן קבע עבור האתר .על מנהל העבודה
לנהל רישום לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבודות האיטום הנעשות באתר.

.12.3

מחובתו של קבלן האיטום ,מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום ,לסגור
את השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום ,בדיקת איטום
ע"י הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.

.12.4

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות
לפגיעה .אם לא יתאפשר הדבר ,נציג קבלן האיטום חייב להיות נוכח באתר
בזמן ביצוע ההגנה.
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.12.5

על הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור ,לדאוג לשלמותו ותקינותו
של האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת השלב הרלוונטי ,וינקוט בכל
האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח .כל נזק ו/או פגם שייגרם
לאיטום ,לפני מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל
חשבון האחראי על הפגיעה.
לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של יועץ
האיטום.

.12.6

בסיום כל שלב של עבודת האיטום ,תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות
מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה ,גמר או
ריצוף.
זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח  2שלהלן.

.12.7

מודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למערכת האיטום
המתוכננת .כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך ,פסולת ואבק.

.12.8

כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים:
 מפרט טכני לאיטום ת"י  ,1752/2 ,1752/1 ,1430/3ות"י  1547חלקים3,2,1 פרק  05במפרט כללי לעבודות בניה (ספר כחול) הוראות היצרנים של חומרי האיטוםבמקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני
לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.

.12.9

מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה :לרבות פריימר ,רולקות ואיטומן ,תגבור האיטום
ברולקות ,איטום מסביב למוצאים מפני הגג ,עיבוד פינות ,אספקת והרכבת סרגלים
לחיזוק ולקיבוע ,כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן ,עיבוד מסביב
למוצאי מים ומרזבים ,מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי
סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה ,קלקר וכד' שכבות לבידוד
תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד' הכל כנדרש במפרט הטכני לאיטום.

.12.10

מערכות האיטום המתוכננות ,תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של
יצרני החומרים.

.12.11

פרטי ביצוע ,נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
לאיטום.

 .13אופני מדידה
אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:
.13.1

עבודות לפי יחידת קומפלט  -בהתאם למחיר קומפלט המוסכם .עבודה זו
תימדד ביחידת קומפלט.

.13.2

עבודות לינאריות  -בהתאם למחיר למ"א המוסכם .עבודה זו תימדד במטר
אורך.
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.13.3

עבודות שטח  -בהתאם למחיר למ"ר המוסכם .עבודה זו תימדד בפריסה כלומר
תכלול :שטחים אופקיים ,אלכסוניים ,אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע
האיטום.

 .14שיטות מדידה
היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.
מנהל העבודה שיועסק על ידי קבלן האיטום יהיה בהיקף מישרה מתאים על מנת להבטיח
הכנת דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום וכמו כן יאשרם באותו יום ולפני ביצוע
ההגנות על שטחי בטון.
מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות ,הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום תתבצע
אך ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות.
דפי המדידה של העבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן יהיה
לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום  -לא ייבדקו ולא ישולמו .האחריות לקיום נוהל
המדידה השוטף ( ברמה יום יומית) מוטלת על כתפי הקבלן.
.14.1

איטום רצפות במגע עם הקרקע נמדדות במ"ר בפריסה ,כלומר :כולל שטחי איטום
בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים ,איטומים בווטות ,איטומים משופעים
וכד'.

.14.2

תשתיות לאיטום כמו :בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.

.14.3

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה .המחיר יכלול בתוכו עיבוד
פינות ,חיבור לשאר האיטומים בחפיפה (כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד') עיבוי
האיטום סביב צנרות ,קיטומים וכד'.

.14.4

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטחים אלכסוניים ,עליה על שטחים
אנכיים וכד' .מחירי היחידה יכללו בתוכם :חפיפות ,בדיקת אטימות הגגות וכד'.

.14.5

בדיקת האיטום ע"י הצפות ,המטרות וכד'  -אינו כלול במחיר היחידה של האיטום,
באחריות הקבלן הראשי.

.14.6

שיפועים בבטון ו/או בטקל ו/או מדה  -יימדד בנפרד במ"ק.

.14.7

בידודים תרמיים  -יימדדו בנפרד במ"ר.

.14.8

הגנות איטום  -יימדדו בנפרד במ"ר.

.14.9

איטום רצפות חדרים רטובים  -יימדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל עליה על גבי
שטחים אנכיים ,חפיפות וכד'.

.14.10

איטום קירות חדרים רטובים  -יימדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה
של  2מ'.

.14.11

בדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר תימדד ביחידת מדידה אחת לכל
מאגר – אלא אם צוין אחרת.

.14.12

איטום הקירות החיצוניים יימדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטח הקיר ,שטחים
צרים ,רצועות ,דפנות פתחים ,מעקות משני צדם ,חפיפות לשאר האיטומים וכד'.

.14.13

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש ,בגלל
ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או
כתבי הכמויות.
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.14.14

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר ,הספקתו לאתר וביצוע העבודה
עד לשלמותה .שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה.

.14.15

מחיר ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום –
יתומחר בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום ,באחריות הקבלן הראשי.

.14.16

מחיר בדיקות המטרה מכון התקנים או גורם מוסמך אחר – יתומחר בנפרד ואינו
כלול במחיר היחידה של האיטום ,באחריות הקבלן הראשי.

.14.17

המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או
בכתב הכמויות.

.14.18

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום ,אלמנטים לאוורור וכד' עקב
ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  -עבודה זו תימדד
בנפרד ,בכפוף למחירון המוסכם בחוזה ,כגון :דקל או אחר.
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נ ס פ ח  – 2פיקוח עליון
.1

מבוא
.1.1

לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו
בשטח להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.

.1.2

בעת ביצוע עבודות האיטום באתר ,יבדוק המפקח הצמוד באתר ,כל שלב
משלבי העבודה וייתן את אישורו לפני תחילת השלב הבא של עבודות האיטום.

.1.3

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי שקיבל את אישור המפקח על
השלב הקודם.

.1.4

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת
עבודות האיטום יהיו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום ,גודל האזור שנאטם,
שיטת עבודת האיטום ,סוג החומרים וכד'.

.1.5

תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה ,לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות
השטח ,ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או
במהלכן.

.1.6

לפני ביצוע כל שלב של עבודת איטום הקבלן חייב להביא לשטח את כל
החומרים הנדרשים לאיטום אותו אזור ,לאחסנם במקום ראוי ,ולקבל אישור
מהמפקח על התחלת העבודה.

.1.7

באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  48שעות מראש.

.1.8

לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים
כגון :סולמות ,פיגומים ,רתמות ,תאורה ,חצובת חילוץ במידת הצורך וכו'
המאפשרים בדיקת העבודות בצורה בטיחותית ויסודית .יש להכין את כל
האלמנטים הנ"ל לפני הגעת המתכנן לאתר.

.1.9

באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור
עם כל הגורמים הרלוונטיים.

.1.10

בכל ביקור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול (מפקח באתר),
נציג קבלן ראשי ונציג קבלן האיטום.

.1.11

במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות
באתר.

.1.12

באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי
האיטום המתוכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון
לצורך בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן.

.1.13

גמר עבודות הכנת השטח לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת
האיטום כגון:
בטון רזה ברצפות במגע עם קרקע ,קירות בטון יצוקים במרווח עבודה ,קירות דיפון,
קורות ועמודי יסוד ,רצפות וקירות בחדרים רטובים ,תשתית לקבלת האיטום בגגות
ומרפסות ,קירות חיצוניים ,שטחים פנימיים של בורות ,מאגרים ,בריכות או כל
אלמנט אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.
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.2

.1.14

במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת
האיטום ולפני ביצוע בדיקות הצפה ,המטרה וכו' ,לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י
שכבות הגנה וגמר.

.1.15

במידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים ,במסגרת פיקוח עליון תערך
בדיקת קטע ניסוי של כל אלמנט .כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי
פיקוח עליון .באחריות המפקח באתר לבדוק את העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים
ולדווח למתכנן על התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד.

.1.16

לצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש ,באחריותו של המזמין ו  /או מי מטעמו להודיע
ליועץ מבעוד מועד ,ובהתראה סבירה על סיום השלבים העיקריים של העבודות
כמתואר בסעיף  2שלהלן.

מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון – על פי החלטת המפקח
.2.1

גמר עבודות הכנת השטח ברצפת מרתף לפני יישום איטום.

.2.2

במהלך עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף.

.2.3

גמר עבודות הכנת השטח בקירות דיפון ובקירות יצוקים במרווח עבודה

.2.4

במהלך איטום קירות דיפון וקירות יצוקים במרווח עבודה

.2.5

גמר עבודות הכנת השטח בתקרת מרתף

.2.6

במהלך איטום תקרת מרתף

.2.7

הכנת השטח ברצפה וקירות חדרים רטובים לדוגמא

.2.8

במהלך איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמא

.2.9

הכנת השטח במרפסות לדוגמא

.2.10

במהלך איטום מרפסות לדוגמא

.2.11

הכנת השטח בגגות

.2.12

במהלך איטום גגות

.2.13

הכנת השטח בקירות חיצוניים

.2.14

במהלך איטום קירות חיצוניים
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פרק  - 06עבודות נגרות ומסגרות
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  06של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

06.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  - 23מכללי דלתות עץ -חלק .1-6
ת"י  - 37לבידים -חלק .1,2
ת"י  - 887לוחות שבבים -חלק .1,2,3
ת"י  - 931עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה-חלקים 1.08,1.09,2,3
ת"י  –1068חלונות –חלק4-
ת"י – 1161מלבני פלדה לדלתות סובבות.
ת"י  – 1189שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות-חלק 2, 1
ת"י  – 1212מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן-חלקים 1,3,4
ת"י  - 1918נגישות הסביבה הבנויה.
ת"י  - 2733טיפול בעץ להגנה מפני שריפה.
ת"י  - 5044מכללי דלתות מגן חלקים .1,2
-

06.01

כללי לעבודות נגרות ומסגרות
להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות להוראות הנכללות במפרט הכללי
לעבודות הבניה ,פרק  – 06מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה.
פרוט נוסף  -ראה ברשימות המסגרות ובפרטים המצורפים.
כל הפריטים יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור לתכניות ייצור ( "SHOP
" ,)DRAWINGSלמפרטים טכניים ולרשימות המתייחסות לאותם פריטים.
באחריות הקבלן להכין ביחס לכל סוג פריט נגרות/מסגרות הכלול בעבודה דגם
"אב טיפוס" לאישור המפקח והאדריכל.
דגם אב הטיפוס ייוצר באופן שיטות ומאותם חומרים שבהתאם להם מתכוון
הקבלן לייצר את הפריטים המיועדים לפרויקט .הפריטים המדוגמים יהיו
במידות ובגימור המאושרים ויכללו את כל אביזרי הפרזול הנלווים אליהם.
בהעדר הגדרה אחרת ,כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בגילוון חם ,וצבועים.
רמת הגלוון תתאים לסביבה קורוזיבית.
כל הפריטים יבוצעו על פי המפורט בתכניות וברשימות האדריכל
והקונסטרוקטור ,וכן על פי תכניות הייצור של הקבלן לאחר אישורן ,אלא אם
כן אושר בכתב ומראש אחרת.
הקבלן לא יחל בביצוע כל פריטי המסגרות קודם לאישור "תכניות ייצור" לגבי
פריטים אלה.
לאחר אישור "תכניות הייצור" ,על הקבלן לדגם לאישור חלקי פריטים על פי
הנחיות האדריכל/הפיקוח קודם לביצוע הפריטים בשלמותם.
פרופילי פלדה חלולים יכללו סגירה בקצוותיהם באמצעות פלח/כיפת פלדה
במידות המתאימות בדיוק לחתך הפרופיל החלול .ריתוך הפלטקה אל הפרופיל
יהיה רציף ,אחיד ,וללא בליטות.
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חורי עיגון לפרופילים בתהליך הגלוון ייאטמו ,וייצבעו.
עובי דופן של כל פרופיל לא יפחת מהמפורט בתכניות וברשימות ,ובכל מקרה
לא יפחת מ 3.25 -מ"מ.
כל פריטי הפלדה ,למעט פלב"מ יהיו מגולוונים באמבט חם וצבועים במערכת
צבע המיועדת לסביבה קורוזיבית ,כמפורט לעיל.
כל אביזרי הפרזול המשתלבים במסגרות יהיו ממתכת בלתי מחלידה ,מיועדים
לשימוש בתנאים קורוזיביים חמורים ובתנאי שימוש מאומצים.
הקבלן יוודא באמצעות מדידה שיטתית של הגבהים לאורך כל מעקות
המסגרות את ביצוע המעקות בגבהים על פי התכניות ,ת"י  1142ותקנות הבניה.
חומרי גמר יטופלו בחומר מעכב בעירה ע"פ תקן ישראלי מס'  755משנת ,2007
ותקן ישראלי מס'  ,921וכן כמפורט במפרט זה.
מובהר בזה שהמזמין עשוי לשנות מיקום של דלתות ,פתחים ,ושרוולים במבנה,
וכן לשנות את מידות הדלתות והפתחים בשיעור של עד  10%תוספת/גריעה בכל
מידה ,ללא שינוי במחיר המבנה.
מובהר בזה שבאחריות הקבלן לבצע את כל שרוולי המעבר וההכנות המצויינים
בתכניות המצורפות ,בין אם בתכניות היועצים ,ובין אם בתכניות סופרפוזיציה,
ובין אם בתכניות אדריכלות/קונסטרוקציה ,לרבות  30%תוספת רזרבה לכמות
זו .במעברים דרך קירות מיגוניים או דרך קירות אש ,יש לאטום את המעברים
בהתאם להנחיות יועצי המיגון והבטיחות .בכל יתר המעברים יש לאטום את
המעברים לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה.
כל האלמנטים כוללים מלבנים ,כנפי עץ ,כנפי מתכת ,צבע ,גלוון חם ,איטום
ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק  ,06אלא אם כן
נרשם אחרת בתיאור הסעיף.
אלמנטי המסגרות בממ"קים ובמרחבים מוגנים יבוצעו בשלב הקמת השלד:
הרכבה ,הצבה וביטונם של המלבנים של דלתות הדף ,חלונות הדף וצינורות
איוורור בקוטר " 8ושרוולים להעברת צנרת בכל קוטר שהוא ,ע"פ הנחיות פיקוד
העורף.
גוף הארונות עשוי מעץ לבוד בעובי  18מ"מ .דלתות פוסט-פורמינג .מדפים
מתכווננים מעץ לבוד בעובי  18מ"מ .מגירות ממתכת בכבישה .גב הארון מעץ
לבוד בעובי  5מ"מ .צוקול מתפרק מעץ לבוד.

06.02

מלבנים  -כללי
כל המלבנים יהיו מתועשים ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי כמפורט ,או
מפרופילים מפלדה המיועדים למטרה זו.
חיבורים של חלקי מלבן יבוצעו ב"גרונג" ( 45מעלות) .החיבורים יבוצעו
בריתוך ,ולא ייעשה בהם שימוש בניטים/ברגים או כל אמצעי חיבור גלוי אחר.
קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים .פרופילים חלולים
ייסגרו באמצעות פח וליטוש הקצה.
עיגון המזוזות לבטון ולבניה יבוצע בזמן היציקה ע"י עוגנים מכופפים מפלדה
מגולוונת באורך  10.0ס"מ לפחות המרותכים למלבנים כל  30ס"מ.
רוחב המלבנים יהיה ברוחב הקיר בתוספת גמר הקיר.
מרווחים שבין המלבנים לבין קירות/רצפות/תקרות ייאטמו היטב.
מלבנים חלולים המשולבים בקירות בטון/בניה ימולאו באופן מושלם בדייס
צמנטי.
במקומות בהן יש ריצוף ישפך לרגליות של המזוזות טיט צמנט כך שמצע החול
של הריצוף לא יבוא במגע עם המתכת .יש למרוח לפני ההרכבה בזפת חם את
כל חלקי המשקוף הנמצאים מתחת לפני הריצוף כולל זוויתן סוגר.
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המלבנים יכללו קושרת תחתונה לייצוב המלבן ,אשר תפורק ותסולק לאחר
ההרכבה.
מלבנים של הדלתות יכללו חריץ בודד או כפול לשילוב גומיית איטום רציפה
בהיקף ,בהתאם לרמת ההנחתה הנדרשת מבחינה אקוסטית.
הצירים למלבני הפח יוכנסו למגרעת במשקוף ויחוברו באמצעות ברגים כאשר
בצידו הפנימי של המשקוף תרותך פלטת חיזוק בעובי  4מ"מ בעלת חורים
מתאימים עם תבריג לקביעת הצירים.
בכל מלבני הפח יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית
מוברגת .הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.
בחלק מהמלבנים תבוצע הכנה על ידי חורים מתאימים ותוספות מתאימות
לקיבוע מנעולי חשמלי וכמו כן להתקנת מיקרוסוויץ השייך למערכת הבקרה
והביטחון.
בשירותים תברואיים תטופל תחתית המלבנים באופן מיוחד למניעת קורוזיה.
חלקי פלדה יופרדו במגע עם מתכות אחרות (כגון :אלומיניום) באמצעות צבע
ביטומני בעובי  100מיקרון לפחות ,או יריעת  EPDMבעובי  3מ"מ לפחות ,באזור
המגע.

06.03

פרזול – כללי
בכל דלת יותקנו לפחות  3צירי ספר ,עפ"י ת"י ,מותאמים למשקל הכנף ,לכוחות
המופעלים על הכנף ,ולשימוש מאומץ .כנף הציר המשולבת במלבן תהיה שקועה
במלבן או סמויה .כנף הציר המשולבת בכנף תהיה שקועה בתוךשקע המתאים
במדויק למידות הכנף .הצירים מנירוסטה  .316עובי הפח  3מ"מ לפחות .מידות
הציר לפחות  .4" X 35הצירים כוללים מסבים.
בכל דלת סטופר יציב ממתכת ותפס קפיצי לכנף במצב פתוח ,המיועדים
לשימוש מאומץ.
נעילת הדלתות תושתת על מנעולים צילינדריים בשיטה של "רב מפתח"
( )MASTER KEYSשל שלוש רמות .המערכת תהיה ממודרת על פי הרשאות.
ההררכייה של המפתחות תכלול מספר רמות ,בהתאם לארגון המתחמים
והאגפים ,ועפ"י הנחיות המפקח .המפתח יהיה שטוח דו צדדי מוגן פטנט
המשלב מערכת נעילה עם פין צף.
באחריות הקבלן יהיה להכין תכנית נעילות מפורטת לאישור הפיקוח ,שבה
יפרט את הרמות ואת מספור הפתחים כנדרש.
מערכת הצילינדרים המתאימה לשיטה תותקן אך ורק לקראת המסירה
הסופית לקראת תפעול .המפתחות יימסרו למשתמשים כשהם ארוזים
וחתומים ע"י היצרן ,כשלכל מנעול יסופקו  5מפתחות ממוספרים ומסומנים
כנדרש .מערכת הצילינדרים תדע לקבל בעתיד תוספת צילינדרים תוך שילובם
ברב המפתח .הצילינדרים יהיו מותאמים לעבודה בסביבה ימית .המערכת
תסופק עם תכנית כתובה ומפורטת שתכיל סוג  ,גודל  ,מספור ומיקום התקנה.
קוד המערכת לא יצביע על זהות המזמין הסופי ו/או האתר ו/או מיקום
הצילינדר בפרויקט .על המערכת המוצעת להיות עם ניסיון בביצוע פרויקטים
מוסדיים גדולים למערכות רב מפתח מטריציוניות בכמות של יותר מ 500
צילינדרים באחד הפרויקטים לפחות,
לכל רמת מסטר יימסרו  8מפתחות ממוספרים ומסומנים כנדרש.
עד לאותו שלב ,יתקין הקבלן צילינדרים זמניים זהים לכל הדלתות ,אשר יוחלפו
כפעולה אחרונה לקראת המסירה כאמור.
כל הידיות יהיו דקורטיביות מנירוסטה ,המיועדות לשימוש מאומץ ,עם שלטים
(ולא עם רוזטות) .הידיות תהיינה מעוגלות ,למניעת יצירת כשל במעבר .דגמי
הידיות יהיו לאישור האדריכל.

06.04

עבודות נגרות
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התאמה לתקנים
בנוסף לאמור בפרק מסגרות ,כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר
הקבלן ישתמש בהם בעבודה צריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים המתאימים ,לפי הרשימה הרצ"ב ,ובהיעדרם של תקנים ישראליים
מתאימים על החומרים להתאים לתקנים בריטיים ו/או הגרמניים ו/או לתקנים
הנדרשים במפרט ובכתב הכמויות.
כמו-כן הקבלן ישתמש בציוד ובכלים חדשים .לא יאושר פרט נגרות שבו יתגלו
קצוות שרופים ומחוספסים כתוצאה משימוש בציוד ישן ,או לא מושחז.
דוגמאות
 06.04.03.01הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל טיפוס שיידרש על ידי
המפקח.
(לצורך זה ,תחשב הכמות של פריטים ורהיטים מסוג אחד,
מחיצות וכיו"ב  -ככוללות את סה"כ הפריטים ו/או הרהיטים
מאותו הסוג ,גם אם חולקו בכתב הכמויות לסעיפים בודדים).
הדוגמאות יבוצעו לפני התחלת הביצוע ההמוני של העבודות,
אשר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור סופי ובכתב של האדריכל
והמזמין באמצעות המפקח .הדוגמא תהיה מושלמת מבחינת
הביצוע ,טיב החומר ,הגמר וחלקי הפירזול .על הקבלן לבצע
בדוגמא כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל ,כחלק מהעבודה .כל
הדוגמאות תבוצענה במועדים המוגדרים במסמכי הפניה /הסכם
זה.
 06.04.03.02טיפוס רהיטים ו/או פריטים שכמותם בכתב הכמויות היא 5
יחידות או פחות ,ימציא הקבלן תוכניות עבודה והרכבה לאישור
האדריכל .הקבלן יבצע בתוכניותיו כל שינוי שיידרש על ידי
האדריכל ,כחלק מהעבודה.
 06.04.03.03מכל פריט ,ריהוט ו/או חלק מריהוט ,שהינו מוצר מוגמר נרכש
ממקורות אספקה אחרים ,ימציא הקבלן דוגמא לאישור
האדריכל לפני ביצוע ההזמנה ,וזאת ללא כל קשר לכמות הדרושה
ו/או הנקובה בכתב הכמויות .הדוגמאות יומצאו לאדריכל
במועדים המוגדרים במסמכי הפניה /הסכם זה.
(האמור לעיל כולל פירזול) .כל הדוגמאות והתוכניות תשמרנה
לצורך השוואה בעת הייצור ועד קבלת העבודה על ידי המזמין.
בחירת האדריכל/המזמין ומוצרים שווה-ערך
בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות ,בחירת צבעים ,סוגים וגוונים ,בחירת סוגי
עץ ואיפיון גמר ,יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי באמצעות המפקח ,ועל
הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל.
בכל מקרה בו נכתב המפרט שם היצרן ו/או הספק ,חובה על הקבלן לספק מוצר
זה ורק למזמין שמורה הזכות לבחור מוצר אחר שווה-ערך .שווה-ערך פירושו
שהמוצר חייב להיות שווה-ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב .במידה וצוין מחיר
יסוד למוצר ,למזמין זכות לבחור מוצר שווה-ערך לפי מחיר היסוד שנקבע.
סימון
כל המוצרים המאוחסנים והמורכבים יסומנו בתוית זיהוי התואמת את סימנם
בתוכניות ,באופן המאפשר הסרתה ללא פגיעה במוצר או ברהיט .עם קבלת
העבודות על ידי המזמין יסיר הקבלן את כל תויות הזיהוי מהעבודות.
תיקונים והחלפות
כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי ,בכל שלב שהוא משלבי העבודה וכל
עוד חלה אחריות הקבלן יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי ,לשביעות
רצונו המלאה של האדריכל ו/או המפקח.
נקיון ונקיון סופי
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הקבלן מתחייב לנקות את הקומות והאזורים בהם הוא עבד ,על חשבונו ,לסלק
את כל הפסולת והלכלוך שהתהווה בזמן העבודה בכל זמן שידרש על ידי
המפקח .לנקות ולמרק את כל חלקי המבנה שנפגעו עקב עבודתו ,פגיעות בצבע
או ליקויים אחרים.
תקופת הביצוע
לוח הזמנים לביצוע העבודה יהיה כמפורט בחוזה.
החומרים
 06.04.09.01עץ גושני
העץ יהיה בריא ויבש עד לאחוז רטיבות  8% - 10%חופשי
מבקיעים ,רקבון ותולעים וכל סימני מחלות אחרות.
העץ יהיה נקי מסיקוסים וממזיקים ומסווג כסוג ראשון א' .כל
חלקי העץ המשמשים לקונסטרוקציה ולהרכבה יעברו טיפול
מיוחד נגד רקבון ונגד אש.
העץ יעמוד בכל הדרישות בת"י 35 ,סעיף 205 ,בנוסף לדרישות
בתוכניות וכתבי הכמויות.
 06.04.09.02כנפי דלתות
כנפי דלתות נגרות תבוצענה מעץ לבוד בעובי של לפחות  5מ"מ
בכל צד ,עם מילוי עץ (ולא כוורת קרטון) .המילוי מתחתית
הרצפה ועד גובה  1.00מ' –  ,100%וביתר השטח לפחות .50%
קנטים יהיו מעץ קשה (ולא מפי.וי.סי) .לחילופין ,יותר מילוי
הכנף בשיעור  100%באמצעות לוחות פלקסבורד ,עם שיעור
חללים פנימיים מינימלי ,באישור האדריכל .בכל מקרה ,יוקף
המילוי הפנימי בלוח עץ במידת רוחב מינימלית של  50מ"מ בכל
היקף הכנף ,מלבני הדלתות יהיו עם גומיות מותאמות לכל היקף
הדלת עבור איטום אקוסטי של המרווח שבין המלבן והכנף.
 06.04.09.03דיקטאות ולוחות לבודים (סנדוויץ)
הדיקטאות של שטחי הלבידים והדיקטאות יהיו בהתאם
לדרישות ת"י 37 ,אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיו ריהוט סוג
ב' או טוב ממנו .הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים וממזיקים
אחרים .לפי דרישת המפקח חייב יהיה הקבלן להציג הוכחות
לטיב הדיקטאות כנ"ל.
 06.04.09.04פלטות לבודות לדלתות
כנפי דלתות הנגרות תבוצענה מעץ לבוד בעובי מיזערי  5מ"מ בכל
צד עם מילוי כוורת ,כדוגמת דלתות "פנדור" ,או ש"ע ,כולל גמר
חרושתי מוטבע ו/או ציפוי תעשייתי ,בתוספת מנעול תפוס/פנוי
באמבטיות ושירותים.
על הנגר להכין דלת חתוכה לשניים לאישור המפקח והאדריכל
לפני התחלת הייצור.
 06.04.09.05מעצורי ריצפה
לכל דלת מעצור רצפה עם תפס מתאים .מעצורי ריצפה יהיו
מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת .טיפוס שמחזיק את הדלת
במצב פתוח ועל פי דוגמה מאושרת.
 06.04.09.06טיפול נגד אש
לוחות הנגרים ,הדיקטים ומסגרות העץ הלבן המשמשים לציפויי
קירות וכו' ,יטופלו לפי תקן ישראלי  1112-3ואחת משלוש
האלטרנטיבות הבאות :
טבילת הלוחות ,לפני החיתוך בתמיסת ברום בריכוז - 10%
 3בטמפרטורת החדר ,לפני הדבקת הפורניר .הטיפול ייעשה
במפעל בעל נסיון בביצוע עבודה זו..
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צביעה בצבע "אושן " 987מתוצרת "טמבור" ,מתאים לתקן
אמריקאי  ASTM-E-84או שווה ערך ,מעל הגימור הסופי של
המוצר המוגמר לאחר ההרכבה.
צביעה בצבע "אושן " 432מתוצרת "טמבור" ,בשכבת גימור
לפני האחרונה ורק עליה ,גימור בייץ או לכה דור מט על
הפנלים ,הקנטים והעץ .על הקבלן לקבל אישור מהמפקח
ויועץ הבטיחות לאחר ביצוע דוגמא לסוג הטיפול.
 06.04.09.07סרגלי שפה וקצוות גימור
סרגלי שפה ייעשו מעץ אלון גושני קשה או שווה ערך (אם לא
נאמר אחרת).
 06.04.09.08פורמייקה
הפורמייקה תהיה תוצרת "לוחות דקורטיביים ישראליים
בע"מ" ,בעובי  1.3מ"מ לפחות או ש"ע מאושר .הכל כדוגמא,
צבע לפי בחירת האדריכל .הגמר לכל פורמייקה הנראה לעין
יהיה מסוג "טפ" .סוג המרקם וגוון הפורמאיקה יהיו ע"פ
בחירת האדריכל.
פאות של מוצרים המצופים פורמייקה יהיו סגורות בסרגל
שפה מעץ גושני .הדבקת הפורמייקה תעשה במכבשים,
ותובטח מניעת היווצרות גלים ו/או התקלפות .הדבק
להדבקת הפורמייקה יהיה מטיב מעולה ויענה לדרישות
מת"י ,וניתן להסרה משטחי הפורמייקה ללא פגיעה
באיפיונה .גוון הפורמאיקה לבחירת האדריכל.
בשטחים הגדולים ממידות לוחות הפורמייקה ,יקבע מקום
החיבור על ידי האדריכל ,ללא התחשבות בפחת.

06.05

עבודות מסגרות
תיאור
 06.05.01.01כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בדרישות עבודה זו יחייבו
כאילו חזרו וכתבו אותם במלואם ,כחלק ממפרט זה.
 06.05.01.02סטנדרטים ומפרטים ,אשר מקובלים על ידי רשויות אחרות
והקבלן חפץ להשתמש בהם במקומם של מפרטים אשר צויינו
במפרט זה .יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין .ניתן יהיה להתבסס
על חלופות המפרטים רק לאחר שהקבלן קיבל את אישורו של
המזמין בכתב.
 06.05.01.03המסמכים והמוצגים ,אשר יידרש הקבלן להציג (מבלי להגביל
לרשימה זו בלבד) ,יהיו שרטוטים ,מפרטים ,דוגמאות מושלמות,
נתונים תכנוניים.
רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה
 06.05.02.01המפרט הכללי של משרדי הממשלה ,הידוע בשמו "הספר
הכחול" ,פרק  6במהדורה שנת  ,2008לרבות כל התקנים בו
 06.05.02.02ת"י מספר  - 789סיבולת בבניה חלק .1
 06.05.02.03ת"י מספר  - 414עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח.
 06.05.02.04ת"י מספר  - 918ציפויי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל
מוצרי יציקת ברזל.
 06.05.02.05ת"י מספר  - 127בחינות רתכים.
 06.05.02.06ת"י מספר  - 265ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ ע"ג מתכות
ברזליות.
 06.05.02.07ת"י מספר  ,382מספר  374עד  ,378מספר  379עד  381ברגים
ואומים.
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 06.05.02.08ת"י מספר  – 1212דלתות אש.
 06.05.02.09ת"י מספר  – 1142מעקות מתכת.
דרישות התכנון
 06.05.03.01על הקבלן ,לייצר ,להוביל ולשאת באחריות ולעשות כל עבודה
אשר תדרש לשם אספקת האלמנטים הנדרשים על-פי רשימת
הכמויות והשירטוטים.
 06.05.03.02על הקבלן ללמוד ולהכיר היחס הדרוש בין המבנה לחלקי הפלדה.
 06.05.03.03על היצרן לתכנן את המוצרים כך שיוכל לשאת כל מעמסה
שתיגרם ע"י ציוד ניקוי או מפעולת ניקוי.
הדרישות באשר לאטימות למעבר אוויר ומים ולהעמסה מיכנית
ביחס לחלונות הינן כמפורט להלן:
חדירת אוויר:
חדירת האוויר המקסימלית המותר היא  0.3ליטר לשניה
למ"ר חלון ,בלחץ אוויר של .75AP
חדירת מים:
חדירת מים בכל מקום בו היא מצויינת בפרק זה פירושה כל
כמות מים בלתי מבוקרת ,ושמקורה המוכח איננו
בקונדנסציה ,המופיעה על משטחים גלויים פנימיים ,ואשר
אינה מוכלת ומנוקזת חזרה לחלקו החיצוני של הבנין ,ואשר
יכולה לגרום לנזק לחומרים או חומרי גמר ,אשר בהם או
לידם היא ניקווית.
לא תותר חדירת מים.
עמידות:
לא יותר עיוות תמידי לריתוך ,חיבור אשר ייכשל ,הפרדות
בין חלקים ,או שבר בלחץ אשר יקטן מפי  2.5מלחץ התכונה
(חיובי ושלילי).
עיוות תמידי מוגדר ככל נזק העולה על אחד לאלף של המידה
ואשר אי אפשר להחזירו למצבו קודם.
אם מידות האלמנטים ,הנובעות מהוראה זאת ,מחייבות
הגדלת המידות המפורטות בתוכניות או ביתר מסמכי
החוזה ,יהיה על הקבלן לספק מידות מוגדלות אלו ללא
תוספת מחיר .לא תותר הקטנת מידות לעומת המופיע
בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה.
סטיות  -סטיות מותרות (טולרנצים)
 06.05.04.01בדרישות הייצור בפרק זה לא תותר סטייה מעבר ל 1.5-+ -מ"מ,
מהמידות האופקיות או האנכיות או האלכסוניים  -ביחידות
רבועיות ישרות זווית ואשר מידתן הגדולה היא מ 1830 -מ"מ
ומטה.
ביחידות שמידתן הגדולה היא  1830מ"מ ומעלה ,לא תותר סטייה
מעבר ל 3.0+ -מ"מ.
 06.05.04.02חלקים העומדים בהטרחות ומאמצים ,ייוצר כך שהכפיפה
המקסימלית בעת הטירחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על
1/300של מפתח כל החלק במפתחו הגדול.
 06.05.04.03התאמת מידות
על הקבלן להתאים את המסגרות למידות ופרטים הקיימים
בפועל בשטח ,ולעשות כך על ידי בדיקה ומדידה של הבניה עוד
לפני ייצור של האלמנטים של מסגרות .מודגש שהמידות
הרשומות בתוכניות והרשימות הן לצורך תיאור כללי ,ביצוע של
המסגרות ייעשה על פי המידות הנמדדות בשטח .שינויים במידות
אלמנטים או חלקיהם ,בשעור עד  5%לכל כיוון ,לא ייחשב כשינוי
משמעותי ולא יגרור אחריו שינוי במחיר האלמנט.
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הבטחת האיכות
האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים ומתקינים בעלי הכישורים
והמיומנויות הגבוהים ביותר ,ובהתבסס על כל התוכניות המתאימות ,הציוד
והאביזרים המתאימים והמאושרים.
הובלה לבנין,אחסנה וטילטול
 06.05.06.01יש לחזק חלקי המסגרות כדי למנוע כל התעקמות בעת המשלוח
והטילטול.
 06.05.06.02יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים על ידי עטיפתם בחומר
מגן יציב וחזק .המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך
אשר תבטיח הגנה מפני שריטות ,פגיעות פיזיות ו/או הכתמה.
 06.05.06.03היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים,
שאין בהם כדי לגרום נזק למוצרי המסגרות והנגרות.
חומרים
 06.05.07.01פלדה
כל רכיבי המסגרות יהיו עשויים מפרופילים ומפחי פלדה,
במידות ובעובי כמתואר ברשימת הרכיבים ובהתאם לגודל
ולמפתח הרכיב ,לפי התקנים המתאימים ,לפי המפרט הכללי,
לפי מפרטי היצרנים ולפי הוראות המהנדס (בהתאם לדרישות
הגבוהות ביותר).
כל חלקי המתכת יהיו עשויים מפלדה חדשה .מיוצרת ללא
למינציה ,חופשית מקליפת עירגול ,סיגים ופסולת אחרת ובלתי
מוחדרת בחלודה.
אם יידרש ,יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג
פלדה ומקורה ,כמו-כן ,על מקור יתר החומרים והמוצרים
המוכנים המסופקים על ידו .בתעודה יאושר שהפלדה עמדה
בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.
התכונות המכניות ,כגון חוזק למשיכה ,גבול הנזילות ,התארכות
הקרע ,עמידות בכפיפה וכיו"ב ,של הפלדה הצורתית ,תהיינה
לפחות שוות לאלו של הפלדה הגרמנית מסוג  .ST37לא יורשה
השימוש בפלדה מסוג  ,ST33אלא אם כן הותר הדבר באחד
ממסמכי החוזה .פלדה מותאמת לריתוך תהיה מאותה איכות
המוגדרת בתקן הגרמני ,DIN 17100סעיף  ,2.443בסימן ST 37-
 3פגמים.
הפלדה מסוג הנקרא בשוק "פלדה המתאימה לגילוון" .בהרכב
הפלדה יימצאו התכולות להלן:
פחות מ 0.25% -פחמן.
פחות מ 0.02% -זרחן.
פחות מ 1.35% -מנגן.
פחות מ 0.03% -צורן.
הוראות ודרישות מיוחדות לייצור
 06.05.08.01אלמנטים מפרופיל פח מכופף
ייעשו תמיד מפח מכופף ,בעובי  2מ"מ ,אלא אם צויין אחרת
במפורש.
החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח 3 ,מ"מ
(אחד לכל מטר אורך מכל צד) ,המרותכים למלבן ומוכנסים
בתוך המזוזות בקירות ב הזנביונים לתוך הבטון ,בעומק של 3
ס"מ לפחות ,וזאת על מנת להבטיח את כיסויים על ידי הטיח.
פרופילים מפח מכופף ,אשר גובהם אינו עולה על  3.00מ' ,יבוצעו
מחתיכה אחת .בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים
מרותכים ,יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום החיבור,
צורת הריתוך והליטוש.
כל המלבנים יבוצעו באופן מדוייק וקפדני ,על פי השירטוטים
המפרטים את משקופי הפלדה.
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החורים ,עבור מנעול והלשונות ,ייעשו בעזרת מכשירים בלבד.
את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם.
 06.05.08.02מלבנים לדלתות עץ
מלבנים מפח מכופף לדלתות עץ ייעשו מפח בעובי  2.00מ"מ ועל
פי הפירוט בתוכניות.
המלבנים יהיו מגולבנים ע"פ המתואר בהמשך.
בנוסף לאמור בתכניות ,יש לספק מלבנים עם חריצים עבור
גומיות.
לשם הרכבת המלבנים על הקבלן להכין 3לשוניות 30 X 30 X 100
מ"מ כל אחד ,מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים .הלשוניות
ירותכו למשקוף.
דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים
 06.05.09.01מבנה משקופי הפלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי
הבטון והדלת המותקנת בו (ע"י אחרים) נעולה ,יעמוד בפגיעת כח
אופקי בשעור של  100ק"ג במהירות של  10מטר בשניה.
 06.05.09.02במלבנים המתאימים לדלתות חדרי ישיבות ולראשי אגפים יהיו
המלבנים מותקנים להורדת רעש בשיעור של  ,45DBכשהדלתות
בהן סגורות ונעולות .על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת
כי הפרטים והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת
הרעש בשיעור הנדרש.
 06.05.09.03לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא כי כל ההתקנות המפורטות
רגישים
חשמלית,
להלן ,הדרושות במשקו ,לרבות פתיחה
לפתיחה וסגירה ,ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה,
והפתחים המתאימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכנן
ויכללו בייצור המשקוף.
הכנות לפתיחה חשמלית (אם תהיה דרישה)
בכל דלתות הכניסה הראשיות לבניין יהיו המנעולים עם הפעלה חשמלית
אלקטרומכאנית .על הקבלן להרכיב את הפריטים כך שניתן יהיה במועד מאוחר
יותר לחיווט את הפריטים.
כמו-כן ,עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים (מיקרו-סוויץ) ,שיסופקו
ע"י המזמין בצורה שתאפשר חיווט במועד מאוחר יותר  -החייוט יבוצע ע"י
אחרים.
יש לייצר דלת לדוגמא לקבלת אישור לפני ייצור שאר הדלתות.
מעצורי ריצפה
מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת .טיפוס שמחזיק את
הדלת במצב פתוח ועפ"י דוגמא מאושרת .מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת
בכל הסוגים.
חיבורים
כל החיבורים ייעשו ע"י מחברים פריקים.
תהליכי אישור ובדיקה
הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ  1:1אשר יכללו תיאור מלא
של כל הפרופילים ,האטמים ,הפירזולים ושיטת הרכבתם .שרטוטים אלה יהיו
מותאמים למכללים אשר ייבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך .הקבלן יציג למזמין
תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה .כל הבדיקות המכללים
אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.
סיבולות
 06.05.14.01בייצור המלבנים לא תותר סטיה מעבר ל 1.5 -מ"מ המידה
האופקית ו/או האנכית ו/או האלכסונית  -ביחידות אשר 1830
מ"מ.
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ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר ל 3.0-+ -מ"מ.
 06.05.14.02כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה
המקסימלית בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על
 1:300של מפתח אותו חלק המעוגן ונעול במסגרתו .לא יותר
עיוות תמידי לאחר ההטרחה.
ריתוך
ריתוך חלקי המתכת ייעשה בריתוך מלא ללא חללים זעירים ברקמת הריתוך.
יש לנקות את כל מקומות הריתוך מסיגי ריתוך ("שלקה") .הריתוכים יושחזו
בפנים הגלויים ויעובדו עד להשלמת פני המוצר ע"פ צורתו המתוכננת .חללי
ריתוך ימולאו לאחר ההשחזה ויושחזו שנית עד קבלת פנים נקיים מכל פגם.
גילוון באבץ חם
הגילוון יהיה גילוון באבץ חם ,אשר יבוצע עפ"י דרישות ת"י  918עובי הציפוי
יהיה בהתאם לטבלה  1אשר בתקן ,דהיינו  55מיקרון בפלדה שעוביה עד  5מ"מ,
 70מיקרון מ 5 -מ"מ ולמעלה .פרופיל בלגי  40מ"מ או  32מ"מ יגולוונו בעובי
 100מיקרון.
החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה ובאלמנטים שלמים.במקרים
קיצוניים (מידות גדולות) ,יאושר חיבור במקום  +תיקון בצבע עשיר אבץ
במקום .היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון ,אשר ימנע ככל
האפשר היווצרות "טיפות".
כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול ,מוגנים מכל חשש לפגימת איכות
הניקוי .ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים .טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה
ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.
בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ 1 -סמ"ר יותר
להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם .לא יותרו יותר מ 2 -תיקונים לחלק
פלדה מגולוון אחד.
היצרן ימציא תעודה מאת מגולוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון ,התאמתו
לתקן ואיכותו ,וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של  20שנה לפחות.
כנפיים  -כללי
 06.05.17.01כנפי דלתות מסגרות תבוצענה מפח פלדה מגולוון בחום מכופף
כפול דופן ,עם מילוי חומר אקוסטי/תרמי בתווך.
 06.05.17.02גמר כנפי דלתות מסגרות יהיה כמפורט לגבי מלבנים.
 06.05.17.03כנפי ארונות חשמל ,תקשורת ,כיבוי אש ,פירים וכיוצ"ב יבוצעו
מפח פלדה מכופף חד-דופן ,בגימור כנ"ל .הצירים והבריחים -
בהתקנה סמויה .הידיות שקועות .הכנפיים יהיו מוגנות נגד אש,
כנדרש ע"י יועץ הבטיחות.
 06.05.17.04הפרזול – גם בהתאם להנחיות יועץ המיגון ובעלי התשתית.
 06.05.17.05תריסי אוורור יותקנו גם עפ"י הנדרש מתכנון מיזוג האוויר (אוויר
חוזר).
דלתות פלדה  -כללי
הכנפיים תהיינה עשויות כסנדוויץ פח ,מפח מכופף  2מ"מ בעובי
 45מ"מ לפחות ,עם בידוד תרמי ואקוסטי בתווך מצמר סלעים
לחוץ " 2בתוך שקי פוליאתילן שחור עמיד אש ,לפי התקן
הישראלי  1212ולפי דרישות מכבי אש.
הכנפיים יכילו חיזוקים פנימיים ו/או כיפופים ככל שיידרש
לשיפור היציבות ולמניעת עיוותים.
גמר המלבנים והכנפיים בצבע בתנור ,מסוג וגוון לאישור
המפקח.
 06.05.18.01אטימות:
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יש להבטיח אטימות מלאה בין מלבני הפח לבין חשפי הפתחים.
החללים מאחורי מלבני הפח ימולאו בדיס בטון או בפוליאוריתן
מוקצף כבה-מאליו (דרגה .)5
רווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבני הפח יאטמו בחומר
סיליקוני אפור ,אשר חותקן במישק מושקע.
המרווחים בין קצות כנף הדלת לבין מגרעות מלבני הפח יהיו
קטנים ככל האפשר ושווים לכל אוכן ,ויבטיחו פתיחה וסגירה
קלה ונוחה .הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה
בגבולות  2-3מ"מ במצב סגור .לא יותר שימוש בפרט התאמה
תחתון מתכוונן עם חיבורי מסמרות .המידות המדויקות של
הכנפיים יילקחו במקום לאחר הריצוף והכנפיים יותאמו
למידות הסופיות של הפתחים .האטימה בתחתית דלתות בין
הכנף לבין המלבן תובטח על ידי התקנת רפידה אלסטית מיוחדת
כגון " "ATHMERאו ש"ע.
כל האטמים במלבנים ובדלתות יהיו מ –  EPDMלבן ו/או
סיליקון .אטמים לבידוד אקוסטי יהיו כדוגמת ""ATHMER
במלבנים ובמקצועות הכנפיים/דלתות כולל בחלק התחתון של
הכנף ו/או מברשות גומי בחלק התחתון.
צביעה
 06.05.19.01כל הרכיבים ייצבעו (לאחר ניקוי בהתזת חול ,לרמה של ,SA-
2.5לפי התקן השוודי) ,לפי התיאור בסעיף א 11061 -.שבמפרט
הכללי לעבודות צביעה ,ארבע שכבות :מריחה בשתי שכבות של
צבע יסוד בשני גוונים שונים ,כרום אבץ או צבע יסוד אחר (אם
האדריכל/מפקח/מזמין ידרוש זאת) ובשתי שכבות של צבע
סינטטי כדוגמת "סופרלק" של תוצרת "טמבור" או שווה ערך,
בעל גוון וגמר לפי בחירת האדריכל .העובי של כל שכבה יהיה 30
מיקרון לפחות ,סה"כ עובי לכל השכבות  120מיקרון.
 06.05.19.02עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות יצרן הצבע ורק לאחר
אישור המפקח לניקוי אלמנטי המתכת ,כמתואר לעיל .יש
להקפיד שלא ללכלך בצבע שטחים שאינם טעונים צביעה .כל
שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של השכבה
שקדמה לה ,תיקון הפגמים ואישור המהנדס.
 06.05.19.03במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקוף ,יש להקפיד
שצירים יהיו צבועים באחד משני הגוונים האלה ,לפי הנחיות
מאדריכל.
זיגוג
הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות/האלומיניום.
פירזול
 06.05.21.01באופן כללי ,כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל
הכנפיים ,לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים -
בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר) ,ולהיות באיכות מעולה .לשם
הבטחת פעולה תקינה ,נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב.
 06.05.21.02כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר בתחילת פרק .06
 06.05.21.03כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל.
הרכבה בבנין (כללי)
על הקבלן מוטלת מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בבנין ,באופן מדוייק
ומפולס ולפי הוראות האדריכל ,המפקח והמזמין.
הרכבת המלבנים
 06.05.23.01הרכבת המלבנים בבנין תבוצע בהתאם לתוכניות האדריכלות
הכלליות של הבנין ,ולפי פרטים מאושרים על ידי האדריכל.
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 06.05.23.02עיגון מלבנים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי
החדרת רגלי המלבנים לתוך רצפת הבטון ,בשיעור של  5ס"מ
לפחות .לאורך פינות המפגש בין המשקוף לרצפת הבטון ו/או
הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטרוסטיל" ,לשם קבלת
"רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.
איטום
 06.05.24.01הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר
ומים בין המשקוף לקיר ובין המשקוף לכנפיים.
 06.05.24.02האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב ייעשה באמצעות מברשות
שעירות ו/או סרטי איטום גמישים מגומי כגון EPDM :או רצועות
או פרופילים פלסטיים עשויים  PVCאו מנאופרן והכל לפי
הוראות התקן  /המפקח המחמיר מבין שניהם.
 06.05.24.03איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה
באמצעות סרטי איטום פלסטיים או גומי כנ"ל.
 06.05.24.04בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף
לסף הפתח באמצעות פסי גומי גמישים .פרופיל  PVCדגם
ET395או במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של
"סופרסיל" או שווה ערך.
ארון שירות ממתכת
במבואות הקומתיות ובמקומות אחרים לפי תכנון יבוצעו ארונות שירות
לחשמל ,גז או אחר מתועשים ממתכת צבועה בתנור ,עם סגירה באמצעות ידיות
קלפה ובצבע לבן או לבן שבור או אחר לבחירת האדריכל והמזמין .הארונות
יהיו מתוצרת "קטיף" או אחר לפי קביעת האדריכל והמזמין .על הקבלן להציג
דוגמא מושלמת לאישור האדריכל והמזמין טרם הביצוע.
דוגמאות
 06.05.26.01על הקבלן להכין אב-טיפוס של כל אחד מן הרכיבים ,בהתאם
להוראות האדריכל והפיקוח במקום.
 06.05.26.02אין להתחיל בייצור של הפריטים האחרים לפני קבלת אישור
האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב
ורכיב .הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם
שנבדק ואושר.
 06.05.26.03לפי דרישת האדריכל ,על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי
הרכיבים ,כגון פרופילים ,זכוכית לסוגיה ,דגמי פירזול וכו' .כמו-
כן ,עליו להכין כל דגם של רכיב ,אשר יידרש על ידי האדריכל
(בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל) ולהרכיבו בבנין.
 06.05.26.04קבלן יכין את כל הדגמים (המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי
האדריכל) על חשבונו הוא ,וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר
אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם.
התאמה לתקן ישראלי
כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון התקנים
הישראלי ,לעמידות נגד אש ,לפרק זמן המצורף בדף הדלת לפי הוראת  /הנחיית
התקן הישראלי הרלוונטי המחמיר מבין כולם.

06.06

פרזול לעבודות נגרות ומסגרות
כל פריטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן ,בין שצויין הדבר בתוכניות
וברשימות האדריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר הסופי.
כל הפירזול יהיה מסוג מעולה ,בהתאם למפורט בשירטוטים ,בכתב הכמויות
והמחירים של האדריכל ,וביתר מסמכי החוזה .בהעדר פירוט ימליץ האדריכל
והקבלן יציע פריט ,אשר יהא עליו לקבל אישור מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא.
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הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של
הפריטים (דלתות ,חלונות וכו') ,ולהרכיבו לפי הסוגים הנדרשים בטבלאות
המצורפות ,בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול ,ובהתאם לשבלונות
שיסופקו על ידי יצרני וספקי הפירזול.
הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנדרשים,
עיבודי משקעים ,קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה מאושרת ובאופן
שיתאימו לפירזולים שברשימות האדריכל.
קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי
מסגרים מומחים בלבד.
לפני ייצור הדלתות והמלבנים יגיש הקבלן תוכניות ורשימות ייצור לאישור
האדריכל.
אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של האדריכל ועל פי דוגמאות
שיוצגו לאישור וקיבלו אישור האדריכל והמפקח.
כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה ,בהתאם למפורט בשירטוטים ,בכתב
הכמויות והמחירים וביתר מסמכי החוזה ,ובהעדר פירוט  -בהתאם להנחיות
המפקח.
האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות.
על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת
העבודה.

06.07

הוראות להרכבה
העבודה כוללת בין השאר את אספקת החלקים ,הרכבתם והתאמתם ,כולל הפחת,
המלאכות הדרושות ,ההתקנה והרכבה מקום .כן כוללת העבודה את האספקה וההרכבה
של הפירזול ,הזיגוג והרכבתו ,המזוזות במשקופי דלתות הכניסה ,הצביעה והאטמים וכו'.
הדלתות ,החלונות והתריסים כוללים את המלבנים (גם אם מחומר שונה).
מעקות ,חלונות ואלמנטים אחרים ,המותקנים בהתקנה חיצונית ,או פנימית של הבנין,
כוללים גילוון באבץ חם.
הדלתות ,מכל הסוגים ,כוללים את האספקה וההתקנה של פרופילי האטימות ,המפורטים
בתוכניות וגם שאינם מפורטים בתוכניות ואת ההכנות לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי
הדלתות והמלבנים.

06.08

תכולת עבודה
גמר פורמאיקה "טאפ" מדגם ,גוון וקנטים לבחירת האדריכל.
פרזול :צירים מחזירים גראס  180מעלות .מסילות מחזירות שקטות "בלום".
תליית ארון עליון בברגי ג'מבו עם לוחות פח סמויות .אלמגוב קבוע ממתכת
בלתי מחלידה .גומיות בלימה לכל כנף.
כל האלמנטים כוללים מלבנים ,כנפי עץ ,כנפי מתכת ,צבע ,גלוון חם ,איטום
ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק  ,06אלא אם כן
נרשם אחרת בתיאור הסעיף.
מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד  10%במידות לא תחייבנה
שינוי במחיר.
הזזת דלתות ,פתחים ושרוולים ללא שינוי בהצעתו של הקבלן.
גוף הארונות עשוי מעץ לבוד בעובי  18מ"מ .דלתות פוסט-פורמינג .מדפים
מתכווננים מעץ לבוד בעובי  18מ"מ .מגירות ממתכת בכבישה .גב הארון מעץ
לבוד בעובי  5מ"מ .צוקול מתפרק מעץ לבוד.

06.09

אופני מדידה
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מוצרי הנגרות והמסגרות ימדדו לפי יחידות ,כמצויין בסעיפי כתב
הכמויות,כאשר המוצר מושלם ,צבוע ,מזוגג ומורכב במקומות.
מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים את כל האמור במפרט
הכללי ,במפרט מיוחד זה ,ברשימות ,בהנחיות שבתכניות האדריכלות השונות
ולרבות :תכניות ייצור ודוגמאות ,של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.
המחיר כולל מלבנים וביטונם ,זיגוג ,צביעה בגון ,או בגגונים שונים,מסוג חומר
ובגוון לבחירת האדריכל ,אלא אם נאמר אחרת בתכניות ,איטום וכיו"ב.,כל
האביזרים הנדרשים להרכבת האלמנטים השונים ''הפרזול לפי רשימה
המופיעה בתכניות ,מנעולי בהלה ,מחזירי שמן 'מחזירים קפיציים ,צירים
הידראוליים 'מנעולים חשמליים ,עיני הצצה ,ידיות ,מנעולים מכל סוג לפי
רשימה שבתכניות ,פסי הגנה וכיו"ב.
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פרק - 07
07.01

מתקני תברואה

מפרט כללי למתקני תברואה
תנאים כלליים
מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי
המערכות והמתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין .הקבלן יחוייב לעמוד בכל
הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות
מתנאי כלשהו הכלול בהם.
היקף המפרט
המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות .לפיכך אין זה מן ההכרח שכל
עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה.
עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות
שבמסמכים השונים ,על הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח ,לפני הגשת
ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח.
מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות
המסמכים כדלקמן:
 07.01.03.01פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד.
 07.01.03.02פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי.
 07.01.03.03בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית" ,עדיף
הפרט והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המתואר "בפרטים
הסטנדרטיים" הצמודים למפרט זה ,אלא אם צויין אחרת
במפורש.
בדיקת התכניות והמקום
 07.01.04.01הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל
הנוגע לעבודה שיקבל על עצמו לבצע .עליו להכיר את שלבי יתר
העבודות המבוצעות בשטח הבנייה ולקחת בחשבון את מצבן
הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.
 07.01.04.02עם הגשת ההצעה ,רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו
להודיע למפקח תוך  14יום מיום חתימת החוזה ,על סתירות בין
התכניות לבין התנאים במקום ,לרבות מידות הפתחים,
אפשרויות גישה וכו' ,ולקבל את הנחיות המפקח בנדון.
 07.01.04.03לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל  -תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי
הביצוע ,לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים
עקב אי התאמה למבנה ,למידות הפתחים או לאפשרות גישה.
תנאי המבנה
 07.01.05.01מיקום הציוד ,הכלים ,האביזרים ,הצינורות וכו' כמצויין
בתכניות ,אינו מדויק ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים
שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה.
 07.01.05.02על הקבלן יהיה להתאים את המיקום ,התוואי ,המפלסים וכיו"ב
עם תכניות הבנין ,מיזוג האויר ,החשמל ומקצועות אחרים ,תוך
התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או
סטיות מהתכניות האלה ,וכן בהתחשב במצב הקיים ובמגבלות
המבנה ו/או השלד ,וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק
הביצוע.
לוח זמנים תיאום
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 07.01.06.01הקבלן יגיש לאישור המפקח ,תוך  15יום מחתימת החוזה ,לוח
זמנים מפורט לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות.
לוח הזמנים יכלול גם את הגשת הציוד לאישור וזמני אספקה,
יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי
שיאושר ע"י המפקח.
 07.01.06.02בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום
מלא עם התקדמות עבודות הבניה וזאת בלי לגרום להפרעות
כלשהן במהלך התקין של יתר עבודות הבנין ומבלי לפגוע פגיעה
כלשהי באותן עבודות.
 07.01.06.03פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ,לא יקנה לקבלן
זכות לתבוע שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור
התייקרויות ,או פיצוי אחר.
חציבות ותיקונים
 07.01.07.01כל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירות ,רצפות ,תקרות וכיו"ב,
במידה ויהיה צורך בהם למטרת ביצוע המתקנים המכניים,
התקנת הכלים והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבנין
הכרוכים באותן חציבות ,יבוצעו על ידי קבלן התברואה ,תוך
תיאום עם הקבלן הכללי ,המפקח ובאישורו.
 07.01.07.02מחיר עבודות החציבה והניסור כלול במחיר היחידה ולא תשולם
עבורם תוספת.
 07.01.07.03קבלן התברואה יסתום את הפתחים ,סביב השרוולים ,חריצי
צנרת וכו' ,והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח ,צבע ,סיד וכו'.
 07.01.07.04עבודות החציבה ,הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק
במדה וצוין הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור הטכני.
 07.01.07.05חציבות למעברי צנרת יבוצעו ע"י קבלן התברואה לשם התקנת
השרוולים .המעברים יבוצעו במקדח יהלום ,ובמיקום אשר
יתואם מראש ומבלי לפגוע במבנה התקרות או קירות בטון.
שרוולים
קבלן התברואה יספק ,ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה (שרוולי פח לא
יתקבלו) עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות .השרוולים יהיו בקוטר
מתאים אשר יבטיח מירווח של  6מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף הצינור
על בידודו .שרוולים ברצפה יבלטו  50מ"מ לפחות מעל פני הריצוף .השרוולים
יותקנו תוך כדי הקמת הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של קירות או
תקרות קיימות.
חוקים ,תקנות ותקנים
 07.01.09.01כל הציוד ,הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו
בכפיפות לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות .כל
החוקים הוראות ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי
נפרד של המפרט הזה.
 07.01.09.02כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים ,וכן ההוראות למתקני תברואה ,מפרט  W-02של משרד
הבריאות ,ת"י  1205על כל חלקיו וכן יתר מפרטי מכון התקנים
וכל הוראה מחייבת אחרת.
 07.01.09.03נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה
הכלולות במפרט זה ,יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני
תחילת העבודה .המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו
בנדון תהיה סופית ומכרעת.
בטיחות
 07.01.10.01כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות
תקנות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה
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או התפוצצות עקב השימוש בהם ,וכן הנחיות משרד הבריאות או
כל גוף מוסמך אחר לענין זה ,וכן בהתאם לדרישות ת"י  1001על
כל חלקיו 755 ,וכל תקן אחר הקיים לגביהם.
 07.01.10.02הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות,
וכל החוקים והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה ,וכן על
פי נוהלים אחרים אשר יש למזמין ,לעבודות מסוג זה.
 07.01.10.03כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל
החלקים הנעים ,על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן
פעולת הציוד .אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות
העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.
חומרים וביצוע
 07.01.11.01כל החומרים ,המוצרים המוכנים ,הכלים הסניטריים ,הצנרת
למיניה ,האביזרים וכו' אשר יסופקו על ידי הקבלן ,יהיו מהמין
המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים
הישראליים העדכניים .כמו כן ,הם יתאימו לדוגמאות אשר
נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם.
 07.01.11.02חומרים ,מוצרים ,אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל  -יסולקו
ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,ואחרים  -המתאימים
לדרישות ולדוגמאות כאמור יובאו במקומם.
 07.01.11.03כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ,למפרטים ובאורח
מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות
לדרישותיה של כל רשות מוסמכת ,אשר הפיקוח על העבודות
המשמשות נושא לעבודות מכרז זה ,הוא במסגרת סמכותה
הרשמית .המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב
על התאמת העבודות לדרישות ,הוראות ,תקנות וכיו"ב של אותה
רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.
דוגמאות
 07.01.12.01הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים ,חלקי
מלאכה ואביזרים ,כלים סניטריים ,אביזרי מים ,אביזרי ניקוז,
צנרת למיניה וכו' ,בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע
המלאכות באתר או בבית המלאכה.
 07.01.12.02הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא
פחות מ 30-יום לפני התחלת הביצוע.
 07.01.12.03הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו/או המפקח עד לאחר גמר
ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו
ולמלאכה המבוצעת .כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם
הורה המפקח אחרת .לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של
דוגמאות ,על מנת לודא התאמת החומרים והציוד לתקנות,
לחוקים ולתקנים ,הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת וההוצאות
יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על  0.3%מערך חשבונו הסופי.
 07.01.12.04בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות.
אישור חומרים וציוד
לוחות זמנים (אבני דרך):
 07.01.13.01הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם/חוזה לביצוע העבודה,
להגיש את כל הציוד לאישור תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 21
יום ממועד החתימה על ההסכם ,אלא אם הסכים לעשות זאת
קודם לכן ו/או ממועד צו התחלת העבודה-הקודם מבין כולם.
פרק הזמן יהיה קצר יותר אם הנחה המפקח את הקבלן לעשות
כן ,משיקולי לו"ז כללי של הפרויקט.
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 07.01.13.02הקבלן מתחיב לתקן את הערות המתכנן ולהגיש מחדש את
החומר לאישור  -לא יאוחר מ 5 -ימי עבודה ,מיום שקיבל את
הערות המתכנן ו/או המפקח.
 07.01.13.03הקבלן מתחיב להכין עבור מתכנן החשמל מסמך עם ריכוז כל
עומסי החשמל הנדרשים .מסמך זה יועבר לא יאוחר מ 3 -ימי
עבודה ממועד האישור הסופי לציוד.
חומרי עבודה וציוד:
 07.01.14.01כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ,יהיו חדשים
ובעלי איכות גבוהה .מיד עם חתימת החוזה ועל פי לו"ז המצוין
לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם ,ימציא הקבלן לאישורו
של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש .רשימה
זו ,תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון :השם
המסחרי של כל פריט ,מספרו הקטלוגי ,ובמידה והדבר יידרש
מסיבה כלשהי  -תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים ,נתוני
פעולה המחייבים את היצרנים ,דוגמאות וכיו"ב .המידע אשר
יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש
ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה ,משחות סיכה ,צבעים
וכו'.
 07.01.14.02הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור ,בכל
דפי הקטלוג המצורפים.
 07.01.14.03בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק
הקבלן את כל היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת ,זאת באם
לא הורה המפקח אחרת.
 07.01.14.04רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן
בו .כל ציוד ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן
המקום וציוד מאושר יובא תחתיו .יחד עם זאת ,אישור הציוד
אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של
הציוד ,תכנונו ,בנייתו ,התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל
המערכת בשלמותה.
 07.01.14.05הקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לרשיונות יבוא ,הכל לפי
הצורך ,ויודיע למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד
העיקריים או כל פריטים אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד
סיום העבודה.
השגת חומרים
 07.01.15.01הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד
הקבלן ,כי כל החומרים הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת
המתקן נמצאים בהישג ידו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם
למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ,לפי
התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה.
 07.01.15.02לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או
לתוספת מחיר במידה והכלים או הציוד לא יהיו ברי השגה ,או
שיידרש לייבאם במשלוח מיוחד.
תחליפים
 07.01.16.01רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים:
"שווה ערך"רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים .המפקח
יהיה מוכן לאשרם בתנאי שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל
איכות שווה לפריט המפורט ,ו/או שיש הצדקה לכך מבחינת
המחיר או מבחינות אחרות.
 07.01.16.02במסרו הצעת תחליף ,יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין
בהצעתו את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת ,מקורה וכיו"ב.
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 07.01.16.03לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור ,או אם לא הוצע
תחליף על ידו אף אם הותר הדבר ,יהיה עליו לספק ולהרכיב את
המוצר הנדרש כפי שמפורט.
 07.01.16.04מודגש בזאת כי החלטה לגבי "שווה ערך" היא זכותו של המזמין
ו/או המפקח בלבד ,ולא של הקבלן ,ועל כן המפקח יהיה הפוסק
היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין.
הגנה ,ניקוי וצביעה
 07.01.17.01במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הכלים ,האביזרים,
הצנרת או המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות
העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או
גורמים אחרים .על הקבלן חלה באותה מידה האחריות ,להגנת
הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה.
 07.01.17.02בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת
למנוע כתמי טיח ,סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י
אחרים .אחריות הקבלן מתיחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם
לציודו לרבות השפעות מכניות ,טרמיות ,כימיות או אחרות.
 07.01.17.03כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע
עבודתו (ע"י עובדי הקבלן ,קבלני המשנה שלו ,ציוד או חומרים
שסופקו על ידו) ,לעבודות שבוצעו ע"י אחרים.
 07.01.17.04הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי
יום ביומו ,על חשבונו ,כל פסולת ,לכלוך וכדומה אל המקום
המיועד לכך באתר ,או מחוץ לאתר ,לאתר שפיכת פסולת מורשה
ומוסדר ועל חשבונו בלבד ,והכל עפ"י הוראות המפקח.
 07.01.17.05שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנין ,בתנאים
חיצוניים מתאימים ובאויר יבש וחופשי מאבק.
 07.01.17.06עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם
למפקח ,כאשר הם במצב נקי ,מסודר וראוי לשימוש מכל
הבחינות.
הגנה בפני חלודה.
 07.01.18.01הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל
חלקי הציוד בפני חלודה .למטרה זו יש להפריד בין המתכות
השונות .כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו
מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי  -יהיו צבועים
במפעל בשתי שכבות צבע אפוקסי " "EA-9לאחר נקוי כמבוצע
ע"י "אברות" ורק במדה וגם זה אינו ניתן (לדעתו של המפקח),
הם ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים (גירוד ע"י מברשת) מכל
חלודה ,קליפה וכו' .מיד בגמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע
מגן נגד חלודה כגון " "-HB13של "טמבור" ,או שווה ערך מאושר,
ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון (אמאיל) וזאת בגוונים
אשר יקבעו ע"י המפקח.
 07.01.18.02השטחים הגלויים לעין של חלקי המתכת יצבעו אף הם פעמיים
בצבע אמאיל סינטטי כאמור .כל ברגי הציוד יהיו מגולבנים .כל
חלקי המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות
אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 07.01.18.03תליות המתכת ,התמיכות ,הבסיסים וכל יתר חלקי המתכת של
המתקן שאינם מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול ויצבעו בשתי
שכבות צבע כגון " "EA-9של "טמבור" ,או שווה ערך ,הכל
כמפורט בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד.
 07.01.18.04צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע
אמאיל סינטטי בגווני הזיהוי לפי התקן או עפ"י הנחיות המפקח.
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 07.01.18.05צנרת מגולבנת גלויה ,תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע"י
"טמבור" ומעליו בשתי שכבות צבע עליון כמפורט לעיל ,או
שתסופק צבועה מראש במפעל דוגמת תוצרת "אברות".
מניעת רעש ורעידות
 07.01.19.01הקבלן יוודא שכל הציוד אשר יסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה
זה לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו .בנוסף
לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש (בולמי רעידות ,חיבורים,
גמישים ,בידוד אקוסטי ,משתיקים וכו') .על מנת למנוע מעבר
רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה והחללים
שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים הטכניים במטרה לשמור על
רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת
רעש" במפרט.
 07.01.19.02היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן (כמפורט בסעיף "יסודות"
להלן) במטרה למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה .בנוסף לכך
יפקח הקבלן על ביצוע היסודות והתמיכות (בין אם יבוצע על ידו
או ע"י אחרים) על מנת להבטיח שיתאימו ליעודם כשמטרה זו
לנגד עיניו.
 07.01.19.03צנרת המים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין ולציוד באופן
שלא תעביר רעש ורעידות למבנה.
 07.01.19.04אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את
הנדרש או המקובל ,יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי
רעידות ,חיבורים גמישים ,בידוד אקוסטי ,משתיקים וכו' נוספים
על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש.
יסודות
הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות הבטון
הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של המפקח .קבלן
הבנין יתקין את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של
קבלן המערכות וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית
של הציוד.
פתחי גישה
 07.01.21.01הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה
להפעלה ושירות.
 07.01.21.02כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל
את הברזים ,דרך פתחי גישה מתאימים .הקבלן ישתף פעולה עם
הקבלן הכללי והמפקח על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל
ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל מקרה
לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור .כל פתחי הגישה
יסופקו ויותקנו ע"י קבלן התברואה והתיקון יעשה ע"י הקבלן
הכללי תחת השגחתו של קבלן המערכות ,אלא אם צוין אחרת.
פיגומים ודרכים
 07.01.22.01הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,מערכות תימוך ,דרכים ,מעברים
מורמים ,סולמות וכיו"ב ,הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות
הכלולות במסגרת החוזה.
 07.01.22.02מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת
לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו ,יש להרכיבם ,להחזיקם,
לחדשם ,לתקנם או להחליפם ,תוך התחשבות עם דרישות
הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות הכלולות בחוקים ,צווים
או תקנות בני תוקף .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית
ליציבותם ,ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן
את הנזקים ,הן הישירים והן העקיפים .התשלום עבור פיגומים
ודרכים הנ"ל כלול במחירי העבודות והציוד.
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מפרטי ציוד ותכניות עבודה
הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה ב 3-עותקים.
לאחר שיבדקו ,יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את
העבודה .בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים:
 07.01.23.01תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים
לרבות שם מסחרי ומספר קטלוגי ,תפוקות והספקים הכל ע"ג
צילומים ו/או קטלוגים מקוריים.
 07.01.23.02תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד
שאינם בבחינת מוצר מוכן ושיש צורך ליצרם .הפירוט הטכני
יכלול בין השאר את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים
השונים במכלול וכן תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.
 07.01.23.03תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של הכלים ,או
הציוד או הצנרת ,החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו
עקרונית ע"י המתכנן ו/או המפקח.
 07.01.23.04תכניות פתחים בקירות ובקורות.
 07.01.23.05תכנית יסודות לציוד שאושר ולרבות חתכים ופרטים הדרושים
לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו.
 07.01.23.06כל פריט/ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או
צילום המקור בלבד ,מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב
הכמויות (למעט פריטים חריגים).
 07.01.23.07כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב,
בתכנת "אוטוקד" ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או
לפי דרישת המזמין.
 07.01.23.08אישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום
אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות וכן יצור ,הרכבה והתקנה
באורח מקצועי נכון .הקבלן יתקן ,ישנה ויחליף כל פריט ,או חלק
של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום ,בעל איכות ירודה או
מתחת לתקן הנדרש ,וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו
כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים
שנקבע.
 07.01.23.09כמו כן ,הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד,
והבטחתם.
מנהל עבודה ומהנדס ביצוע
 07.01.24.01לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל
עבודה קבוע באתר בעל נסיון וידע מקצועי .מנהל העבודה יהיה
נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של
הקבלן .כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה
תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי
מפרט זה.
 07.01.24.02הקבלן יודיע למפקח ,תוך  14יום מחתימת החוזה את שמות
המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר ,לשם קבלת אישור
המזמין להעסקתם בפרויקט זה.
 07.01.24.03החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא
אישור.
 07.01.24.04המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או
מנהל העבודה מטעם הקבלן ,באם יתברר כי אין הוא מתאים
לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות
תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו/או המפקח .על הקבלן
לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים.
עובדים וקבלני משנה
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 07.01.25.01לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו/או קבלני משנה
בעלי ידע מקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים .צוות
העובדים ימנה מספר מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות
נאות בהתאם ללוח הזמנים.
 07.01.25.02הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה ,בין בבית-
המלאכה ובין באתר ,לפחות  30יום לפני שקבלן המשנה יתחיל
בעבודתו מטעמו.
 07.01.25.03המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד ,פועל או
קבלן משנה משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר
דרישה כזו.
 07.01.25.04הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני
המשנה שלו עלול להגיש.
פיקוח וביקורת העבודה
 07.01.26.01הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע
העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות.
 07.01.26.02הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכח העבודה
שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.
מסירת העבודות והמתקנים ,ותקופת האחריות
אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקנים ציוד ומערכות תברואה מכל
סוג ,אלא אם התקבל לכך אישור המפקח ו/או המתכנן ו/או המזמין.
 07.01.27.01קבלה מוקדמת
 07.01.27.01.01לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו,
הפעיל את המערכות והמתקנים ,וויסת ,בדק
והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח,
יבקש המפקח לזמן צוות קבלה מוקדמת של
העבודות והמתקנים בצוות ישתתפו
המתכננים ,נציג המזמין והמפקח.
 07.01.27.01.02לקראת בדיקה זו ,יערוך הקבלן רישום מדויק
של כמויות זרימת המים,טמפרטורת המים,
הלחצים ,תנאי הפעולה וכל רישום אחר
הדרוש להוכחת השלמת המתקן כנדרש.
 07.01.27.01.03לאחר הבדיקה יעביר המפקח למשתתפים
בבדיקה ,דו"ח מסכם עם הערותיו לקבלן על
תיקון פגמי ביצוע ,או השלמת העבודות
והתקנים ,או החלפת ציוד פגום או כל עבודה
אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות
והמתקנים עפ"י המפרט ,התכניות וכנדרש.
 07.01.27.01.04בתום הבדיקה ,יסוכם עם הקבלן מועד סיום
העבודות ,וקביעת תאריך לקבלה סופית של
המתקנים.
 07.01.27.02קבלה סופית
 07.01.27.02.01עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל
ע"י הקבלן ,תערך קבלה סופית .במידה ולא
הושלמו/בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח
הבדיקה הראשונית ,או במדה ויתגלו פגמים
ודרישה נוספת לתיקונים השלמות /והחלפות
ירשם דו"ח הערות חדש .בבדיקה זו תערך
הפעלה כללית של כל המתקנים/מערכות
ותיבדק אופן פעולתם ,ועמידתם בתנאי
המפרט /תכניות.
 07.01.27.02.02אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה
סופית זו יתיר למזמין לעכב תשלומים לקבלן
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  76מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

07.01.27.02.03

07.01.27.02.04

07.01.27.02.05

ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים
וההשלמות על חשבון הקבלן.
אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד
תחילת תקופת האחריות של הקבלן על
המתקנים והמערכות אשר סיפק ,עד למסירה
הסופית .עם זאת ,יפעיל הקבלן את המתקנים
והמערכות ,ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב
למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות
הקבלן למרות שמועד תקופת האחריות לא
החלה.
במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות
המפרט/תכניות ,וימלא אחרי כל הערות
דו"ח הבדיקה הראשוני ,ולא יתגלו לקויים
נוספים תראה קבלה זו כקבלה סופית
ומסירת המתקנים למזמין ,וירשם דו"ח
מתאים המאשר עבודה זו ,ותחילת מועד
תקופת האחריות.
לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל ,יקבע
מועד נוסף לקבלה/מסירה סופית .במקרה זה
יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין
הקבלה/קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.

הדרכה והרצה
 07.01.28.01עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין ,על הקבלן לבצע הפעלה
וויסות והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק ,וכן להדריך
באופן מפורט ותוך שיתוף פעולה מלא ,את נציג המזמין בהפעלת
המתקנים והציוד ,הכרתם ,אופן התפעול והטיפול ,וזאת משך
תקופה של  14יום.
 07.01.28.02לא יבצע הקבלן האמור לעיל ,יחשב הדבר כאילו לא מלא את
התחייבויותיו ולא מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין.
תכניות סופיות ,הוראות וקטלוגים
הקבלן יספק למפקח ,לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים הכוללת באופן
עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה
ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד.
 07.01.29.01מערכת תכניות:
 07.01.29.01.01הקבלן יספק ב 3-עותקים מערכת מושלמת
של שרטוטים סופיים של המערכת "כפי
שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן
בלבד לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו
את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע
ביחס לתכנית המקורית .שרטוטים אלה
יכללו במפורט את מערכת הצנרת ,מערכת
החשמל ,הפיקוד וכו' ,יופיעו בהם כל צינור,
שסתום ,אביזרי עזר וחיווט חשמלי וכו' אשר
יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן
והפעלתו.
 07.01.29.01.02שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור
המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין.
 07.01.29.01.03כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן,
תהיינה משורטטות במחשב בתכנת
"אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות
המכרז.
 07.01.29.02ספר אחזקה:
הקבלן יספק ב 3-עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית .הספר
יהיה כרוך במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים
והכנסתם .ספר האחזקה יכלול בין השאר:
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07.01.29.02.01
07.01.29.02.02
07.01.29.02.03

07.01.29.02.04

07.01.29.02.05

תיאור המתקן ,עקרונות פעולתו ,מרכיביו
העיקריים ויתר מאפייני המערכות.
מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל.
הוראות הפעלה ואחזקה לרבות :מערך מיוחד
המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית
של המתקן ,טבלת תקלות שכיחות ואופן
הטיפול בהן לרבות כל דיאגרמה או שרטוט
הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש
האחזקה לבצע ,הוראות לטיפול מונע
לקבלן ע"י יצרני
ולאחזקה כפי שנמסר
הציוד ,לרבות מערכי טיפול "יומי"" ,שבועי",
"חודשי" וכו' ,הכוללים כל פעולה אשר על
מתחזקי הבנין לבצע במועד הנכון על מנת
לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה
במשך כל תקופת קיומו.
רשימת הציוד המותקן ,בה צויין מספרו
הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי
במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל
מפרטי התקנה ,הפעלה ואחזקה.
רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן,
כולל מספרים קטלוגיים ,שם וכתובת יצרני
החלקים .כמו כן יכללו ברשימה זו סוג
השמנים ומשחות הסיכה הסטנדרטיים
המומלצים לשימוש במתקן וכמויות
החומרים הנ"ל אשר על איש האחזקה
להחזיק במחסנו.

תקופת הבדק והשרות
 07.01.30.01הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה
של  36חודשים מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר
לעיל .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר
יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב
שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו
על ידו .כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ 24-שעות
ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות
בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן .לא בא הקבלן לבצע
התיקונים במועד הנדרש רשאי המזמין ו/או המפקח להורות על
ביצוע התיקונים ,לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או
קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.
 07.01.30.02תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל
חלק או פריט שלם אשר נגלה כלקוי .על חלקים ופריטים
שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה מלאה נוספת מיום
החלפתם.
 07.01.30.03האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י
הקבלן במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל
בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.
 07.01.30.04במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או
דרישות מפרט זה ,ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ,ליקויים
ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות
כמפורט לעיל.
 07.01.30.05כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות
השרות הבאות:
 07.01.30.05.01בדיקת ציוד אחת לחודש ,תיקון הליקויים
ורישום הממצאים ,בדיקה וחיזוק של כל
האטמים ,האוגנים ,הברגים ,האומים וכו',
טיפול בטפטוף ונזילות ,כמפורט במפרט
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07.01.30.05.02

הכללי ובמפרט המיוחד ,וכל יתר הנדרש
לתחזוקה וטיפול נכונים.
עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור
את המתקן למפקח במצב פעולה תקין מכל
הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה
וידרש.על הקבלן להודיע בכתב למפקח על
כוונתו למסור המתקן .במידה ונמצא המתקן
בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר
למסירה ,ידחה מועד גמר האחריות עד למועד
בו ימסר המתקן למפקח לשביעות רצונו
המלאה.

היקף העבודה וטיבה
 07.01.31.01העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים,
המוצרים,אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת
המתקנים המכניים כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות
המצורפות וכפי שמפורט להלן ,למעט העבודות אשר תבוצענה על
ידי גורמים אחרים ,בכפיפות לנאמר בהמשך.
 07.01.31.02המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון ,תוך הקפדה על
הדרישות לאיכות מעולה.
 07.01.31.03העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות
בפרטים בהתאם לתנאים הקיימים בבנינים ובהתאם לציוד
המוצע ע"י הקבלן .עבודות צנרת והציוד (לדוגמא) ,ישתנו
במיקומם ובמצבם ,על מנת שיתאימו לתנאים הקיימים למעשה.
כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו בהתאם לשיטות
תכנון מקובלות וידועות עם גבוי הנדסי ומבלי להוריד בשום צורה
ואופן מטיב התקן.
 07.01.31.04כל שינוי וסטייה מן המקור מלבד שינויים זעירים ,יוגשו לאישור
המפקח לפני ביצוע.
 07.01.31.05כל השנויים והסטיות ו/או שנויים בכמויות לא יהוו עילה
לתוספות כספיות מכל סוג.
 07.01.31.06המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סך כל היקף העבודה
עד ל 150% -או להקטינה עד ל 50%-מהערך הכולל של המתקנים
המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות.
 07.01.31.07כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף
העבודה בכל סעיף עד ל 100%-מהיקפו ו/או להגדילו עד ל500%-
מהיקפו .מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף
עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר ידרשו במסגרת תקופת
הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי.

07.02

מפרט מיוחד לעבודות מים וסילוק שפכים
המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים וסילוק
שפכים במבנה הנדון ומחוצה לו.
כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין
משרדית ומשרד הביטחון ,פרק " 07מתקני תברואה" ,וכן הוראות למתקני
תברואה (הל"ת)  1970עדכון  ,2007ותקן ישראלי מס  1205על כל חלקיו ,פרק
" 16מתקני הסקה" ,תקן  ,755תקן  ,NFPA-13ת"י  ,1596תקנות  W-2של משרד
הבריאות ,וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת בתוקף,
בתאריך תחילת העבודה ,וכמפורט בפרקי המפרט.
קבלן התברואה יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט זה וההוראות
הנ"ל  .אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי ביצוע נכון
ובהתאם לנדרש.
בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל ,יחולו על עבודה זו ההנחיות
בהמשך.
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07.03

היקף העבודה וטיבה
העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי
העבודות ,אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן:
 07.03.01.01חיבור אספקת מים לרשת העירונית והנחת קוי אספקה
לבנין,לשירותים ,למטבחונים ,לשטחים ציבוריים ,ולכיבוי אש
וכל הנדרש.
 07.03.01.02כל הכלים הסניטריים לשירותים וכנדרש.
 07.03.01.03כל מערכות סילוק השפכים בבנין ,משירותים ,ממערכות מזוג
אויר או ממערכות מכניות אחרות בבנין ,וכנדרש ,וחיבורן
למערכות התשתית.
 07.03.01.04כל מערכות ניקוז מי הגשם מגג הבנין ,משטחי פיתוח וכנדרש.
 07.03.01.05כל מערכות הביוב החיצוניות ועד לחיבורים אל המערכות
העירוניות.
 07.03.01.06כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות התברואה
 07.03.01.07שטיפת וניקוי המערכות ,עבודות הגמר ,ניסוי ויסות והרצה,
אחריות ושירות ,הדרכת המזמין ותיקי מסירה .המסים
וההיטלים על הציוד והעבודה.
 07.03.01.08בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה ,חומרים,
פיגומים ואמצעי הרמה ,עבודות חציבה ומעבר ,את העבודה ,חומר
קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע המתקנים והמערכות
ברמה הגבוהה ביותר ,לפעולה בטוחה ואמינה ,גם אם לא פורטו
או צוינו במפורש במפרט ,בכמויות או בתכניות אך נדרשים
לעמידה בתנאים הנ"ל.
תכניות עבודה למתקני תברואה
 07.03.02.01הקבלן יכין תכניות ומפרטי עבודה לכל המערכות אשר עליו לבצע
במסגרת עבודה זו ויגישם לאישור המתכנן באמצעות המפקח.
לאחר שהתכניות והמסמכים יאושרו ,יבצע הקבלן את עבודתו
עפ"י מסמכים אלה בלבד.
 07.03.02.02בתכניות העבודה ,יראה הקבלן את מהלכי הצנרת וחיבורה ויתר
המערכות בתחום המבנה ,וכן את חיבורי צנרת אספקת המים
לרשת העירונית או הקיימת ,ואת חיבורי הביוב והניקוז לרשתות
העירוניות או הקיימות ,והכל תוך התחשבות בדרישות התכנון
והמציאות הקיימת בשטח.
 07.03.02.03כמו כן ,יראה הקבלן בתכניות העבודה את כל פרטי ההתקנה
והחיבור ,פירוט האביזרים ואופן התקנתם וכל פרט אחר הדרוש
לשם ביצוע נכון ,מתאים לתכנון ,למפרט ,מותאם למבנה ,של
ציוד חימום מים ,סינון וכל הנדרש.
 07.03.02.04הכנת התכניות ,המסמכים ואישורם יבוצעו לאחר קבלת צו
להתחלת העבודה,תוך פרק זמן אשר לא יעלה על  21יום ובמועד
שיאפשר למתכנן בדיקתם ביסודיות ,ולקבלן התארגנות לביצוע,
תיאום עם הרשויות וכל הנדרש.
 07.03.02.05כל העבודה המתוארת לעיל כלולה במחירי העבודה ,ולא תשולם
עבורם כל תוספת ו/או תשלום מיוחד.
מערכות אספקת מים ,סילוק שפכים וניקוז -תאור כללי
 07.03.03.01מערכות המים
 07.03.03.01.01הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה
מושלמות של מי רשת למים קרים וחמים
לשימוש ,לגינון ,לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת
כנדרש במפרט ועפ"י התכנון.
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 07.03.03.01.02מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות
ומושלמות ,ותספקנה את המים בכמויות,
בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות.
 07.03.03.01.03מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל
האביזרים הנדרשים לשם אבטחת איכות
המים ,מניעת זיהום חוזר ,וכן לשם בקרת
האספקה,
לחצי
הזרימה,
כמויות
טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר
הנדרש עפ"י התכנון.
 07.03.03.01.04מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל
הצנורות ואביזרי הצנרת ,מהחומרים הסוגים
ובקטרים הנדרשים ,את הבידוד הטרמי
הנדרש,המתלים והחיזוקים.
 07.03.03.01.05במסגרת עבודה זו ,חלה על קבלן המערכות
האחריות הבלעדית לתיאום חיבור אספקת
המים לרשת הקיימת בבנין או לאתר הבניה
ולבנין עצמו ,עם מחלקת המים של הרשות
המקומית ו/או העיריה ,עם המזמין ועם כל
רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים
ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר ,חב' בזק,
חב' חשמל ומשטרת ישראל.
 07.03.03.01.06הקבלן יטפל ויודא קבלת כל האישורים
הנדרשים מהגופים ומהרשויות הנ"ל לביצוע
מושלם של החיבור עפ"י התכנון וכנדרש.
 07.03.03.01.07כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י
ההנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק 07
מהדורה " 1990מתקני תברואה" ,תקן
ישראלי מס'  ,1205תקנות  W-02של משרד
הבריאות ויתר התקנים שבענין זה וכן כל
הנחיות ודרישות מפרט זה ,התכניות
והכמויות.
 07.03.03.02מערכות סילוק שפכים וניקוז
 07.03.03.02.01הקבלן יספק ,ירכיב ויחבר מערכות סילוק
שפכים וניקוז מושלמות לדלוחין ,צואים,
ניקוז מי גשם ,ניקוז מציוד מזוג אויר או
מיכשור נוסף ,וכל מערכת אחרת אשר נועדה
ונדרשת לשם סילוק שפכי המבנה מכל סוג.
 07.03.03.02.02מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות
ומושלמות ותבטחנה סילוק מהיר וחופשי של
כמויות השפכים והנקזים.
 07.03.03.02.03מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל
אמצעי התפיסה והניקוז ,את הצנרות השונות
תאי הבקרה וכל חלק אחר הנדרש
להשלמתן,ומהחומרים והאביזרים הנדרשים.
 07.03.03.02.04במסגרת עבודה זו ,חלה על קבלן המערכות
האחריות הבלעדית לתיאום חיבור הביוב
והניקוז מהמבנה ומערכותיו אל הרשתות
הקיימות בבנין או אל המערכות העירוניות או
המערכות הפרטיות ,עם מחלקת הביוב של
הרשות המקומית ו/או העיריה ,עם המזמין
ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים
ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר ,חב' בזק,
חב' החשמל ומשטרת ישראל.
 07.03.03.02.05כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י
הנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק 07
מהדורה " – 1990מתקני תברואה" ,הוראות
למתקני תברואה (הל"ת)  1970עדכון ,2007
תקן ישראלי מס 1205 .על כל חלקיו ,תקנות
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07.03.03.02.06

07.03.03.02.07

 W-02של משרד הבריאות ,וכן כל היתר
התקנים שבענין זה ,וכן כל הנחיות ודרישות
מפרט זה ,תכניות והכמויות.
הקבלן הינו האחראי הבלעדי במדה ותהיינה
סטיות בין עבודת הביצוע כמפורט בפרטים
ובהוראות ,ועל הקבלן חלה החובה להודיע
למתכנן ו/או למפקח על כל סטיה בעבודותיו
מהמפרטים והתכניות ,בין אם הסיבה היא
בתכנון ,בתנאי הביצוע או מהפירוש המקצועי
של הקבלן.
כמו כן חובה על הקבלן להודיע למתכנן ו/או
למפקח על כל מקרה בו יתגלו במהלך העבודה
מכשולים שלא נראו בעין או לא ידועים מראש
למזמין או למתכנן ,ע"מ לתכנן את השינוי או
לתת את הוראות הביצוע המתאימות.

צנרת אספקת מים
 07.03.04.01הקבלן יספק ירכיב ויחבר את כל צנרת המים בבנין ומחוץ לו.
העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה כוללת קוי מים ראשיים
חיצוניים מחוץ לבנין ועד לנקודות ההסתעפות הראשיות
הסמויות (באדמה) או הגלויות ,קוי אספקת מים לשימוש (קרים
וחמים) ,קוי אספקת מים לכיבוי אש ,אספקה למקלטים ואביזרי
המים בהם ,למטבחונים לשירותים ,לשטיפה רחצה וניקוי ,לגינון
וכו' ,ולכל מטרה אחרת הנדרשת במבנה או בסביבתו והניזונה
מאספקת המים הראשית.
 07.03.04.02קוי אספקת המים החיצוניים לבנין ,באדמה ,יהיו מהחומרים
וציפויי המגן כמפורט בפרק  0702של המפרט הכללי ,הל"ת ות"י
 1205על כל חלקיו,ולהלן:
 07.03.04.02.01צנרת בקטרים עד "( 3כולל) – תהיה מצנורות
פלדה מגולבנים ,ללא תפר לפי ת"י ,593
סקדיול  ,40עם צפוי חיצוני APC-V-GAL
(ציפוי  PEתלת שכבתי בשיחול) לפי מפכ"מ
 ,266תקן  DIN 30 670ותקן NFA 49-710
כמיוצר ע"י "אברות" .כל אביזרי הצנרת
יהיו מיציקת פלדה חשילה מגולבנים מצופים
פנים וחוץ באפוקסי תרמוסטי APC ( FBE
 SUPER FITTINGכמשווק ע"י "אברות")
מותאמים לתקן ישראלי .255
 07.03.04.02.02צנרת מים לגינון תהיה מפוליאטילן ,לפי ת"י
 499ותקן  ,DIN 8074צנורות רכים ללחץ
עבודה של  6ק"ג/סמ"ר בקטרים  32מ"מ
ומטה ,ומצנורות קשים ללחץ עבודה של 6
ק"ג/סמ"ר ,בקטרים  40מ"מ ומעלה.
 07.03.04.02.03כל האביזרים יהיו תואמים ,כאשר הצנרת
והאביזרים עמידים בקרינת שמש ו..U.V-
 07.03.04.02.04קוי אספקת המים הפנימיים בבנין ,מעל
תקרות מונמכות ,מקלטים ,או בפירים או
בקירות ,או בתחום המלוי יהיו מהחומרים
וציפוי המגן כמפורט בפרק  0702של המפרט
ולהלן:
 .1צנרת בקטרים עד לקוטר " 3לאספקה של
מים קרים וחמים ,זקיפי כבוי אש גלויים,
לאספקת מים במקלטים וכמפורט – תהיה
מצנורות פלדה מגולבנים סקדיול  ,40ללא
צפוי חיצוני אך עם צבע יסוד ( )X2וצבעי גמר
( )X2כולל סמני זהוי כמפורט.
 .2צנרת בקטרים עד " 25( 0.75מ"מ) (כולל)
לאספקת מים בחדרי שירותים,מטבחונים
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וכו' ,בתוך קירות או במלוי הריצוף,
ובמקומות ללא גישה – תהיה מצנורות
פוליאטילן מוצלב  PEXומחוברים למחלקי
הצנרת.
 .3במטבחונים בשירותים וכנדרש ,יותקנו
מחלקים למים חמים וקרים בנישות או
בארונות לפי תיאום עם האדריכל.
 07.03.04.02.05המחלקים יהיו מיציקת פליז.קוטר
המחלקים יהיה " 1אלא אם צוין אחרת
בתכניות ו/או בכתבי הכמויות.
 07.03.04.02.06מהמחלקים המיועדים לצנרת "פקס" תותקן
הצנרת עד אביזרי המים השונים.
 07.03.04.02.07צנרת "פקס" תותקן תמיד במתעלים
הגדולים בשני קטרים מקוטר צנור המים,
ו/או כמפורט בת"י ( 5433חלק .)6
 07.03.04.02.08אביזרי המים יחוברו לצנרת ה"פקס"
באמצעות "בתים" אשר יבוטנו או יחוזקו
לקיר לפי המקרה וכנדרש ,וכמצוין בת"י
הנ"ל.
 07.03.04.02.09הצנרת והשרוולים יהיו בקטעים שלמים
בלבד מהמחלק ועד אביזר החיבור לברז,
ובשום אופן אין לבצע חיבורים ו/או
הסתעפויות בתחום המלוי או הקירות.
 07.03.04.03התקנת צנרת המים בבנין תעשה כמפורט בפרק  0701של המפרט
הכללי ,ב-ת"י  ,1205ב-ת"י ( 5433חלק  )6עבור צנרת ,PEX
והדרישות הנוספות כדלקמן:
 07.03.04.03.01חורים חריצים ושרוולים יותקנו כמפורט,
קדיחת או חציבת פתחי מעבר לצנרת בקירות,
רצפות תקרות וכו' וכן קדיחה בתקרות
טרומיות כגון "ספנקריט" כלולים במחירי
העבודה.
 07.03.04.03.02התמיכות והתליות לצנרת גלויה או בחללי
תקרות מונמכות יהיו תקניות ,ובמרחקים
המפורטים בסעיף  0712של המפרט הכללי,
המתלים יהיו מתלי "קלביס" עפ"י המידות
הסטנדרטיות של דרישות WW-H 171
(ארה"ב) ,מגולבנים בלבד ,או מתלים תוצרת
"יוניסטרט" או "מופרו".
 07.03.04.03.03למערכות כיבוי אש ניתן להשתמש במתלי
"אגס" עפ"י אותן דרישות וגמר ,או מתלים
תוצרת "יוניסטרט" או "מופרו" בהתאם
לתכנון.
 07.03.04.03.04תליות משותפות תהיינה תמיד מפסי תליה
של "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד ,מוטות
תליה תקניים ויתר הנדרש ,עם חבקי צנרת
ע"ג מוט הברגה ותושבת ניאופרן בלבד.
 07.03.04.03.05תמיכות או תליות מהקיר לצנרת אנכית
תהיינה עם חבקי צנרת (")"CLAMPS PIPE
כמשווק ע"י "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד,
או מתלים תוצרת "מופרו" כנ"ל.
 07.03.04.04התקנת צנרת בקירות בטון או בלוקים מכל סוג תעשה בחריצים
חצובים ,עם כיסוי בעובי המזערי הנדרש וכמפורט .ביצוע
החריצים כלול במחיר העבודה.
בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת ,ויש להפריד
בין הצנרת לחומר הסתימה ע"י השחלת צנור שרשורי עשוי
פי.וי.סי .על הצנור עצמו (גם לצנרת מ"ק מכל סוג וכו') או
בתרמיל בידוד בעובי  6מ"מ ,ע"ג הצנור המתכתי.
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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07.03.04.05

07.03.04.06

07.03.04.07

07.03.04.08

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

התקנת הצנרת בקירות גבס (לוחות) תעשה ע"י העברתה בין
לוחות הגבס ,עד ל"בתים" או זויות החיבור לאביזרים ,עם
תמיכות וחיזוקים מתועשים בלבד ,ללא אילתורים .בנקודת
המעבר דרך פרופילי הקיר  -יותקן תמיד שרוול פלסטי למניעת
מגע ו/או פגיעה בבידוד .השרוול יחוזק לפרופיל עם סיליקון.
הגנת הצנרת במילוי הריצוף תעשה כדלקמן:
 07.03.04.06.01צנרת מגולבנת תוגן ע"י שכבת מגן תלת-
שכבתית מסוג  APC-3כמיוצר ע"י "אברות".
האביזרים/ספחים יהיו מצופים מבחוץ
ומבפנים בצפוי אפוקסי "טרמוסטי" FBE
כמיושם ע"י "אברות" (" -APCסופר
פיטינג") .לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ ,יש
לתקן את כל הפגמים על הצנרת והספחים,
וכן לעטוף את כל הספחים והאביזרים אשר
לא סופקו עטופים (אם הירשה כך המתכנן
ו/או המפקח) בסרטים מתכווצים בחום,
במספר השכבות לפי הצנרת העטופה והנחיות
היצרנים.
 07.03.04.06.02צנרת "פקס" במתעלים או צנרת " "SPתוגן
ע"י שכבה של בטון רזה לכל האורך מיד לאחר
התקנתה.
התקנת צנרת המים מחוץ לבנין (בקרקע) תעשה כמפורט בפרקים
 07017-18של המפרט הכללי ,בפרק  ,57ב-ת"י  ,1205והדרישות
הנוספות כדלקמן:
 07.03.04.07.01צנרת בקרקע יש להתקין כנדרש ,כולל מצע
ועטיפת חול דיונות בעובי  15ס"מ לפחות
(פסולת מחצבה או חומר אחר אסור בשימוש)
ויתר המלוי כמפורט.
יתר הדרישות תהיינה כמפורט במפרט זה,
בהמשך.
צנרת השקייה רכה תותקן תמיד במתעלים
ובקטעים שלמים ,וצנרת קשיחה ע"ג מצע
ועטיפת חול כנ"ל.
 07.03.04.07.02החפירה/חציבה להנחת הצנרת התת קרקעית
תעשה בתואי המתוכנן והאפשרי ,לאחר
שנבדקו התכניות ובוצעו התיאומים עם
תשתיות קיימות כגון חשמל ,תקשורת קוי
ביוב או ניקוז.
רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה ע"ג המצע
וכסוי הצנרת כמפורט.
במידה ויש לבצע חלק מהריתוכים בתוך
החפירה (באישור מראש בלבד) ,יהיה רוחב
החפירה  60ס"מ לפחות ,כך שתתאפשר
העבודה בנוחיות וכן בדיקת הריתוכים.
 07.03.04.07.03חציית כבישים חייבת להעשות בתיאום
מראש עם המזמין הן לתואי והן למועד,
לרבות עבודות לילה  -ללא תשלום נוסף.
 07.03.04.07.04משטחי אספלט קיימים יש לנסר לאורך תואי
החפירה.
 07.03.04.07.05אבני שפה יש לפרק בזהירות.
 07.03.04.07.06אין לפגוע בעצים או באלמנטים קיימים
אחרים ,אלא בתיאום מראש בלבד וקבלת
אישור בכתב מהמזמין.
העובי של הצנורות השונים יהיה כדלקמן:
 07.03.04.08.01צנרת ה"פקס" תהיה בעובי דופן המתאים
לדרג ( 16לדוגמה 8.2 :מ"מ לצנור  90מ"מ או
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 10מ"מ לצנור  110מ"מ או  14.6מ"מ לצנור
 ,)160ולפי ת"י .5433
 07.03.04.08.02צנרת סקדיול  – 40לפי טבלאות ת"י  593ו-
.ASTM-A 106
 07.03.04.08.03צנרת השקיה – לפי התקן ,וכמיוצר ע"י
"פלסים" ("מרילן") או שווה ערך.
 07.03.04.09חיבורי הצנורות השונים יהיו כדלקמן:
 07.03.04.09.01צנרת מגולבנת חיצונית סקדיול  40בקוטר "3
בריתוך כנ"ל ,תוך
(כולל) ומעלה תחובר
שימוש באלקטרודות מיוחדות לצנרת
מגולבנת.
לאחר בדיקות הלחץ יש לנקות היטב מקום
הריתוך ולצבוע בשתי שכבות גלבן קר (צבע
כסף לא יתקבל).
צנרת מגולבנת סקדיול  40בבנין או בהתקנה
פנימית בלבד בקטרים עד " 3כולל ,תחובר
בהברגה לפי ת"י  ,301וכמפורט בפרק .07022
 07.03.04.09.02הסתעפויות מצנרת ראשית או מישנית מכל
סוג וחומר תבוצענה אך ורק ע"י אביזרי
הסתעפות  Tמייצור מוכן במפעל ,מחומר
הצנרת הראשית ועם הצפויים דוגמת הצנרת
הראשית בו הוא מותקן.
ריתוך צינורות פלדה:
 07.03.05.01ריתוך צינורות פלדה יהיה לפי פרק  07022במפרט הכללי כמפורט
להלן:
 07.03.05.01.01עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרק – 19
"מפרט כללי למסגרות חרש" .הנאמר להלן
מהווה השלמה והדגשה לדרישות הריתוך
המתיחסת לצינורות.
 07.03.05.01.02יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים ,שעברו
בהצלחה מבחן לפי ת"י  127ושברשותם
תעודות בנות תוקף,המגדירות את סוגי
הריתוכים ,אשר הם מוסמכים לבצע.
העסקתו של כל רתך תוגבל אך ורק לסוגי
הריתוכים המצויינים בתעודה.
לכל רתך יהיה סימן אישי שיוטבע על פריט
העבודה עם תחילת הביצוע ,לנוחות הזיהוי
והבדיקה.
 07.03.05.01.03אם נדרש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי
החוזה שימוש בצנרת ואביזרים מגולוונים,
יש להמנע מריתוך האביזרים המגולוונים.
אם נוצר צורך כזה ,יש להשתמש באותן
אלקטרודות ובאותם תהליכי ריתוך כמפורט
בפרק זה.
 07.03.05.01.04אם לא נאמר אחרת בתכניות ובמפרט
המיוחד ,יתאימו האלקטרודות לנדרש בת"י
 1340וכדלקמן:
לריתוך שורש ומלוי הריתוךE – 6010 :
למילוי הריתוך בלבדE – 7018 :
לריתוך צנרת מגולוונת בלבד
E – 6010
עבור שורש ומלוי:
ברזים ואביזרי צנרת
 07.03.06.01שסתומי "טריז" למכלול מונה מים ראשי ,וכו' יהיו תוצרת
"הכוכב" דוגמת "שמידינג" קצר דגם  EKOמיציקת ברזל ללחצי
עבודה של עד  10אטמוספירות.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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07.03.06.02

07.03.06.03
07.03.06.04

07.03.06.05

07.03.06.06

07.03.06.07
07.03.06.08

07.03.06.09
07.03.06.10
סוג צנרת
פלדה

הברז יהיה עם ציפוי פנימי וחיצוני של אמאיל וציפוי חיצוני עשוי
"רילסן" של הטריז.
ברזי "פרפר" יהיו עם מנגנון גיר ,וצואר רגיל ,תוצרת "הכוכב"
בלבד ,עם גוף מגופר ,מדף עם ציר חצוי ,מצופה "רילסן" ,תיבת
גיר אטומה  .IP 65הברז יהיה דגם  102או שווה ערך מאושר
מראש ובתנאי שיהיה תוצרת הארץ (לרבות העיבוד השבבי
הציפויים וכל היתר) ,ויסופקו עם אוגנים נגדיים תואמים.
כל הברזים הכדוריים בקטרים עד "( 2כולל) יהיו תוצרת "שגיב"
בלבד ,קדח מלא ,או ש"ע של "הבונים".
מסננים למים בקטרים " 2.5ומעלה יהיו דגם  202של "הכוכב" או
של "א.ר.י .כפר חרוב" מאוגנים ומיציקת ברזל ,עם ברז שטיפה
כדורי.מסננים בקטרים " 0.5עד " 2יהיו מיציקת פליז ,בהברגה
( ,)BSPעם רשת פלב"ם וחירור של  0.6מ"מ ,ללחץ עבודה של 16
בר לפחות ,עם ברז שטיפה כדורי .המסנן יהיה תוצרת "שגיב"
דגם .MY18
שסתומים אל-חוזרים  -תוצרת "גסטרה" דגם  RK 44או RK-41
כולל אוגנים נגדיים וכל הנדרש ,או שווה ערך של "סוקלה".
אל חוזרים בקטרים " 0.5עד " 2יהיו מיציקת פליז ,בהברגה
( ,)BSPללחץ עבודה של  16בר ,תוצרת "שגיב" דגם .HK18
כל אביזר/שסתום שאינו מאוגן יהיה ניתן לפירוק ע"י התקנה של
"רקורד" בסמוך .מחיר הרקורד יהיה תמיד כלול במחיר
השסתום/אביזר.
מחיר כל אביזר כולל את אוגניו הנגדיים ,את בידודו ,את התקנתו
לרבות אטמים ברגים ואומים מגולבנים ,וכן משחת "גרפיט" ,על
הברגים.
מודגש בזאת כי לחבורי אוגנים או חבור אחר הדורש ברגים ,יש
להשתמש אך ורק בברגים באורך מתאים .בשום אופן אין
להשתמש במוטות הברגה.
פסי תליה וכן מתלים קבועים או קפיציים בבנין לא ימדדו בנפרד
ויכללו את אספקתם ,התקנתם ,אומי הקיבוע לוחיות קיבוע,
אומי "יוניסטרט" ,הכל כמתואר בתכניות ,וכלולים במחירי
הצנרת.
להלן טבלת מרחקי תליה/תמיכה מירביים עבור הצנרת ,עפ"י
סוגיה ולקטעים ישרים בלבד .המידות במטרים.
במקומות בהם ידרש ,ובעקר בחדרי מכונות ,סביב ציוד וכו' יהיו
מרחקי התליות קטנים מהמצוין ,כנדרש בתכניות או על פי
הנחיות המתכנן ,וכללי הנדסה נכונה.
"3
"2
"1.5
"1.25
"1" 0.75" 0.5
-----------------------------------------------------------3.5
3
2.50
2.25
2
2
1.5
0.6

ס.פ/.פקס 0.6
מניעת קורוזית מגע
 07.03.07.01בכל מקרה של חבור צנרת נחושת אחרי (בכוון הזרימה של המים)
צנרת שחורה או מגולבנת ,יש להתקין מחבר "דיאלקטרי" אשר
ייצור חיוץ מושלם בין המתכות.
מחברים דיאלקטריים יהיו מתוצרת " "SMITH-COOPERדגם
 FAX 209בלבד ארה"ב (משווק ע"י "ניידיץ") או תוצרת
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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או

""ZURN/WILLKINS
"מנדלסון").
 07.03.07.02חבור צנרת פלדה אחרי צנרת נחושת – אסורה בכל מקרה.
 07.03.07.03על הקבלן חלה החובה לדאוג להמשכיות של הארקת הצנרת
המתכתית.לשם כך עליו להשתמש בחבקים מיוחדים ו/או
באלקטרודות וכן בחווט מיוחדים ,הכל על פי הנחיות מתכנן
החשמל ו/או היועץ למניעת קורוזיה ,וכחלק ממחיר הצנרת ללא
תוספת.
צפוי מגן חיצוני לצנרת תת-קרקעית.
 07.03.08.01צנרת תת-קרקעית מתכתית מכל סוג תהיה עם שכבת מגן
חיצונית תלת-שכבתית של סרטי "טריו" או " "APC-3עם תיקון
מקום הריתוכים לפי הנחיות היצרן ותחת פיקוחו (פריימר,
ועטיפת סרטים מתכווצים בחום).
 07.03.08.02הצפוי והעטיפה יהיה כמיושם ע"י "אברות" או שווה ערך ע"י
"צנורות".לאחר גמר בדיקות לחץ ,יש לעטוף בעטיפת המגן את
כל איזורי הריתוך וכל האביזרים תוך שימוש בכל החומרים
הנ"ל ,להשלמת שכבות ההגנה.
פגיעות בבידוד קיים יתוקנו כנ"ל.
 07.03.08.03לאחר גמר התקנת הצנרת מחוץ לחפירה ,לפני הורדתה וכן לפני
הכנסת המצע והעטיפה לצנור בתוך החפירה ,על הקבלן להזמין
את שרות השדה של יצרן הסרטים לשל בדיקת שלמות ורציפות
הבידוד תוך שימוש במכשיר "."HOLIDAY DETECTOR
 07.03.08.04צנרת פקס .תת-קרקעית חיצונית ,תקבל מעל עטיפת החול -הגנה
של שכבת בטון יצוק (כ  10ס"מ).
על הקבלן להמציא למפקח את אישור שירות השדה לתקינות
ושלמות הצפוי ולאחריות של  8שנים ,לפני כסוי הצנרת.
 07.03.08.05צביעת צנרת גלויה ,זיהוי וסימון.
 07.03.08.05.01כחלק מעבודת הצנרת ,על הקבלן (כאמור
בסעיפים לעיל) לצבוע את כל הצנורות
ולסמנם בצבעי זיהוי בשלטי זיהוי לסוג הנוזל
וכיוון הזרימה.
הצביעה תעשה לאחר נקוי יסודי של הצנרת
מלכלוך ,צבע ,שמן ,וכו'.
 07.03.08.05.02צנרת מגולבנת גלויה ובכל מקום ללא יוצא מן
הכללי תיצבע בפריימר מסוג "ווש-פריימר"
או "פוליקוט" של "טמבור" .ע"ג צבע היסוד
תצבע הצנרת בשתי שכבות צבע עליון "איתן"
של "טמבור" בגוון הזיהוי לפי ת"י .659
 07.03.08.05.03לאחר ההתקנה ועל גבי שכבת הצבע העליונה,
או ע"ג תרמילי הבידוד ועטיפתם ,הקבלן
ידביק סרטים מידבקים עם חיצים בכוון
הזרימה ובצבע הזהוי ,כאשר החיצים
מופיעים על סרט המיוחד מסביב הסרטים
יהיו בגלילים ,סרטים מידבקים עם חץ
ומקרא בצבע הנדרש ,כאשר הסרטים
מודבקים לכל היקף הצנור.
המרחק בין סרטי הסימון לא יעלה על  3מ'
ואף פחות מכך כפי שיידרש ע"מ להקל על
הזהוי.
מילוי והידוק חפירות לצנרת.
 07.03.09.01לאחר בדיקת הצנרת התת-קרקעית חיצונית לטיב ההתקנה,
לשלמות הצנרת ,לשלמות טיב הציפוי ובדיקות הלחץ ,הקבלן
ישלים את הכסוי בחול דיונות עד  20ס"מ לפחות מעל ומסביב
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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לצנרת ועטיפתה ,תוך הידוק ומלוי כל המרווחים ולרוחב כל
החפירה.
 07.03.09.02מעל הכסוי בחול דיונות ימלא הקבלן את החפירות באופן מבוקר
במילוי מטיב מעולה ,חומר מצעים אשר יונח תוך כדי הידוק
בשכבות שלא תעלינה על  30ס"מ.
המילוי וההידוק יבטיחו שלא תהיינה כל שקיעות בקרקע
כתוצאה מירידת מי גשמים או סיבה אחרת.
במידה ותהיינה שקיעות ,ובעקבותיהן שקיעות ריצוף או אספלט
או חיפוי עליון אחר ומכל סוג ,הקבלן יפתח את האזור השוקע,
יתקן המילוי וימלאו ויתקן את הריצוף ,אספלט או גמר אחר על
חשבונו ,עד הבאת המצב לקדמותו (לפני השקיעה או למפלסי
הפיתוח).
אופני מדידה ומחירים.
 07.03.10.01הצנרת תימדד לפי האורך (כולל אורך הספחים) כולל האספקה,
ניקוי,צבע יסוד וגמר ,ההתקנה המושלמת ,תמיכות ותליות,
חציבת החריצים וקידוח להתקנת מעברים ותיקונים ,שרוולים,
בדיקות לחץ או בדיקות אחרות מכל סוג ,שטיפה ,ויסות ,צביעה,
שילוט וכל הנדרש.
 07.03.10.02אביזרי צנרת בקטרים " 2.5או  75מ"מ ומעלה עבור צנרת פלדה
או פלסטית ישולמו כדלקמן וללא הבדל ,בנוסף לאורך האביזר
אשר ימדד עם אורך הצנרת.
 07.03.10.02.01קשתות  450או  – 900לפי  1מטר צינור (לצנרת
מתכתית או פלסטית).
 07.03.10.02.02הסתעפות  Tמוכן מכל סוג – לפי  2מטר
(לצנרת מתכתית או פלסטית) .הסתעפות עם
רוכב "קראוס" – לפי  1.0מטר (לצנרת
מתכתית בלבד) .מעבר מוכן – לפי  1מטר
(לצנרת מתכתית או פלסטית).
 07.03.10.02.03מחבר מאוגן  -לפי  2מטר (לחבור בין צנרת
אוגנים
מתכתית לפלסטית)( .למעט
הכלולים במחיר שסתום/אביזר מאוגן).
 07.03.10.03הצנרת בקטרים עד "( 2או  63מ"מ) נומינלי ,תכלול במחירה גם
את כל הספחים ואביזרי צנרת (קשתות ,הסתעפויות מוכנות,
מעברים וכל היתר) ,וכן את המחברים הדיאלקטריים בחיבור
צנרת נחושת ופלדה.
מחיר הצנרת כולל גם את אביזרי החיבור לברזים ואביזרי מים
כגון זוית הלחמה הברגה (לצנרת נחושת) או "בית" מקורי (לצנרת
פלסטית).
 07.03.10.04מחיר הצנרת כולל גם את כל החיזוקים המיוחדים הנדרשים לשם
התקנתה והתקנת אביזרי המים בקירות גבס .החיזוקים יהיו
מתועשים מייצור מוכן של "אורבונד" בלבד או כמפורט בפרק
המתאים במפרט ,לפי הפרטים בתכניות או לפי הדוגמאות אשר
תאושרנה על ידי המתכנן – הכל לפי שיקולי המתכנן בלבד.
 07.03.10.05מחיר הצנרת כולל את ההארקה החשמלית המושלמת אשר
תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק  ,08וחוק החשמל ,הנחיות מתכנן
החשמל ו/או היועץ למניעת קורוזיה.
 07.03.10.06בידוד הצנרת ישולם בנפרד או כתוספת למחיר הצנרת ,כמפורט
בכתב הכמויות.
 07.03.10.07עבור צנרת בקרקע יכלול מחירה גם את החפירה/חציבה ,פינוי
הפסולת,שקי חול ,וכן המצע המלוי וההידוק כמפורט לעיל,
תיקוני אספלט ,ריצוף ,גינון וכל יתר הנדרש.
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 07.03.10.08כמו כן ,עבודות בשעות הלילה או שעות בלתי רגילות ,הכל על פי
הנדרש ,בהתאם לתנאי המקום והתיאום עם המזמין ,או הנחיות
המפקח.
 07.03.10.09עבור אופני המדידה והמחירים לצנרת הנדרשת ,ראה בפרק
המיוחד לצנרת זו במפרט זה.

07.04

צנרת סילוק שפכים וניקוזים
קבלן התברואה יספק ירכיב ויחבר את צנרת סילוק השפכים והניקוז ,בבנין ומחוץ לו.
העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה כוללת קוי ביוב חיצוניים ופנימיים ,קוי ניקוז מי גשם
חיצוניים ופנימיים ,וקוי ניקוז יסודות .כמו כן את כל תאי הבקרה למיניהם ,האביזרים
וכל חלק אחר הדרוש להשלמת המערכת.
העבודות הביצוע וההנחיות יהיו לפי פרקים  57,07במפרט הכללי ות"י .1205.4
קוי ביוב וניקוז חיצוניים
 07.04.01.01בכל מקרה בו יעבדו באתרי העבודה של הקבלן או בקרבתם גם
קבלנים אחרים (כגון :עבודות בניה ,כבישים ,מים ,טלפון ,חשמל,
ניקוז וכדומה) ,ינקוט קבלן התברואה בכל האמצעים הדרושים
לתאום עבודתו עם עבודות הקבלנים האחרים וישמע לכל
הוראות המפקח ,כדי למנוע הפרעות לקבלנים אחרים ולתאום
העבודה איתם.
על קבלן התברואה לסייר וללמוד היטב את פני השטח ,אתר
העבודה וכל המכשולים והקשיים הקיימים בהם לפני הגישו את
הצעתו .לא תוכרנה כל תביעות הקבלן בגין מכשולים וקשיים
שונים שהיו קיימים באתר העבודה בזמן הגשת ההצעה.
 07.04.01.02שטחי אספלט יש לנסר במשור מכני מיוחד ,בקוים ישרים
ומקבילים בתוואי צנרת הביוב או הניקוז ובאזורי התאים
לביקורת.
 07.04.01.03אבני שפה יש לפרק בזהירות .אבני שפה יונחו מחדש ,עד החזרת
המצב לקדמותו.
 07.04.01.04משטחים מרוצפים יש לפרק בזהירות לצורך החפירה .אזורים
אלה ירוצפו מחדש עד החזרת המצב לקדמותו.
החפירה/חציבה תעשה עד לעומק של  15ס"מ מתחת לעומק
ההנחה המתוכנן .תחתית החפירה תהודק ,תיושר ותוחלק
בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים ,וכל האבנים ,הרגבים
וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן
על חשבונו את החפירה המיותרת בחול דיונות נקי ,בהתאם
להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן .לא יורשה בשום
פנים למלא את החפירה המיותרת בחומר החפור.
הרוחב התאורתי של החפירה יהיה בקוטר הפנימי של הצנור
בתוספת  20ס"מ לכל צד דהיינו:
 07.04.01.04.01בשביל צנורות בקוטר  110מ"מ (" )4רוחב
החפירה התאורתי  50ס"מ.
 07.04.01.04.02בשביל צנורות בקוטר  160מ"מ (" )6רוחב
החפירה התאורתי  55 -ס"מ.
 07.04.01.04.03בשביל צנורות בקוטר  200מ"מ (" )8רוחב
החפירה התאורתי  60 -ס"מ.
 07.04.01.04.04בשביל צנורות בקטרים גדולים יותר -
התוספת בהתאם.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים ,הכבישים והמדרכות,
המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורתי של החפירה,
ויתקן כל נזק שיגרם להם כולל אספקת החומרים.
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07.04.01.05

07.04.01.06

07.04.01.07

07.04.01.08

07.04.01.09
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הקבלן אחראי לסילוק כל פסולת הניסור ,חפירה וחציבה אל
מחוץ לאתר העבודה ,לאתר שפיכת פסולת מוסדר ,ועל חשבונו
בלבד.
התקנת הצנרת החיצונית תעשה כמפורט בפרק  57של המפרט
הכללי וההוראות בהמשך:
 07.04.01.05.01צנרת תת-קרקעית תונח ע"ג מצע של חול ים
(דיונות) בגובה  15ס"מ לפחות 20 ,ס"מ
מהצדדים ומעל ,תוך מלוי החפירה והידוק
במכבש מכני ומים.
 07.04.01.05.02צנרת גלויה אופקית ,בשיפוע או אנכית,
תותקן עם תמיכות יציבות ועיגון לקרקע,
כמפורט בפרק .07.00
 07.04.01.05.03המרחקים בין התמיכות/נקודות העיגון לא
יעלו על  15מטר כאשר הצנור מונח על הקרקע
לכל אורכו ,ועל  5מטר כאשר הצנור מותקן
חופשי "באויר" ,או על פי המצוין בתכניות
ו/או בדרישות המיוחדות.
 07.04.01.05.04הצנורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו אחד
בשני בקו ישר ,ובהתאמה גמורה לשיפוע
הנדרש.
 07.04.01.05.05הצנורות יותאמו באופן שכל קו יהווה צנור
אחד עם תחתית ישרה וחלקה ,לא תורשה כל
סטיה של הקו במישורים האנכי והאופקי .כל
יתר הדרישות יהיו על פי פרק  5703של
המפרט הכללי.
מספרי גובה הצנורות שבשרטוטים (רום קרקעית הצינור)
מתיחסים אל תחתית הפנימית של הצינורות (אינברט) .הסטיה
המותרת בשפוע בין שני תאים לא תעלה על  1ס"מ בקוים שהשפוע
שלהם הוא פחות מ 1/2%-ולא תעלה על  2ס"מ בשאר הקוים.
גם סטיה כנ"ל תאושר בתנאי שתהיה הדרגתית ומחולקת שווה
לאורך כל הקו ללא קפיצות מקומיות .כל יתר הדרישות יהיו
בהתאם לפרק  5703של המפרט הכללי.
פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת ,ימלא הקבלן
כל תעלה וחפירה מיד לאחר קבלת קו הצנורות על ידי המפקח,
ואישור המפקח לגמר התקנת תאי הביקורת.
לצרכי המילוי מעל שכבת החול יש להשתמש במיטב האדמה
החפורה תוך הרחקת שברי אבן וסלע גדול מ 10-ס"מ ו/או
הספקת חומר נקי מטיב מאושר שמחירו כלול במחירי הצנורות.
מלוי החפירה בתחומי כבישים ,מיסעות ,חניות ,מדרכות וכו',
יהיה בחומר מסוג א' בלבד ,בשכבות של  20ס"מ והידוק עד לרמה
של  98%לפי "מודיפייד אאשו" (הבדיקה תהיה ע"י מת"י ,ע"ח
הקבלן).
תיקון האספלט בתחומי כבישים יעשה באיכות גבוהה ובעובי זהה
לאספלט הקיים.
שקיעות תתוקנה עד למצב בו התיקון יהיה מושלם ויציב.
קו הצנורות יונח ויבוקר בין שני תאי ביקורת סמוכים בבת אחת,
מהנקודה הנמוכה כלפי מעלה.
 07.04.01.08.01קבלת קווי הצנרת תיעשה על ידי המפקח לפני
מילוי כללי של החפירה.
 07.04.01.08.02קבלת הקוים תיעשה לאחר בדיקות כמפורט
בפרק  5703של המפרט הכללי.
באופן כללי יתבצעו בדיקות הלחץ בהתאם ללחצים כדלקמן:
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07.04.01.10
07.04.01.11
07.04.01.12

07.04.01.13

07.04.01.14
07.04.01.15
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 07.04.01.09.01בקוי הפלדה או הפי.וי.סי :.הבדיקה תהיה
בעומד מים של  2מטר מעל הנקודה הגבוהה
ביותר של הקטע הנבדק ,כאשר אורך הקטע
לא יעלה על  750מטר והעומד בנקודה הנמוכה
ביותר לא יעלה על  22מטר.
 07.04.01.09.02בקוי  :HDPEבעומד מים של  2מטר מעל
לנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק,
כאשר אורך הקו לא יעלה על  50מטר והעומד
בנקודה הנמוכה ביותר לא יעלה על  12מטר.
 07.04.01.09.03תאי בקרה יבדקו עד לגובה המכסה.
 07.04.01.09.04נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.
צינורות פי.וי.סי יהיו מסוג "קשיח" לביוב ותיעול תת-קרקעי לפי
ת"י  884בעלי עובי דופן "מעובה" (מין ( )104.1.2בד"כ הצנרת
בצבע כתום).
תאי ביקורת יסופקו ויותקנו בקוי הביוב והניקוז ,ובמקומות
המצויינים בתכניות וכנדרש .התאים יהיו בקו ישר או במרחק
שווה משפת הכביש השביל או הבנין ,ובהתאם להנחיות המפרט.
התאים יהיו בהתאם למפורט להלן ,כמתואר בתכנית ובהתאם
לפרק  5708של המפרט הכללי .קטרי התאים והמכסים יהיו
בהתאם לעומקים כדלקמן:
 07.04.01.12.01עומק תא עד  80ס"מ  -קוטר התא  60ס"מ
קוטר המכסה  50ס"מ.
 07.04.01.12.02עומק תא עד  125ס"מ  -קוטר התא  80ס"מ
קוטר המכסה  50ס"מ.
 07.04.01.12.03עומק תא עד  250ס"מ  -קוטר התא  100ס"מ
קוטר המכסה  60ס"מ.
 07.04.01.12.04עומק תא מעל  250ס"מ  -קוטר התא 120
ס"מ  -קוטר המכסה  60ס"מ.
 07.04.01.12.05תאים מיוחדים -על פי המידות בתכניות ו/או
בכמויות.
בתאי בקרה בעלי עומק העולה על  100ס"מ יותקנו שלבי ירידה,
ברוחב כפול ,בהתאם לת"י  631וכמתואר בתכניות.
כאשר קיים הפרש גבהים בין צנור המבוא לצנור המוצא של תא
הבקרה העולה על  40ס"מ ,יש להתקין מפל ,המפל יהיה מפל
חיצוני כמתואר בתוכניות ,או על פי התיאור להלן:
 07.04.01.13.01מפל ביוב חיצוני בקוטר  160מ"מ ועד 200
מ"מ יתבצע אך ורק ע"י מפל " "DROPמקורי
של "וולפמן" עם ביצוע מדויק של הקידוחים
למעלה ולמטה ,שימוש ב"ברך מפל" ()DROP
מקורית אשר תקבע לפתח העליון עם טבעת
נעילה ואטם .CS9
 07.04.01.13.02הצנור האנכי והקשתות התחתונות (X2450
בלבד) יהיו מוצרים סטנדרטיים של צנרת
הביוב (פי.וי.סי .קשיח ועבה) כאשר הכניסה
 07.04.01.13.03התחתונה תהיה עם אטם  CS9בקידוח (בלבד)
בדופן החוליה.
 07.04.01.13.04כאשר יש לחבר  2או  3כניסות למפל משותף,
החיבור העליון יתבצע אך ורק ע"י קופסת
מפל " "MULTI-DROPמקורית של "וולפמן"
ויתר החלקים הנדרשים כמפורט לעיל.
המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו על  15מ' כאשר הצנור המחבר
הוא בקוטר " 25 ,4מ' כאשר הצנור המחבר הוא " ,6ו 40-מ'
לצנורות " 8ומעלה.
תאי הבקרה בקוי הביוב והניקוז יהיו מחלקים טרומיים ,לרבות
הדפנות (הגליל) והתקרות (שטוחות או שלושה חלקים או קונוס
בהתאם לנדרש) ,או יצוקים באתר עפ"י הפרטים בתכניות.
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התאים יהיו עם תחתית יצוקה במפעל ,תוצרת "וולפמן" דגם
 ,MBוביצוע השיפועים לאחר מכן כנדרש.
 07.04.01.16כל האלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לת"י .658
 07.04.01.17רצפת התא תוצק מבטון ב 200-בעובי  18-15ס"מ על גבי מצע בטון
רזה בעובי  5ס"מ .זיון הרצפה יהיה מרשת עם קוצים לקטע
היציקה התחתון.
התא הטרומי יונח ע"ג שכבת בטון ,והוא יקבל עטיפת בטון
מסביב לייצובו המוחלט.
הגליל הטרומי הראשון (תחתון) יונח על קטע התא היצוק.
החיבורים בין החוליות הטרומיות ימולאו בטיט בפנים ובחוץ.
האטימה בין החוליות הטרומיות תעשה ע"י אטם מיוחד
"איטופלסט" של "וולפמן" והביצוע יהיה על פי כל הנחיות היצרן
(נקוי שטחי המגע ,הנחת רצועות האטם עם חפיפה וכו').
 07.04.01.17.01לתאים בעומק עד  1.50מ' תיקבע תקרה
טרומית שטוחה (עם מכסה שלושה חלקים).
לתאים בעומק מעל  1.50מ' תותקן חוליה
עליונה קונית (עם מכסה שלושה חלקים).
 07.04.01.17.02מעל התאים בכבישים ובשטחי חניה קיימים
או מתוכננים יותקנו מכסי ברזל יציקה מסוג
 40( D-400טון) ומעל יתר התאים (במדרכות,
שבילים,גינון וכדומה) מכסי ברזל יציקה
מסוג  B-125 (8טון).
 07.04.01.17.03באזורים מרוצפים יהיו המכסים דוגמת
"וולפמן" דגם "כרמל  "66המאפשר התאמת
הריצוף על פני המכסה ,או דגם "כרמל "55
המאפשר שילוב עם ריצוף סביב מסגרת התא.
 07.04.01.17.04מכסי בטון יהיה ב.ב .לעומסים הנ"ל.
מכסים אחרים ומיוחדים יהיו על פי הפרטים
ו/או התיאור בכמויות.
 07.04.01.17.05המכסים לתאי הבקרה למיניהם יותקנו
בצוארונים מבטון מזויין עם חגורות כמתואר
בתכניות.
 07.04.01.17.06גובה הצוארון לא יעלה על  30ס"מ ,הוא יהיה
חלק ,ישר ואנכי ,מחובר לתא באופן אטום.
 07.04.01.17.07כל המכסים והרשתות ללא יוצא מן הכלל
יהיו מסוג עם  3חלקים (תקרה ,טבעת
ומכסה) באופן אשר יאפשר הגבהת המכסה
בלבד והתאמתו לפני הפיתוח ולכל סוג
פיתוח.
בין המכסים והרשתות לטבעת הנגדית תמרח
שכבת גריז גרפיט,לאחר נקוי המכסה
והטבעת באופן סופי.
 07.04.01.17.08תחתית התאים תעובד באופן חלק ומתאים,
ובשיפועים והגמר הנדרשים בתקן,
והצוארונים יאטמו ויוחלקו בטיח מלט
כנדרש.
 07.04.01.18לתאי ביקורת עבור צנרת פי.וי.סי ,יותקנו בדופן שרוול מעבר
מיוחד"/אטם חדירה" ,בין צנרת פי.וי.סי .לתא הבטון.
אטם החדירה/השרוול יהיה מסוג " "CS910כמשווק ע"י
"וולפמן" .אטם החדירה/השרוול יותקן בקדח אשר יבוצע בדופן
התא (בשום מקרה אין לשבור את הדופן לצורך התקנת הצנור,
אלא בקידוח בלבד).
קוי ביוב וניקוז בבנין
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 07.04.02.01קבלן התברואה יספק יתקין ויחבר את כל צנרת סילוק השפכים,
צואים ודלוחין בתחום הבנין.
 07.04.02.02צנרת השפכים בבנין כוללת את קולטי הביוב בפירים ,בתקרות
כפולות,תחת רצפת המבנה ,כמו כן את כל צנרת הדלוחין
בשרותים ,מארונות כיבוי אש ,ציוד למ"א וכו' ,אשר תותקן
במילוי הריצוף או תחת רצפת הבטון ,או בקירות או בחללי
תקרות מונמכות ,וכן את צנרת מי הגשם בבנין.
 07.04.02.03על קבלן התברואה לתאם כל עבודותיו עם קבלנים אחרים (כגון:
מזוג אויר ,עבודות בניה ונגרות ,תקרות ,חשמל וטלפון וכדומה),
וישמע להוראות המפקח ,כדי למנוע הפרעות לקבלנים אחרים
ולתאום העבודה,איתם.
 07.04.02.04על הקבלן לסייר וללמוד את פני השטח והמקום ולהכיר את אופן
העבודה והקשיים לפני הגישו את הצעתו ,ולא תוכרנה כל תביעות
הקבלן בגין מכשולים וקשיים שונים.
 07.04.02.05הקבלן יספק ,ימקם ויתקין כל שרוולי הפלדה (לא פחחות) עבור
כל הצנורות העוברים דרך הרצפות והקירות ,שרוולים יהיו
בקוטר מתאים אשר יבטיח מירווח של  6מ"מ לפחות בין פנים
השרוול לחוץ הצינור.
 07.04.02.05.01שרוולים ברצפה יבלטו  5ס"מ לפחות מעל
למפלס הרצוף.
 07.04.02.05.02בכל קטעי הצנרת הגלויה והנסתרת יותקנו
פתחי בקורת אשר יאפשרו ניקוי נוח ויעיל
במקרה תקלה ,ועל הקבלן להקפיד כי תהיה
גישה נוחה לפתחי הביקורת.
 07.04.02.06כל צנרת השפכים בבנין ,לרבות צנרת דלוחין ואביזריה תחת
הרצפות או גלויה תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ()HDPE
תוצרת  GEBERITבלבד (משווקת ע"י "מנדלסון") או "פלגל"
("מובילית") ותוצרת אחרת אסורה בשימוש ,מבוצעת עפ"י
מפמ"כ  349חלקים  2 ,1ובגיבוי הנדסי מלא של הנציג המקומי,
עשויה במפעל ( ) PRE-FABRICATEDאו באתר עם הלחמות.
 07.04.02.07צנרת זו תהווה מערכת שלמה לרבות צנרת הדלוחין  ,קופסאות
איסוף וביקורת למיניהן ,מחסומים למיניהם ,נקודות קבע,
אביזרי התפשטות וכל אביזר אחר הנדרש ע"י היצרן המקורי
("גבריט") ,ובהתאם לפרק המיוחד במפרט זה.
 07.04.02.08כל צנרת הביוב תחת רצפות המבנה תקבל עטיפת בטון מזוין
בעובי אשר לא יפחת מ 10-ס"מ בנקודה הצרה ביותר (X1010
ס"מ) מסביב ,ותתלה מהרצפה עם מוטות ברזל מוגנים ועטופים
בבטון ,על פי הפרטים בתכניות.
 07.04.02.09לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר ומכל סוג ,יש להשתמש אך ורק
באביזרי הסתעפות או קשתות בזוית  45מעלות עם קטע ישר
ביניהן על פי התקן.
כל אביזרי ההסתעפות הגלויים והקשתות יכללו בקורת ,כנדרש
בחוק.
 07.04.02.10כל קווי הביוב והניקוז בבנין יעברו בדיקות אטימות ,על ידי מילוי
הקוים במים ,סגירת הפתחים בפקקים מתאימים והעמדת
הקוים בלחץ של  2מ' לקוי יצקת או פי.וי.סי .ובלחץ של  15מטר
לצנרת  ,HDPEלמשך  1.5שעות לפחות.
הבדיקות תערכנה בקטעים על פי הוראות המפקח או המתכנן.
כל הנזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת.
צנרת מי גשם בבנין

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  93מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

 07.04.03.01צנרת מי גשם בקירות המבנה ,בעמודים ,או חיצונית וגלויה או
פנימית גלויה ,תהיה צנרת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה (,)HDPE
דוגמת צנרת השפכים וההנחיות לצנרת זו.
הצנרת תותקן בקירות בחריצים או בעמודים לפני יציקתם.
 07.04.03.02צנרת מי גשם תת-קרקעית תהיה כמפורט עבור "קוי ביוב וניקוז
בבנין".
 07.04.03.03מוצא הגשמה יהיה בעזרת זויות  45מעלות כאשר הבליטה מהקיר
תהיה מינימלית אך מספקת למניעת לכלוך הקיר.
 07.04.03.04על הגג ,או במרפסות בלתי מקורות יותקנו קופסאות וצלחות
איסוף מי גשם אשר יחוברו לצנרת הניקוז האנכית.
 07.04.03.04.01נקזי הגג יהיו תוצרת  DALLMERעשויים
פוליפרופילן בעל דופן כפולה ,דגם
( DALLBITמק"ט  )3-622068עם צוארון
ביטומני מיוחד (בקוטר  500מ"מ) להתקנה
תחת יריעות האיטום של הגג .לנקז תהיה
רשת ("ברדס") עשויה  U.P.Pעמיד בקרינת
 ,.U.Vאו רשת שטוחה (פלב"ם) במסגרת
ומאריך מקוריים .מידות הרשת X 150 150
מ"מ כמצוין.
 07.04.03.04.02חבור הנקז לצנור הניקוז יעשה ע"י אביזר
מיוחד ("רינו") לחבור פנימי הכולל גומי
טרמופלסטי עם טבעות איטום.
 07.04.03.04.03סוג האביזר והדגם יהיו כמצוין בתכניות או
בכתב הכמויות ,או כנדרש לביצוע הניקוז
בהתאם לתכנון המבנה והתנאים.
 07.04.03.04.04התקנת כל אחד מסוגי האביזרים השונים
תעשה בבטון הגג או המשטח המנוקז ,תוך
התחשבות בשכבות השיפוע ,הבידוד
והאיטום.
 07.04.03.04.05אביזר פינתי או אביזר עם מוצא תחתון (ישר
או בזוית) יחובר לצנרת הניקוזים באמצעות
מחבר פי.וי.סי .מתאים (בתוך שכבת הבטון )
או מחבר פלב"ם (גלוי) כנדרש לקבלת חיבור
אטום ועמיד לאורך שנים.
 07.04.03.04.06כל יתר האביזרים המחוברים לצנרת HDPE
יהיו עם מחברים מקוריים של "גבריט"
המיועדים למטרה זו ולצנרת.
 07.04.03.04.07ניקוז מרפסות (ו/או אדניות) יהיה עם אביזר
בעל ניקוז כפול  -ממישור הריצוף/גמר השטח
המנוקז וממישור שכבת האיטום התחתונה,
תוצרת  DALLMERמסדרה  S-10עשוי פ.פ.
קשיח עם יציאה אופקית "( ,X"43מק"ט 3-
 )832047עם צוארון ביטומני מיוחד (בקוטר
 420מ"מ) ,ועם "משפר זרימה" תחתון,
מאריך ורשת לריצוף מפלב"ם  X150150מ"מ.
 07.04.03.04.08סביב פתחי הניקוז התחתונים (מעל גוף הנקז)
תותקן יריעה גאוטכנית לסינון ומניעת חדירת
חול לנקז.
 07.04.03.04.09באדניות יש להניח גם חצץ סביב הפתחים
מעל ליריעה .חבור הנקז לצנור הניקוז האנכי
יעשה עם מחבר ומתאם "רינו"
(מק"ט  )X"43"3-620903לחבור פנימי של
הצנור האנכי הכולל גומי טרמופלסטי עם
טבעות איטום ,וראש/מופה מיוחד.
אופני מדידה ומחירים.
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קוי ביוב חיצוניים לפי סוגם ,יכללו גם ניסור האספלט או פתיחת
ריצוף ,החפירה/חציבה ברוחב הנדרש ולפי העומק הממוצע ,דיפון
וייצוב החפירות ,מצע ,עטיפת חול ,מלוי והידוק עם חומר מצעים,
בדיקות לחץ ,השלמת אבני השפה ,תיקוני אספלט או ריצוף וכל
הנדרש ,וימדדו לפי קוטר הצנור וארכו בין הדפנות הפנימיים של
תאי הבקרה הקרובים זה לזה .עבור עטיפת בטון תשולם תוספת,
או כחלק ממחיר הצנור כמצוין בכמויות.
אביזרים ישולמו כתוספת בנפרד ,או כתוספת לאורך עפ"י
המפתח בהמשך וכמצוין בכתב הכמויות.
כמו כן ,כולל המחיר את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע
העבודה.
מחיר קוי ביוב גלויים על הקרקע יכלול את ההנחה ,החיזוקים
והעיגונים לקרקע וכל יתר הנדרש וכמפורט לעיל.
תאי בקרה ימדדו בנפרד עפ"י עומקם וקוטרם ,ויכללו ניסור
האספלט או פתיחת ריצוף ,החפירה/חציבה ,דיפון וייצוב
החפירות ,יציקת בסיס הבטון כולל זיון ותבניות ,חוליה טרומית
תחתונה/ראשונה ,הדפנות ,מכסה ,עיבוד התחתית ,מילוי והידוק,
שלבי ירידה ,צוארונים או הגבהות למכסים ,מפלים פנימיים ,את
כל חיבורי הצנרת אל התא וממנו ,מחברי צנרת גמישים ,האיטום,
תיקוני האספלט והריצוף כמפורט וכל יתר הנדרש.
 07.04.04.03.01אביזרי חיבור צנרת  PVCאו  HDPEלתאי
בקרה כלולים במחיר הצנרת ולא תשולם
עבורם כל תוספת.
 07.04.04.03.02כמו כן ,כולל מחיר התיאום למיניהם את
התיאום עם הרשות המקומית לביצוע
העבודה.
מפל חיצוני ישולם ויכלול את כל האביזרים עפ"י הפרטים ועפ"י
גובהו (בין תחתיות הצנרת הגבוהה והנמוכה).
רשתות ניקוז מכל סוג תשולמנה כיחידות ,כולל גם את המסגרת
הנגדית התואמת והמקורית ,את הנחתה והתקנתה על שפתי
תעלת/תעלות הניקוז ,ההתאמה לגבהים ,תיאום עם הקבלן
הראשי/קבלן הפיתוח בכל הקשור לגבהים והתאמתם לפיתוח,
וכל יתר הנדרש.
תעלות הניקוז מיציקת בטון באתר תשולמנה בנפרד או תהיינה
חלק מעבודות הקבלן הראשי ,כמפורט בכמויות.
קוי הביוב והדלוחין בבנין (יצקת או  ) HDPEבקטרים )2"( 63
ומעלה ימדדו לפי הקוטר והאורך בין האביזרים ללא מדידת
אורך האביזרים ,כולל חציבות או חפירות ,תמיכות תליות
וחיזוקים ,חציבת פתחים והתקנת שרוולים ,וכל יתר המתואר
וכנדרש ,לרבות כל האביזרים.
עבור עטיפת בטון תשולם תוספת ,כולל התליה לרצפה שמעל.
עבור אביזרים לצנרת בקטרים  75מ"מ (" )2.5ומעלה תשולם
תוספת לפי האורך ,כדלקמן:
 07.04.04.08.01קשת  1.5 - 45 0 , 90 0מטר.
 07.04.04.08.02הסתעפות  Yאו "צלב" מכל סוג וזוית 2 -מטר.
ניפל עם בקורת 2 -מטר.
 07.04.04.08.03מעבר  1 -מטר.
 2 07.04.04.08.04קשתות  45 0צמודות 2.5 -מטר.
 07.04.04.08.05פקק בקצה צנור 1 -מטר.
 07.04.04.08.06מחבר לצנור ביוב קיים (יצקת או אסבסט-
צמנט או חומר אחר)  2 -מטר.
 07.04.04.08.07עבור צנרת שפכים עשויה פי.וי.סי - .כנ"ל.
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 07.04.04.08.08צנרת דלוחין ואביזריה (פוליפרופילן או
 ) HDPEתמדד ותשולם או לפי מדידה ,או
כמכלולים  -כמצוין בכתב הכמויות .מחיר
הצנרת יכלול תמיד
 07.04.04.08.09חפירה/חציבה ,הנחה ואיטום וכל יתר
הנדרש .אביזרים כגון קשתות והסתעפויות
בקטרים עד "( 3כולל) תמיד יכללו במחירי
הצנרת ,כמו כן כל קופסאות הבקורת,
מחסומים תופיים ,קופסאות ניקוז ,המכסים
(מפליז במסגרת מרובעת) הנדרשים ,וכל
הנדרש.
 07.04.04.09צנרת מי גשם תמדד ותשולם בנפרד ותכלול הנחה ,ריתוכים ,חבור
לצנרת קיימת ,חיזוקים לקיר ,סיתותים ,צבעי יסוד וגמר (לצנרת
חיצונית) מכסי אורור וביקורת וכל יתר הנדרש ,וכן הסתעפות
לצלחת האיסוף.
 07.04.04.09.01נקזי גגות ו/או צלחות איסוף תימדדנה בנפרד
לפי הסוג והקוטר ויכללו התקנה והתאמה
שלמים ,את כל המחברים המיוחדים ,יריעות
האיטום ,יריעות גאוטכניות וכל הנדרש סביב
הנקז ,חיבור לצנרת הניקוז וכל הנדרש
להשלמת העבודה.
 07.04.04.09.02אביזרים כגון קשתות או הסתעפויות וכו'
בצנרת הראשית בלבד  -ימדדו בנפרד ,או
כתוספת לאורך כמצוין לעיל ורשימת
הכמויות.
 07.04.04.09.03מבנה מוצא ימדד וישולם בנפרד ,כולל
חפירה ,הידוק ,ייצוב ,תבניות ,ברזל זיון,
הבטון והידוקו ,תיאום עם הצנרת ופני השטח
וכל יתר הנדרש ועל פי הפרט.
צנרת שפכים מפוליאתילן בעל צפיפיות גבוהה ( )HDPEואביזריה.
 07.04.05.01הקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן בעל
צפיפות גבוהה ( )HDPEלמערכות השפכים החמים והקרים
במבנה ,ולניקוז מי גשם.
 07.04.05.02הצנרת ואביזריה תהיה תוצרת חב' ( GEBERITשוויץ) כמשווק
ע"י חב' "מנדלסון" או כמיוצר ומשווק ע"י "פלגל" ("מובילית"),
העומדים בדרישות ת"י  ,4476מפמ"כ מספר  349חלקים 2 + 1
של מת"י ,ה"הוראות למתקני תברואה" ,ות"י .1205
 07.04.05.03כל אביזרי הצנרת כגון קשתות ,הסתעפויות ,מעברים ,מחסומים
למיניהם וכו' יהיו מייצור מוכן במפעל או בבית המלאכה של
הנציג הבלעדי ,ואין לבצע אביזרים באתר.
לצנרת ביוב ניקוז או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק
באביזרי הסתעפות או קשתות בזוית של  450עם קטע ישר ביניהן
על פי התקן.
 07.04.05.04חיבורי הצנרת יהיו בריתוכי השקה ( ,)BUTT WELDאו
באמצעות מצמד חשמלי או עם אביזרי שיקוע לספיגת
התפשטויות ,או באמצעים אחרים כמומלץ ע"י הנציג והיצרן.
 07.04.05.04.01בצנרת גלויה יותקנו פתחי בקורת ליד כל
שינוי כיוון ,וסמוך לחיבורי הכלים.
 07.04.05.04.02כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של 1.5
אטמס .בטמפ .של  30מעלות צלסיוס ,למשך
שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו.
 07.04.05.05מודגש בזאת במפורש  ,כי הקבלן חייב להיות בעל נסיון וידע
מוכחים בשימוש והרכבה וחיבור של צנרת זו ,עליו לקבל את
אישור הנציג המקומי ("מנדלסון" או "פלגל") כי הינו קבלן
מורשה מטעמה ועבר את הקורסים וההשתלמויות הנדרשים ,וכן
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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07.04.05.06
07.04.05.07

07.04.05.08
07.04.05.09

07.04.05.10

07.04.05.11

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

להבטיח כי היצרן או נציגו יעמידו לרשות העבודה את הגיבוי
ההנדסי והביצועי המלאים ,הכנת תכניות עבודה ,ביצוע קטעי
צנרת במפעל והבאתם מוכנים לאתר (FABRICATION - PRE
).
סוף כל שלב משלבי העבודה (השלבים יוגדרו ע"י המתכנן)
המזמין יקבל מנציג היצרן אישור בכתב כי הצנרת עפ"י הנחיותיו
והנחיות היצרן המקורי בחו"ל.
בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של הצנרת
למזמין תעודת אחריות לתקופה של  10שנים לפחות ולעמידות
הצנרת ואביזריה.
 07.04.05.07.01הזמנת היצרן לביצוע הבדיקות ,הפיקוח
והאישורים היא באחריות הקבלן והוא יכסה
את הוצאות היצרן לענין זה במלואו.
 07.04.05.07.02צנרת אופקית גלויה בקוטר עד  90מ"מ (")3
יש לתלות באמצעות פרופיל תמיכה מגולבן
מתחת לצינור ולכל אורכו ,עם סרטי חביקה
כל  50ס"מ ותליות לתקרה כל  15קטרים.
פרופיל התמיכה יהיה בעובי  1.0מ"מ.
 07.04.05.07.03צנרת אופקית גלויה בקטרים  110מ"מ ומעלה
תתמך במרחקים אשר ימנעו לחלוטין כל
שקיעה אשר תעלה על  10מ"מ בין כל שתי
תמיכות סמוכות ,ואשר המרחק ביניהם לא
יעלה על הנדרש בתקנים וכמפורט בהמשך.
 07.04.05.07.04לכל  6מטר של צנור אופקי יש להתקין אביזר
לספיגת התפשטות הצינור (מצמד שיקוע) עם
קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של  10קטרים
מהתליה הבאה.
 07.04.05.07.05צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה,
ומחברי שיקוע קבועים לקיר ,הכל עפ"י
הנחיות היצרן.
 07.04.05.07.06בכל צורת תליה (גלויה ו/או נסתרת) יש
לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת הגלויה
עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן.
 07.04.05.07.07התליות והחבקים יהיו עפ"י ת"י ( 4476חלק
 )2עם עוגנים ("דיבלים") מתכתיים בלבד ,או
מוטות הברגה מגולבנים בקוטר של  10מ"מ
לפחות ,ובמרחקים הקבועים בתקן (כל 60
ס"מ לצנור בקוטר עד  ,110כל  50ס"מ לצנור
בקוטר  125מ"מ ,וכל  40ס"מ לצנור 160
מ"מ).
במעברים דרך רצפות קירות ותקרות יהיה אביזר מתאים לנקודת
קבע ,ובנוסף עם יריעת איטום למניעת מעבר לחות ומים ,הכל
עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן.
צנרת תת-קרקעית תותקן בחפירות עפ"י הרוחב והעומק
המומלצים ע"י היצרן ,להתנהגות גמישה -עם מצע חול ים בעובי
 10ס"מ ,מלוי מסביב בחול וכסוי עם חול ים בעובי  30ס"מ ,או
להתנהגות קשיחה -עם עטיפת בטון מזוין בעובי מינימלי של 10
ס"מ מסביב ,על פי הפרטים בתכניות.
חיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ( ) AZעפ"י
הנחיות יצרן הצנרת.
בתא ביקורת יבש ,יותקן הצינור עם מכסה ביקורת מוארך
(סגלגל).
בחיבורי צנרת  HDPEלצנרת אחרת או לאביזרים (כגון צלחות
איסוף למי גשם) יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים ואין
לבצע שום חיבורים מאולתרים.
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 07.04.05.12מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן,
יותקנו עם הארכה כנדרש ,ועפ"י הפרטים והנחיות היצרן.
 07.04.05.12.01המכסים יהיו מיציקת פליז ,עגולים במסגרת
מרובעת ,עם מכסה מתברג ,מותאמים
לקופסאות ולגובה הריצוף ,או שיהיו צבועים
באפוקסי בגוון הריצוף ,או עשויים פלב"ם
 ,316הכל מתוצרת "מ.פ.ה" ( ,)03-9040820על
פי דרישות התכנון והפירוט בכתבי הכמויות.
אביזרים מאיכות ירודה לא יתקבלו.
 07.04.05.12.02הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או
בתכניות והן תותאמנה במדויק לגובה
הרצפות ושיפועיהן.
 07.04.05.13כל המתלים והחבקים למיניהם יהיו מגולבנים ,ברוחב הנדרש
בתקן ,תעשיתיים ,עם חביקה מלאה ,תוצרת "מופרו" (משווקים
ע"י "נרימקס" בע"מ) או תוצרת "יוניסטרט" ( משווק ע"י
"תגר") ,מדגמים אשר יאושרו מראש ע"י המתכנן.
הקבלן רשאי להציע מתלים שווי ערך (במלואם)  .האישור ינתן
ע"י המתכנן רק לאחר שהקבלן יכין שתי דוגמאות תליה  -עם
המתלים המקוריים ועם התחליפים ,והחלטת המתכנן תתקבל
בענין זה.
 07.04.05.14במעברי צנרת ביוב ודלוחין בחללי תקרות או מעל חדרי לימוד או
אולמות ,הקבלן יספק ויתקין "שקתות" אשר תותקנה תחת
הצנרת ולכל אורכה ,ע"מ לקלוט ולנקז כל טפוף מצנרת זו.
ה"שקתות" תהיינה מפח מגולבן בעובי  0.8מ"מ לפחות ,עם
כיפופים בצדדים לכל האורך להקשחה וליצירת משטחי ניקוז,
תלויות בשיפוע הצנרת ומתחת לה ,לכל אורכה ,עם חפיפה בין
הקטעים .הקצוות הנמוכים של רשת ה"שקתות" יכללו מוצא
לניקוז (בקוטר  25מ"מ) אשר יחובר לצנור דלוחין ,אל מחסום
רצפה או מחסום ניקוז אחר ובתנאי שיהיה "מחסום פעיל" כל
השנה.
רוחב ה"שקתות" יהיה ברוחב הצנור תחתיו תותקנה ועוד  5ס"מ
מכל צד.
אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן:
 07.04.06.01הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים ,ללא מדידת
אורך האביזרים עצמם .מחיר הצנרת כולל את החומר,
ההלחמות ,התליות הרצופות ,התליות הנקודתיות או המיוחדות
וכל יתר הנדרש ,וכן את ביצוע מעברי הצנרת דרך האלמנטים של
הבנין.
 07.04.06.02אביזרי צנרת כגון קשתות  ,הסתעפויות  ,מעברים ,רוכבים,
אוגנים וכו' ימדדו בנפרד רק בקטרים של  75מ"מ (" )2.5כולל
ומעלה.
מחיר אביזר כולל את החומר והריתוך שלו לצנרת משנים או
שלושה צדדים כנדרש .אוגנים כוללים במחירם ריתוך לצד אחד
בלבד.
 07.04.06.02.01על הקבלן לכלול במחיר הצנרת ו/או
האביזרים את כל ההוצאות לחיתוך ,עיבוד
הקצה  ,ריתוך וכל יתר הנדרש להתקנתה
המושלמת ולא תשולמנה כל תוספות.
 07.04.06.02.02צנרת בקטרים עד  63מ"מ (" )2כוללת
במחיריה גם את האביזרים כגון קשתות
הסתעפויות וכו'.
 07.04.06.03אביזרים כגון מחסומים למיניהם ,קופסאות איסוף ,מסעפים
(לכל מספר יציאות)  ,אביזרי התפשטות ,מיסעף מונע גישות,
אביזרי בקרה וכו' ישולמו בנפרד .עם זאת כלולים במחיר הצנרת
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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07.04.06.04

07.04.06.05
07.04.06.06

07.04.06.07

07.05

וללא תוספת  -נקודות הקבע ,פקקים למיניהם ,מצמדים
למיניהם ,אביזרים מונעי שליפה ,אטמים ,שבכות ,מכלולי חיבור
ומתאמים ,כיסויים סביב מחסומים ,תמיכות ותליות ,פרופילי
התמיכה הרציפה וכל יתר הנדרש להשלמת העבודה.
כמו כן את החציבה/קידוח כל מעברי הצנרת ,סיתות החריצים
ויתר עבודות הבנוי הדרושות להתקנה המושלמת.
צנרת דלוחין ואביזריה תשולם כמכלולים ,כמצוין בכתב
הכמויות .מחיר המכלול כולל את כל ההכנות לכלים הסניטריים,
את צנרת הדלוחין למיניה ,את כל קופסאות
הבקורת/המאספים/מחסומים תופיים ,המכסים (מפליז במסגרת
מרובעת אלא אם נדרש אחרת) חבור לתשתיות והקולטנים וכל
יתר הנדרש.
עבור עטיפת בטון תשולם תוספת כולל התליה לרצפה שמעל.
רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר  75מ"מ (" )2.5ומעלה תשולם
תוספת לפי האורך ,כדלקמן:
 07.04.06.06.01קשת  90מעלות  1 -מטר.
 07.04.06.06.02הסתעפות  Yאו "צלב" מכל סוג וזוית 2 -
מטר.
 07.04.06.06.03ניפל עם ביקורת  2 -מטר.
 07.04.06.06.04מעבר  1 -מטר.
 2 07.04.06.06.05קשתות  45מעלות צמודות  2.5 -מטר.
 07.04.06.06.06קשת  45מעלות –  1.0מטר.
 07.04.06.06.07אביזר התפשטות  1.5 -מטר.
 07.04.06.06.08פקק ביקורת בקצה קו  1 -מטר.
 07.04.06.06.09מחבר לצנור ביוב קיים (יצקת או אסבסט-
צמנט או חומר אחר)  2 -מטר.
"שקתות ניקוז" להתקנה תחת צנרת הביוב או הדלוחין ולכל
אורכה בקטעים עבורם הדבר נדרש ,תשולמנה על פי האורך נטו
בלבד ,כולל הכיפופים ,התליות המסודרות ,החפיפה ,המוצאים
והחיבור לנקזים.

כלים סניטריים ,קבועות תברואתיות ואביזרי מים
הקבלן יספק ירכיב ויחבר באזורי השירותים את כל הכלים התברואתיים
המפורטים בכתב הכמויות ובתכניות ובהתאם לפרק  0704של המפרט הכללי
וכמפורט להלן.
גובה הכלים יהיה לפי ת"י  ,1205והקבלן אחראי באופן בלעדי לעמידה בתנאי
התקן.
כל אביזרי הקבועות כגון שרשראות ,צירים ,אומים וכו' יהיו מפליז עם ציפוי
ניקל כרום ,רוזטות מצופות כנ"ל וכנדרש.
חבורי הקבועות יהיו יציבים חזקים ואטומים ,אסלות תקבענה בברגי
פליז,כיורים בעזרת תמיכות סמויות או פלב"ם וכו'.
להלן פירוט הכלים השונים:
 07.05.04.01כיורים
 07.05.04.01.01כיורי רחצה בודדים בחדרי שירותים יהיו
תוצרת "חרסה" ,סוג א' לבן (או בגוון אחר
אם יצויין) דגם "פלמה ( "51מק"ט )113
במידות  420X500מ"מ.
הכיור יהיה קבוע לקיר באופן סמוי עם ברגים
בקוטר מתאים ,וכן דיסקיות ואומים
מגולבנים ,וכיסוי דקורטיבי לאום ,או ע"ג
תמיכות מצינורות פלב"ם וזיז תפיסה עליון.
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07.05.04.01.02
 07.05.04.02אסלות
07.05.04.02.01

הסיפון יהיה של "ליפסקי" בצבע לבן ",1.25
עשוי פוליפרופילן ,והכל כמפורט בכמויות.
עבור התקנת הכיורים על קירות גבס יש
להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים
של "אורבונד" מתאימים לכיור וכל חבוריו
למים ולדלוחין ,וכחלק מהמחיר הכולל ללא
תוספת .לחלופין ראה פרק "התקנת כלים
סניטריים בקירות גבס".
כיורים אחרים ומחומרים שונים ,יהיו
כמפורט בכתב הכמויות.

אסלות תלויות עם מיכל הדחה גלוי תהיינה
תוצרת "חרסה" דגם "לוטם  ,"55עם מעמד
מקורי עמיד ויציב ,וכל ברגי החיבור נדרשים.
האסלה תסופק עם מושב פלסטי תואם או
ש"ע של "כתר" בגוון תואם ובמידות
תואמות .מיכל הדחה יהיה מדגם "ברקת"
תוצרת "ליפסקי" או ש"ע מאושר בלבד.
 07.05.04.02.02אסלות תלויות לתאי נכים תהיינה באורך 70
ס"מ מהקיר דגם "ברקת" (מק"ט )386
תוצרת "חרסה" או תוצרת DURAVIT
מק"ט  0190.090000בצבע לבן ,עם מושב
ומכסה מקוריים ,מק"ט .0064200000
 07.05.04.02.03במחיר כל אחת מהאסלות כלולים כל הנדרש
להתקנתן ,קיבוען לקיר ו/או למיכלי ההדחה,
לרבות מעמד/מסגרת הפלדה עם מיכל
ההדחה כמפורט בהמשך ,להתקנה בגב
האסלה ובמלוי לתמיכה באופן עצמאי,
הקיבוע ,חיבור לביוב בעזרת קשת 4" - 900
(מיוחדת) או עם שרוול מתאים לצינור היוצא
מהקיר וכל הנדרש ,כמו כן ברגי הידוק,
אומים וכו' מקוריים ,מצופים ניקל-כרום
באיכות וברמת גימור מעולים ,והמושב.
התמיכות לאסלות תתואמנה עם עבודות
החיפוי והריצוף ותהיינה עפ"י הפרטים
בתכניות.
 07.05.04.02.04כל האסלות תתאמנה לת"י .146
 07.05.04.02.05מיכל ההדחה או מנגנוני ההדחה ,יהיו חלק
ממחיר האסלה ,אלא אם צויין אחרת.
 07.05.04.03מיכלי הדחה גלויים
 07.05.04.03.01מיכלי הדחה גלויים ,דגם "צר" דו כמותיים
יהיו תוצרת "פלסאון" דגם "כנרת" לפי ת"י
 6/3( 851ליטר) ובתנאי שהאסלה תתאים
לת"י .146
 07.05.04.03.02במידה והאסלות אינן עפ"י תקן זה ,יהיו
המיכלים מסוג "קלסאון" ,נמוכים ,או מיכל
הדחה פלסטיק דו כמותי "ברקת"  -תוצרת
"ליפסקי" כל המיכלים יהיו מותקנים על
הקיר באופן יציב ומחוברים לאספקת המים
בעזרת ברז זוויתי "ניל" או "איקון" וצינורית
לחץ משורינת ,ולאסלה עם שרוול גומי
מתאים ועמיד .הברז יחובר לצנרת המים
מנחושת.
 07.05.04.03.03מחיר הברז כולל האביזר לצנרת הנחושת ,או
את ה"בית" והחיבור לצנרת הפלסטיק.
 07.05.04.03.04לאסלת נכים יהיה המיכל גבוה ,והידית
בגובה  110-130ס"מ מהרצפה.
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 07.05.04.03.05עבור התקנת המיכל וברז המים בקירות גבס
יש להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים
של "אורבנד" מתאימים למיכל וכל חבוריו
למים ולאסלה ,וכחלק מהמחיר הכולל ללא
תוספת .לחלופין ראה פרק "התקנת כלים
סניטריים בקירות גבס".
 07.05.04.04סוללות למים קרים וחמים
 07.05.04.04.01ברז ערבוב לכיורי רחצה להתקנה מהמשטח,
או ישירות מהכיור ,יהיה "אוורסט" של
"חמת" דגם ( 302843פיה בינונית קבועה)
בגמר ניקל -כרום מחובר למים הקרים והמים
החמים (הצנרת כנ"ל) בעזרת זוג ברזי "שגיב"
 NL 08006 3/8X"1/218בלבד ,רוזטות וכל
הנדרש ,וחסכם.
ברז ערבוב עבור שירותי נכים יהיה
"מיקסמת" של חמת דגם ( 301441פיה קצרה
וקבועה) וידית מרפק.
עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש
להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים
של "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה
למים ,וכחלק מהמחיר הכולל ללא תוספת.
לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים
בקירות גבס".
 07.05.04.04.02לכיורי מטבח תהיה הסוללה מהמשטח דגם
"אלפא" מק"ט ( 302563עם צפוי ניקל-כרום)
מחוברת לצנרת המים הקרים והחמים בעזרת
זוג ברזי "שגיב"  NL 08006 3/8X"1/218בלבד,
רוזטות וכל הנדרש ,ועם חסכם.
עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש
להשתמש אך ורק במתקני תליה מתועשים
של "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה
למים ,וכחלק מהמחיר הכולל ללא תוספת.
לחלופין ראה פרק "התקנת כלים סניטריים
בקירות גבס".
 07.05.04.05מחירים לכלים סניטריים ואביזרי מים
 07.05.04.05.01המחירים לכל כלי או אביזר יכללו כאמור
לעיל את כל הדרוש להתקנתו המושלמת ,לפי
הנחיות יצרני הציוד ,הוראות המפרט המיוחד
ורשימת הכמויות.
כאשר ההתקנה היא בקירות גבס יכלול
המחיר גם את כל החיזוקים המיוחדים אשר
יבוצעו באמצעות מתקנים מתועשים של
"אורבונד" בלבד ,בהתאם לפרק "התקנת
כלים סניטריים בקירות גבס" בלבד ,וללא
תוספת במחיר מכל סוג.
התקשרות הקבלן עם ספקים שונים תהיה
טעונה אישור המזמין או המפקח או המתכנן
בלבד ,והקבלן מתחייב לציין את מקור
הרכישה.
 07.05.04.05.02חלק מהמחירים בכתבי הכמויות מבוססים
על מחירי יסוד כמצויין .למחיר היסוד
המצויין יוסיף הקבלן (עפ"י שיקוליו) את
המחיר הנדרש על ידיו עבור ההתקנה
המושלמת ,כל חומרי העבודה ,הרווח,
האחריות ויתר הנדרש ,ויציין את המחיר
הכולל בעמודת המחירים.
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במידה ויחליט המזמין להחליף את הכלי או
האביזר ,או לספקו באופן ישיר לקבלן ,יהיה
התשלום לקבלן כדלקמן:
א .כאשר הכלי/אביזר יסופק ע"י המזמין:
יהיה התשלום מחושב לפי הסכום הכולל
פחות מחיר יסוד.
ב .כאשר יוחלט לשנות הכלי/אביזר ,יהיה
התשלום מחושב לפי הסכום הכולל פחות או
בתוספת ההפרש במחירי היסוד (עלות בלבד)
של הכלי/אביזר.
 07.05.04.06דוגמאות לכלים וסוללות – תצוגה
 07.05.04.06.01קבלן התברואה יהיה בעל נסיון מוכח של
התקנת כלים ואביזרי אינסטלציה כמפורט
במפרט ובכמויות .קבלן אינסטלציה ללא
נסיון לא יורשה לבצע העבודה.
 07.05.04.06.02הקבלן (בעל הנסיון) יבצע התקנה מושלמת
לדוגמה של כיורים למיניהם ,אסלה ומיכל
הדחה וכן אסלה תלויה ומערכת ההדחה
שלה ,ולאחר שהדוגמאות תיבדקנה
ותאושרנה ,יוכל להמשיך לסיים את עבודתו.
ההתקנה לדוגמה תהיה ללא תשלום מיוחד
או נוסף.
 07.05.04.06.03במסגרת עבודה זו ,על הקבלן להכין תצוגה
של כל הכלים הסניטריים ואביזרי המים
השונים,לשם בדיקת אופני ההרכבה
וההתקנה ,בחירת הצבעים והחלטה סופית
של המזמין לגבי סוג וטיב הכלים.
 07.05.04.06.04המזמין יעמיד לרשות הקבלן מקום מתאים
עם קיר זמני אשר ישמש להתקנת כל הכלים
והאביזרים כאמור.
 07.05.04.06.05עבור ביצוע התצוגה לא ישולם לקבלן שום
תשלום מיוחד ו/או תוספת כל שהיא .הקבלן
ידאג לפרק ולסלק מהאתר את הכלים
והאביזרים בגמר תהליך ההחלטה ,אלא אם
יקבל הנחיה אחרת מהמפקח או המזמין.
 07.05.04.06.06הפירוק והסילוק יעשו ללא תשלום.
התקנת כלים סניטריים בקירות גבס
כאשר מבצעים קירות גבס ויש להתקין במסגרת קירות אלה כלים סניטריים
ואביזרי מים ,קבלן המערכות חייב לבצע את התקנת הכלים באמצעות תמיכות
עזר ,הן לכלים והן לצנרת.
תמיכות העזר תהיינה מאביזרים מתועשים ומקוריים בלבד של חב' "אורבונד",
מהדגמים והתוצרת אשר תפורט בהמשך.
מוגדש בזאת כי לא יתקבלו אילתורים ,חיזוקים בעץ או כל סידור אחר ,אלא
עפ"י המתואר בהמשך והפרטים בתכניות.
 07.05.05.01תליית מיכל הדחה
 07.05.05.01.01מיכל הדחה יותקן על קיר גבס באמצעות
תמיכה מתועשת של "אורבונד" דגם (מק"ט)
 ,71-0021-000וחיזוק נוסף  -מק"ט71-0031-
 600עבור ברז המלוי עם ה"בית" לחבור אל
צנרת הפלסטיק.
 07.05.05.01.02במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ61-
ס"מ ידאג קבלן התברואה להתקנת ניצב
נוסף ,אנכי ,במרחק הנדרש ,או שישתמש
באביזרי תמיכה מקוריים כנ"ל ,למרווחים
של  40.6ס"מ.
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יהיו

 07.05.05.01.03כל החומרים האומים והברגים
מגולבנים ,או מצופי קדמיום.
 07.05.05.01.04מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים,
כלולים במחיר הכלי ואביזרי המים ,ולא
תשולם עבורם תוספת.
 07.05.05.01.05הקבלן יכין מתלה לדוגמה ,לאישור המתכנן
ו/או המפקח.
 07.05.05.02תליות כיור רחצה מקיר גבס
 07.05.05.02.01כיור רחצה יותקן על קיר גבס באמצעות
תמיכה מתועשת של "אורבונד" דגם (מק"ט)
 71-0021-000וחיזוק נוסף  -מק"ט 71-0031-
 000או  71-0031-100או  71-0031-400עבור
ברזי המים (מהקיר או מהמשטח ,רגילים או
לעירבוב) ומוצא הדלוחין.
 07.05.05.02.02גובה התקנת מערכת התמיכה יהיה עפ"י גבהי
ההתקנה התקניים של כיורים וברזי מים ,לפי
התקן ,הפרטים או הפריסות.
 07.05.05.02.03במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ61-
ס"מ ,ידאג קבלן התברואה להתקנת ניצב
נוסף ,אנכי במרחק הנדרש ,או שישתמש
באביזרי תמיכה מקוריים כנ"ל למרווחים של
 40.6ס"מ.
 07.05.05.02.04כל החומרים האומים והברגים יהיו
מגולבנים או מצופי קדמיום.
 07.05.05.02.05מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים,
כלולים במחיר הכלי ואביזרי המים ,ולא
תשולם עבורם תוספת.
 07.05.05.02.06הקבלן יכין מתלה לדוגמה ,לאישור המתכנן
ו/או המפקח.
חיבור ברזי מים וסוללות בקיר גבס
 07.05.06.01ברזי מים וסוללות יותקנו בקירות גבס באמצעות תמיכות
מתועשות של "אורבונד" על פי המקרה וסוג הברז ,וכן על פי סוג
צנרת אספקת המים (מגולבן ,פקסגול.).S.P ,
 07.05.06.02כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום.
 07.05.06.03מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים ,כלולים במחיר הכלי
ואביזרי המים ,ולא תשולם עבורם תוספת.
 07.05.06.04הקבלן יכין מתלה לדוגמה ,לאישור המתכנן ו/או המפקח.
אסלה תלויה
 07.05.07.01קיבוע אסלה תלויה לקיר גבס יבוצע באמצעות מעמד/מסגרת
מפרופילי פלדה מגולבנים כמיוצר ע"י חברת "דאל" או "גבריט"
או "אורבונד" למטרה זו ,והמהווים חלק ממערכת התליה
המקורית הנדרשת במפרט ו/או בכמויות.
 07.05.07.02גובה המעמד יהיה  120ס"מ ,והוא יקבע לכל גובהו ומשני הצדדים
לפרופילי  Uבעובי  2.0מ"מ אשר יותקנו בתחום קירות הגבס לכל
גובה הקיר ,עם ברגי מתכת מגולבנים.
 07.05.07.03במדה ויבוצע גוש בטון מחוץ לקיר הגבס בתא נכים ע"מ להרחיק
את קצה האסלה עד למרחק של  70ס"מ מהקיר ,יהיה המעמד
המיוחד בתחום גוש הבטון ,על המישור הקדמי של הגוש.
 07.05.07.04כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום.
 07.05.07.05מחיר מעמד/מסגרת ,כל החיזוקים לצנרת למיניה החומרים
והעבודה המיוחדת כלולים במחיר הכלי ואביזר המים.
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 07.05.07.06הקבלן יכין מתלה לדוגמא ,כולל המוצאים לביוב והזרמת
המים,התקנת מיכל ההדחה או המזרם וכן תליית אסלה לדוגמה,
לאישור המתכנן ו/או המפקח.
 07.05.07.07הקבלן יסתייע באנשי "אורבונד" לקבלת היעוץ לגבי בחירה נכונה
של אביזרי התליה המתועשים ,וכן יקבל את אישורם כי
התמיכות בוצעו לשביעות רצונם ותחת השגחתם.
קולטים למי גשם ומי ניקוז
 07.05.08.01הקבלן יספק יתקין ויחבר את הקולטים השונים למי גשם ,מגגות,
מרפסות,משטחים מרוצפים ,או רשתות ניקוז משטחי פיתוח
ומכל מקום אחר בו נדרש הדבר עפ"י התכניות ,תכניות הפיתוח
והשיפועים המתוכננים.
 07.05.08.02באופן כללי ,הקולטים יהיו מייצור מוכן ,מיציקת ברזל או
מיציקת אלומיניום או מפליפרופילן ,מתאימים להתקנה בגג רגיל
עם שיפועים ואיטום אספלטי או מיריעות מכל סוג (אספלטיות
או אחרות) ,או גג רגיל עם שיפועים ושכבת בידוד טרמי עם
איטום אספלטי או מיריעות מכל סוג ,או גג הפוך על כל שכבותיו,
עם הגנה על פתחי הניקוז לגגות עם רשתות ,או למרפסת מרוצפת
כאשר הקולט מותאם לניקוז שכבת המלוי תחת הריצוף או
למשטחים אחרים מכל סוג (".)"SEEPAGE OPENING
 07.05.08.03נקזי הגג מפוליפרופילן יהיו תוצרת  DALLMERעשויים
פוליפרופילן בעל דופן כפולה ,דגם DALLBIT S-15, "6X"4
לפחות ,עם צוארון ביטומני מיוחד (בקוטר  500מ"מ) להתקנה
תחת יריעות האיטום על הגג ,כולל מאריך עליון ,צלחת עליונה,
טבעת הידוק וחיבור מפלב"ם .לנקז תהיה רשת עשויה U.P.P
עמיד בקרינת ..U.Vחבור הנקז לצנור הניקוז יעשה ע"י אביזר
מיוחד ("רינו") לחבור פנימי הכולל גומי טרמופלסטי עם טבעות
איטום.סוג האביזר והדגם יהיו כמצוין בתכניות או בכתב
הכמויות ,או כנדרש לביצוע הניקוז בהתאם לתכנון המבנה
והתנאים .התקנת כל אחד מסוגי האביזרים השונים תעשה בבטון
הגג או המשטח המנוקז ,תוך התחשבות בשכבות השיפוע,
הבידוד והאיטום.כל יתר האביזרים המחוברים לצנרת HDPE
יהיו עם מחברים מקוריים של "גבריט" המיועדים למטרה זו
ולצנרת.
 07.05.08.04ניקוז מרפסות (ו/או אדניות) יהיה עם אביזר בעל ניקוז כפול -
ממישור הריצוף/גמר השטח המנוקז וממישור שכבת האיטום
התחתונה תוצרת  DALLMERמסדרה  S-10עשוי פ.פ .קשיח עם
יציאה אופקית "( ,X"43מק"ט  )3-832047עם צוארון ביטומני
מיוחד (בקוטר  420מ"מ) ,ועם "משפר זרימה" תחתון ,מאריך
ורשת לריצוף מפלב"ם  X150150מ"מ .סביב פתח הניקוז
התחתונים (מעל גוף הנקז) תותקן יריעה גאוטכנית לסינון ומניעת
חדירת חול לנקז.
 07.05.08.04.01באדניות יש להניח גם חצץ סביב הפתחים
מעל ליריעה.
 07.05.08.04.02חבור הנקז לצנור הניקוז יעשה עם מחבר
ומאם "רינו" (מק"ט )X"43" 3-620903
לחבור פנימי של הצנור האנכי הכולל גומי
טרמופלסטי עם טבעות איטום ,וראש/מופה
מיוחד.
 07.05.08.05הקולט יהיה בעל יציאה תחתונה או צדדית עפ"י המקרה ,עם או
בלי הברגה לפי הדרישה ,ויחובר לצנרת הניקוז בהברגה ,או
בעזרת טבעת הידוק ואיטום ,כאשר הצינור תלוי מהתקרה או
מהרצפה באופן שימנע לחלוטין ירידת או נפילת החיבור ממוצא
הקולט.
 07.05.08.06הכיפה בקולטים מפוליפרופילן תהיה עשויה  ,U.P.Pעמיד בקרינת
.U.V
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 07.05.08.07בזמן ההתקנה ,הקבלן חייב להקפיד כי הקולט יותקן באופן נכון
עפ"י הוראות היצרן ,אופקי ומאוזן ,עם הגנה בעזרת פח מגולבן
קבוע בברגים לגוף הקולט ע"מ למנוע חדירת בטון בזמן יציקת
הגג או השכבה העליונה (".)"TOPPING
רק לאחר גמר עבודות היציקה ותחילת עבודות השיפועים ,בידוד
ואיטום,ישלים הקבלן את חלקי הקולט ,יכוון את גובה הצווארון,
ידאג כי שכבת האיטום תכסה ותיכנס לקולט במקום המיועד,
והקולט יהיה במצב בו יוכל לנקז את המשטחים באופן מהיר
ונכון .מוצא הקולט יחובר לצינור הניקוז והצינור יקבע לתקרה
או הרצפה .את הפתח בו הותקן הקולט (בתקרה טרומית) יש
למלא בבטון (מכוון הגג) ע"ג תבנית סוגרת ומותאמת .רק לפי
אישור מיוחד ,ניתן למלא החלל בפוליאוריטן מוקצף.
 07.05.08.08מחיר כל קולט כולל כל האמור לעיל וכל יתר הנדרש להתקנה
והרכבה מושלמים ,גמר ,חיבור ,איטום ,באופן מושלם ללא כל
תוספות ,וכמצוין בכתב הכמויות.
ציוד כבוי אש
 07.05.09.01הקבלן יספק ירכיב ויחבר ציוד כבוי אש בבנין ,מחוץ לו או בכל
מקום אחר בו נדרש הדבר.
הציוד יהיה מבוסס על שימוש במים ,ויכלול בין היתר ברזי כבוי
אש פנימיים בבנין (בקוטר " )2ברזי כבוי אש חיצוניים ,יחידים או
כפולים (בקוטר " )3גלגילונים ומזנקים.
 07.05.09.02ברזי כבוי אש חיצוניים יהיו בקוטר הנדרש עם כיפת מגן .ברז
יחיד בקוטר " 3יהיה תוצרת "זאב פומס" דגם  3מתוברג עם כיפת
מגן ,מצמד סיבובי וכל יתר הנדרש ,או שווה ערך של "רפאל".
כל הברזים החיצוניים יהיו צבועים בצבע אמאיל צהוב ,בשתי
שכבות ,אפוי בתנור.
כל המחברים הסיבוביים יסופקו עם פקקים מסוג "שטורץ סגר"
של "פומס".
 07.05.09.03מתקן שבירה נגד הצפה יהיה מאוגן ,בקוטר " 4תוצרת "פומס"
דגם  ,214או ש"ע של "להבות" או "רפאל".
 07.05.09.04ברזי כבוי אש פנימיים ,או בארונות כבוי ,יהיו בקוטר " ,2תוצרת
"פומס" דגם  7מתוברג ,מצמד סיבובי וכל יתר הנדרש ,או שווה
ערך של "דורות" ,טיפוס ברז "כבד" בלבד.
ארונות כבוי יהיו בגודל המצוין בכתבי הכמויות ,עשויים פח צבוע
בצבעי יסוד ( )X2וגמר ( )X2אדום .ארונות אשר לא יעמדו
בדרישת צבע זו – לא יאושרו להתקנה.
כאלטרנטיבה ,יוכנו הארונות למטרה זו ע"י קבלן הבנין (דלתות
עץ או פח).
 07.05.09.05פתיחת פתחים בדפנות של ארונות כבוי אש מפח תהיה אך ורק
בעזרת מקדחי כוסית ,תיקון צבעי היסוד והגמר .כל שיטת חיתוך
אחרת לא תתקבל והארון יוחלף.
 07.05.09.06עמדת ציוד כבוי פנימית תהיה ארון מתכתי במידות X90X13030
צבועה כנ"ל עם סימון בולט "אש" או ארון שיוכן למטרה זו ע"י
קבלן הבנין (דלתות עץ או פח) ,כאשר בתוכה יותקן הציוד
כדלקמן:
 07.05.09.06.01ברז שריפה " 2עם חיבור סיבובי מהיר
(שטורץ) כמפורט לעיל.
 07.05.09.06.02גלגילון כבוי ,בקוטר " 0.75ואורך  25מטר,
צינור עמיד בלחץ עד  6אטמוספירות לפחות.
תוף הגלגילון יהיה בעל כושר סיבוב אנכי
ואופקי  180מעלות .הגלגילון יחובר למקור
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המים בעזרת ברז פתיחה מהירה (כדורי) ,עם
ידית ארוכה "שגיב",מעבר מלא.בקצה
דו-שימושי
מזנק
יותקן
הגלגילון
ריסוס/סילון עם ידית/ברז תלת מצבי ופיה 8
מ"מ.
 2 07.05.09.06.03זרנוקי בד ,עשוי סיבים סינטטיים
מגוממים ,בקוטר " 2ואורך  20מ' כ"א ,עם
מצמדים סיבוביים בקצוות.
 07.05.09.06.04מזנק דו-שימושי ריסוס/סילון עם ידית/ברז
תלת מצבי ,ובקוטר ".2
 2 07.05.09.06.05מטפי כיבוי אש ,אבקה יבשה  6ק"ג.
 07.05.09.06.06כל הציוד הנ"ל יהיה תיקני ,נושא תו תקן
ומאושר ע"י יועץ הבטיחות ושירותי הכבאות
ברשות המקומית.
 07.05.09.07מחיר הציוד הנ"ל יהיה כדלקמן:
 07.05.09.07.01ברזי כבוי ישולמו כיחידות ,מורכבים באופן
מושלם ,כולל הברגות ,או אוגן נגדי ,צבועים
כמפורט וכל הנדרש עפ"י הרשויות ,כולל
מחברי שטורץ ופקקים.
 07.05.09.07.02עמדות ציוד כבוי פנימיות כוללות במחיר את
ארון הפח ,כל ציוד המים ,חיבור לקיר
ולצנרת ,אך ללא זרנוקי בד או מטפים.
 07.05.09.07.03עמדת כבוי אש חיצונית כוללת רק את ארון
הפח ,קיבועו וחיזוקו וכל הנדרש ,אך ללא
זרנוקי בד או מטפים.
עמדה רטובה תשולם בהתאם לתכולתה.
 07.05.09.07.04זרנוקי בד " 2באורך  15מ' ישולמו בנפרד,
כולל מצמדים סיבוביים ("שטורץ") משני
הצדדים ,מקופלים ומסודרים .הזרנוקים
ימסרו למזמין כנגד תעודה ,או יותקנו על ידי
הקבלן בארונות וימסרו למזמין כנגד אישור
מתאים.
 07.05.09.07.05מטפי אבקה יבשה  6ק"ג יהיו תקניים עם
או
מיכל גז נפרד ,תוצרת "להבות"
"קרבצ'יק" או שווה ערך מאושר ע"י מהנדס
הבטיחות ,וימסרו למזמין כנגד תעודה.
 07.05.09.07.06כל הציוד לעיל ,יהיה כנדרש ע"י המחלקה
לשירותי הכבאות ברשות המקומית ,והיועץ
לבטיחות של הפרויקט ,ועל קבלן המערכות
חובת קבלת האישורים ,ובכפוף
חלה
למתואר במפרט זה.
 07.05.09.07.07במידה ויידרש ,קבלן המערכות יספק ויתקין
רק את הציוד (ללא ארונות הפח) בארונות או
נישות שיבנו למטרה זו ע"י קבלן הבנין,
והתשלום עבור עבודה והציוד יהיו בהתאם,
וכמצוין ברשימת הכמויות.
מערכת למניעת חדירת גז ראדון.
 07.05.10.01הקבלן יספק ויתקין מערכת מושלמת אשר תבטיח מניעת חדירת
גז ראדון למבנה המתוכנן.
כמו כן ,המערכת תאפשר שאיבת גז הראדון משכבת הקרקע אשר
מתחת למבנה במידה וגז הראדון יחדור ,למרות אמצעי האיטום.
 07.05.10.02המערכת תותקן תחת הרצפה התחתונה במבנה.
 07.05.10.03במסגרת מערכת זו ,תבוצענה העבודות המפורטות להלן ע"י
הקבלן הכללי:
 07.05.10.03.01איטום הרצפה המונחת/התלויה.
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 07.05.10.03.02שכבות המצע תחת כל שטחי הרצפה
התחתונה וסביב הצנור השרשורי.
 07.05.10.04כל העבודות במסגרת חלק זה תעשינה לפי ה"הנחיות ומיפרט
טכני למניעת חדירת גז ראדון בבניה חדשה" כפי שהוכנו ע"י
עיריית ירושלים (המחלקה לאיכות הסביבה ,עידכון )2002
והמשרד לאיכות הסביבה (מדינת ישראל) אגף מניעת רעש
וקרינה (ספטמבר .)2004
 07.05.10.05איסוף ושאיבת הגז ממפלס הקרקע אשר תחת הרצפות
התחתונות במבנה יעשה כדלקמן:
 07.05.10.05.01סביב כל החללים בקומת הקרקע/הקומה
התחתונה יונח צנור שרשורי מחורר בקוטר
 80מ"מ או  125מ"מ.
כאשר יש מספר מפלסים תחתונים תותקנה
מערכות אלה כמספר המפלסים.
 07.05.10.05.02הצנור השרשורי המחורר יונח בצורת לולאה
סביב קירות המסד ע"ג שכבות החצץ ויכוסה
בחצץ לפי המפורט בפרטי המפרט הנ"ל.
 07.05.10.05.03הצנור יונח בשיפוע של  ,2%כאשר הקצה
הגבוה יחובר אל הצנור העולה.הקצה
התחתון (תחילת הקו) יסגר ויאטם עם אביזר
מקורי -מכסה קשיח וסיליקון.
 07.05.10.05.04הקצה הגבוה של הצנור יחובר מתחת
ליסוד/הרצפה התחתונה לצנור אנכי בקוטר
" 4אשר יעלה דרך פיר בבנין ויסתיים בגובה
 1.35מטר מעל לגג .הקצה יכוסה בכובע לפי
הפרט במפרט הנ"ל.
 07.05.10.05.05הצנור העולה יהיה מחומר בהתאם לת"י
( 1205.2פלסטיק ,פלדה וכו') .בתוך קיר
/עמוד ובמקום נסתר ,יהיה הצנור מפלדה
מגולבנת או מצופה .הצנור העולה יהיה אטום
לחלוטין לכל אורכו.
 07.05.10.05.06החיבורים בין קטעי הצנור השרשורי ,ובין
הצנור השרשורי לצנור העולה יעשו אך ורק
עם אביזרים מקוריים ויעודיים כמיוצר ע"י
יצרני הצנרת ,או משווקים על ידה למטרה
זו.יש לוודא שכל החיבורים מהודקים ללא
נתק (החיבורים יהיו עם ברגי פלב"ם ואיטום
בסיליקון ,ולא בחבקים).
 07.05.10.05.07הצנור העולה בפיר ,בקטע החשוף על הגג
ומעליו ישולט באופן ברור "צינור לפנוי גז
ראדון  -לא לפגוע בשלמותו ולא להתחבר
אליו" .השלטים יהיו בגודל  X2010ס"מ
לפחות .על הגג יהיו השלטים עשויים פח
צבוע ,במפעל שלטים מקצועי.
 07.05.10.05.08סמוך לכל יציאת צנור עולה לגג יש להכין
נקודת חשמל עבור מפוח אורור,במידה ויהיה
צורך לשאוב דרך המערכת הנ"ל .הספק
נקודת החשמל  0.5קוו"ט.
 07.05.10.05.09סביב הצנור העולה החודר את הרצפה
התחתונה תותקן יריעת חיזוק לאיטום
המעבר במפלס התחתון של הרצפה (הגובל עם
הקרקע) וכן איטום גמיש סיליקוני סביב
הצנור במפלס הרצפה הפונה כלפי החלל.
 07.05.10.05.10הצנור המחורר יהיה תוצרת "פלעד"
("פלסטרו-גבת") דגם "פלקיז" ,עשוי ,PVC
שרשורי ומחורר עטוף בבד גיאוטקסטיל,
כנדרש במפרט העיריה הנ"ל ,דגם "יהודה".
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07.05.10.05.11

07.05.10.05.12
07.05.10.05.13

07.05.10.05.14

לחבור הצנרת
למיניהם
האביזרים
השרשורית כגון מופה לחיבור,זוית,הסתעפות
 Tאו  ,Yפקק וכו' יהיו תוצרת חברת
"דרוזבאך" ,או ש"ע מאושר ע"י העיריה.
כחלופה לצנור השרשורי ,ניתן להשתמש
ב"מזרון לאיסוף גזי קרקע" ( ,)SGCאשר
יהיה מצופה בבד גיאוטכני מכל צדדיו ,ויהיה
ברוחב מינימלי של  30ס"מ ובגובה מינימלי
של  2.5ס"מ ,ובחתך מעבר אויר של  77סמ"ר
לפחות.
אופן ההנחה החיבור ויתר הפרטים יהיו על פי
המפרט הנ"ל.
מעל לצנרת או למזרונים יש להניח את כל
שבכות האיטום של הרצפה ,על פי מפרט
העיריה.
הקבלן חייב להכין תכנית עבודה מפורטת
למערכת איסוף גזי הראדון ולהציגה בפני
המחלקה לאיכות הסביבה ולקבל את
אישורה כחלק מעבודתו וללא תוספת.
אופני המדידה והמחירים בעבודה זו יהיו
כדלקמן:
 .1הצנור השרשורי או המזרון ישולם לפי
אורכו ,כולל עטיפת הבד הגיאוטכני ,הנחתו
לפי התכנית ,עטיפתו בחצץ ,החבור לאביזרים
השונים ,חיבור לקשת האחרונה לפני העליה,
תיאום עם יתר הקבלנים ,הקפדה על קיום
המצע הנכון והכסוי (חצץ או בטון לפי סוג
הצנור) וכל יתר הנדרש.
 .2עבור אביזרים כגון פקק T ,וקשתות מתחת
לפני הקרקע ,ישולם לפי יחידה כולל האיטום,
הקיבוע ,החיבור וכל הנדרש.
 .3עבור הקשת האחרונה לפני הצנור העולה
וכן קטע הצנור האנכי העובר דרך עובי הרצפה
התחתונה ישולם בנפרד ,כולל את יריעות
האיטום,האיטום הסיליקוני ,וכל יתר
הנדרש.
 .4עבור הצנור העולה ישולם לפי האורך עפ"י
הקוטר וחומר הצנור ,כולל את כל החיבורים,
האיטום ,התמיכה ,השילוט וכל הנדרש ,ועד
 1.35מ' מעל לגג.קטע הצנור הגלוי מעל לגג
יהיה תמיד ממתכת.
 .5עבור כובע עליון ישולם בנפרד ,כולל קיבוע
וכל הנדרש .המחירים כוללים את כל הנדרש,
לרבות ביצוע המעברים בקירות ,תקרות,
קידוח בבטונים ,איטום ,תמיכה ,תליה,
שילוט וכל הנדרש

ויסות ,מבחני פעולה והרצה
 07.05.11.01עם סיום הקמת המערכות ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/או המזמין
ו/או המפקח חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים
הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המתכנן ו/או המזמין ו/או המפקח
במשך העבודה .הקבלן יבצע גם מבחנים נוספים אשר יידרשו ע"י
מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים ,משרד הבריאות ,משרד
העבודה ,חברת חשמל וכו'.
 07.05.11.02כל מחממי המים למיניהם יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו
לנדרש בתכניות ובמפרט ,בטמפרטורה הנדרשת.
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07.05.11.03
07.05.11.04
07.05.11.05
07.05.11.06

07.06

כל הגופים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם ,כל מפסיקי יתרת
הזרם יכוונו וייבדקו להפסקת פעולת גופי החימום ו/או המנועים
בזרם הנדרש .זרם הפעולה הנורמלי יסומן באופן בולט וקבוע.
כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הפיקוד והבקרה
האוטומטיים ייבדקו לפעולה תקינה.
לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות
רצונו ,הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל
המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה.
לאחר תום הויסותים ואישורם ,על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י
דרישה ,שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות או
הספיקות ,על מנת להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם
לדרישות המפרט והתוכניות .רשום תוצאות כל המבחנים יימסר
למשרד התכנון .לאחר מכן יקבע תאריך כמוסכם ע"י המזמין,
ו/או הקבלן ו/או המתכנן ו/או המפקח ובו יערך מבחן ביקורת
בנוכחות המזמין ,המפקח ,המתכנן או נציגו המוסמך .במידה
ובעת המבחן עם המתכנן ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה
בתוצאות מבחני הקבלן ו/או זו שנדרשה במפרט זה ,וידרשו
ויסותים נוספים ,הקבלן ידרש לשאת בהוצאות המתכנן או נציגו
עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל.
לאחר מסירת המתקן למתכנן ו/או למפקח או למזמין ,על הקבלן
להריץ את המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות
מאשר  14יום .תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המפקח
ו/או מנהל האחזקה/נציג המזמין לענין זה בכל הנוגע להפעלתו
ולאחזקתו של המתקן.

בדיקות לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה
עם גמר התקנת מערכות התברואה ,מערכות הצנרת לאספקת מים ,לכיבוי אש ,לסילוק
שפכים ויתר העבודות ,יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק
מעבודתו וללא תוספת תשלום.
בדיקת לחץ לצנרת הספקת מים
 07.06.01.01צנרת המים הקרים לשימוש ,החמים לשימוש ,הצנרת למערכות
הכבוי וכל צנרת אחרת במתקן ,תיבדק בלחץ הידרוסטטי מיזערי
של  2פעמים לחץ העבודה המירבי של המערכת אך לא פחות
מאשר  10אטמוספירות ,או כמפורט בפרק המיוחד במפרט.
 07.06.01.02שסתומים ,נחשונים ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו
בזמן הבדיקה .בעת הבדיקה יש לתת תשומת לב לתקינותם של
התליות,הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות.
 07.06.01.03הבדיקה תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה
מהפעלת המשאבה .המערכת תושאר תחת לחץ למשך  24שעות
לפחות.
 07.06.01.04עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך .השטיפה
כדוגמת בדיקת הלחץ ,תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל
השסתומים והאביזרים ייעקפו ,והשטיפה תימשך כל עוד ימצא
ליכלוך במים .כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי.
בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין
 07.06.02.01כל צנרת הדלוחין בקטרים עד " ,)63( 2תיבדק לפני סגירת קירות
וריצוף בלחץ מים של  1מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר (מוצאי
כיורים) .קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יאטמו וגובה
המים ישמר למשך  1שעה.
בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם ,ואביזרי
התפשטות .נזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת.
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 07.06.02.02כל צנרת הביוב העשויה יצקת ,פי.וי.סי ,.פלדה HDPE ,וכו'
תיבדק כמתואר לעיל ,אך בעומד של  2מטר מעל לנקודה הגבוהה
ביותר של קצה הקו או  12מטר מעל קצה הקו (( )HDPEפי.וי.סי,).
או  22מטר מעל קצה הקו (פלדה) (לדוגמא בבנין בן  3קומות).
במידה וגובה הקו עולה על האמור לעיל ,תערך בדיקה בקטעים.
בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם ואביזרי
הביקורת .נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.
כאשר הבדיקה נעשית למערכות המהוות תוספת למערכות
קיימות ,על הקבלן לבצע חסימה של הקו החדש לפני חיבור
לקולטן הקיים ,ובדיקת הלחץ תעשה עד לחסימה זו .החסימה
תחתך והחבור לקולטן יתבצע רק לאחר מכן.
הצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסניטריים ,ע"י פתיחת
ברזים והדחת מיכלים.
יש לודא שהזרימה חופשית ,ויש לנקות מקומות כגון מחסומים
ומלכודות למיניהם מכל פסולת בניה.
בדיקת כלים סניטריים ואביזרי מים
 07.06.03.01כל הכלים הסניטריים יופעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באיזורי
החיבור בין האסלות לצנרת הביוב ,ומחסומי כיורים.
 07.06.03.02יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגירת/פתיחת ברזי
הניתוק למיניהם עד לקבלת זרם מים סביב ללא התזה.
 07.06.03.03יש לנקות את כל הרשתות ,המסננים ,מעדני הזרימה
למיניהם,ראשי מקלחות וכו' ,עד לקבלת זרם אחיד ומלא.
שטיפת קוי ביוב וניקוז חיצוניים
 07.06.04.01יש לשטוף בזרמי מים חזקים ,לאסוף ולנקות ,את כל פסולת
הבניה באתר ושיירי עבודות ההתקנה של כל מערכות צנרת הביוב
והניקוז החיצוניים.
 07.06.04.02במקביל יש לנקות את הצנרת התת-קרקעית ע"י מוטות עם
מברשות ניקוי בקצה ,מכשירי ניקוי עם לחץ מים גבוה וכנדרש,
עד לקבלת קוים נקיים מכל פסולת בניה או חסימות אחרות.
 07.06.04.03יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית ,ולודא שהזרימה חופשית
ואחידה לאורך כל התעלות ובתאים.
 07.06.04.04יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים (בתאים טרומיים),
בין החוליות לתקרה וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנט
ובאופן חלק ואחיד.
 07.06.04.05בגמר העבודה ולפני המסירה יש לנקות את מסגרות הפתחים
לתאים ,ולגרז בשכבה נדיבה את מסגרת המכסה.
 07.06.04.06לאחר ניקוי המערכת ,הקבלן יבצע צילום וידאו לכל אורך הצנרת
החיצונית ,בין כל התאים ,עם ציון כל קטע וקטע או מיספור
הקטעים המצולמים כך שניתן יהיה לזהות באופן ברור את
הקטעים ביחס לתכניות.
צילומי הוידאו לצנרת יהוו חלק ממסמכי התיעוד והעדות אשר
ימסרו ע"י הקבלן למזמין.
במידה והצילום יגלה סתימות ,שבר בקוים ,תקלה אחרת או
ביצוע שלא על פי המתוכנן או הנדרש או כחוק ,הקבלן יבצע את
כל התיקונים הנדרשים על כל הכרוך בכך ,ועל חשבונו בלבד.
בגמר עבודות התיקון יבוצעו צילומים חדשים להוכחת הקיים
הנדרש ותקינות המערכות.
בדיקות לחץ לצינורות מי גשם
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 07.06.05.01צנרת מי גשם אנכית (או משופעת) בתחום קירות הבנין ,יש לבדוק
תחת לחץ מים ע"י סגירת כל הפתחים והנקזים למיניהם ומלויה
במים בקטעים של  10מטר אנכיים (הפרשי גובה אבסולוטיים).
 07.06.05.02בדיקת הלחץ תעשה למשך  4שעות ובמשך זמן זה לא תהיינה
נזילות ומפלס המים לא ירד.
 07.06.05.03נזילות יותקנו ותערך בדיקה חוזרת.
 07.06.05.04מודגש בזאת כי הבדיקות הנ"ל ,השטיפות ויתר הנדרשים יבוצעו
במסגרת העבודה וללא תוספת מחיר.
 07.06.05.05נזקים אשר יגרמו למבנה כתוצאה מנזילות ,דליפות וגורם אחר
אשר מקורו בטיב/רמת העבודה ,יהיו באחריות הקבלן והוא ישא
בכל הוצאות תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו.
שטיפה וחיטוי מערכת צנרת ומערכות אספקת מים הראויים לשתיה
 07.06.06.01הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים או הכבוי
אשר ישמשו לשתיה ו/או לשימוש אדם מכל סוג ,על פי הנחיות
משרד הבריאות ,שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות
הסביבה ברשות המקומית.
 07.06.06.02מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן כל מערכות צנרת המים
המשמשת כתשתיות אספקה ראשיות או עבור המים הקרים
והחמים לשימוש ,או צנרת כבוי אש משותפת לכבוי ולצריכה,
מחממי המים החמים ,וכל צנרת אחת במתקן.
 07.06.06.03תהליך הנקוי יתחיל ע"י שטיפת כל מערכות הצנרת במי רשת,
לאחר שיפתחו כל המוצאים וברזי השריפה ,והמים יוזרמו מכוון
המקור אל קצות המוצאים ,עד שיצאו כל המים העכורים
מהמערכת ,ויגיעו מים צלולים.
בעת השטיפה הנ"ל ישטפו גם כל נקודות הניקוז ומוצאים
אחרים.
 07.06.06.04בגמר השטיפה יש לנקז ולרוקן את כל המערכת כהכנה לחיטוי.
 07.06.06.05יש לודא כי הקטעים אותם שוטפים ומחטאים ,מבודדים מהרשת
הקיימת וממערכות המים הפועלות/קיימות באתר.
 07.06.06.06כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי מערכות הצנרת
והמאגרים יעמדו בדרישות ת"י  ,5438ופעולת החטוי תתבצע
כדלקמן:
 07.06.06.06.01כאשר החטוי יתבצע ללא סחרור תמיסת
תמיסת כלור
החטוי ,החטוי יתבצע ע"י
נוזלי (סודיום היפוכלוריט) אשר יוסף למים
באמצעות משאבת מינון ,על צינור הכנסת
התמיסה למערכת.
 07.06.06.06.02יש למלא את כל קוי המים והאוגרים
לודא שכל
למיניהם עם תמיסת הכלור,
האויר נוקז מהמערכת והציוד וכל חתך
הזרימה ונפח האוגרים מלא בתמיסה .את
הקצוות יש לסגור.
 07.06.06.06.03ריכוז הכלור יהיה  300מליגרם לליטר ,וזמן
השהייה יהיה  3שעות לפחות .ריכוז הכלור
לאחר השהייה צריך להיות לפחות 155
מ"ג/ליטר.במידה והריכוז לאחר השהייה
הראשונה הוא  150-100מ"ג/ליטר,יש
להמשיך את זמן החטוי עם המים המוכלרים
למשך תקופה נוספת של  3שעות.
אם לאחר תקופת השהייה הנוספת יהיה
ריכוז הכלור מתחת ל 100 -מ"ג/ליטר ,אזי
יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש.
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07.06.06.06.04

07.06.06.06.05

07.06.06.06.06

07.06.06.06.07

07.06.06.06.08

07.06.06.06.09

07.06.06.06.10

כאשר החטוי יתבצע ע"י סחרור רצוף של מים
עם תמיסת כלור בשיעור מדוד וקבוע,
התמיסה תוכן מראש או שתתבצע הזרקת
כלור ע"י משאבת מינון בעת הזרמת המים
לקוים כאשר הזרימה תתבצע בחתך מלא
לאחר הוצאת כל האויר מהמערכת.
זמן החטוי באמצעות סחרור תלוי בריכוז
הכלור ,כדלקמן:
 12שעות לריכוז כלור של  100מ"ג/ליטר.
 24שעות לריכוז כלור של  50מ"ג/ליטר.
ריכוז הכלור לאחר תום הסחרור צריך להיות
לפחות מעל למחצית הריכוז המקורי .במידה
והריכוז בתום הסחרור הוא בין  10מ"ג/ליטר
לחצי הריכוז המקורי ,יש להמשיך את
הסחרור עם המים המוכלרים למשך תקופה
נוספת ( 12או  24שעות).
אם לאחר תקופת הסחרור הנוספת יהיה
ריכוז הכלור מתחת ל 10 -מ"ג/ליטר ,אזי יש
לבצע שטיפה וחיטוי מחדש.
בכל זמן השטיפה והחטוי ,יהיה נוכח במקום
המפקח/נציג המזמין והוא אשר יקבע אם
יסתיים תהליך החטוי או ימשך כמפורט
לעיל.
בגמר פעולת החיטוי ,יש לשטוף ביסודיות את
כל הקוים ,דרך כל המוצאים והקצוות ,עד
שריכוז הכלור במים היוצאים יהיה נמוך מ 1
מ"ג/ליטר.
מסננים ,ומכשירים ואביזרים אחרים
במערכת אספקת המים לשימוש (קרים או
חמים) יוגנו בפני זיהום .במדת הצורך גם
מכשירים ומערכות אלה ישטפו ויעשה להם
חיטוי כנדרש לעיל.
כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי
הבריאות -שירותי
הל"ת ודרישות משרד
בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה,
הרשות המקומית והמחלקה לאספקת המים
שלה.
מודגש בזאת כי עבודת החטוי תבוצע אך ורק
בידי גוף/חברה אשר זה מומחיותה ויש לה
אישור/הסמכה לכך מטעם משרד הבריאות.
ביצוע שלב זה בעבודה הוא תנאי יסודי
לקבלת המערכת ואישור לביצועה כנדרש.

תכולת העבודה
מודגש בזאת ופעם נוספת ,כי כל הבדיקות השטיפות והחיטוי וכן צילומי הוידאו
המפורטים לעיל והנדרשים (גם אם לא פורטו) יעשו כחלק בלתי נפרד של
העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום.

07.07

שילוט וסימון
הקבלן יספק ויתקין בגגות מעל תקרות מונמכות ובכל מקום אחר בבנין בו עבד,
שלטים ברורים עבור כל אביזרי הצנרת או הציוד הראשיים כגון דודי שמש
מחלקים וכו'.
 07.07.01.01כל האביזרים כגון שסתומים ,ברזים ,מקטיני לחץ וכו' ,ציוד
פיקוד ובקרה ,ישולטו בשלטי פלסטיק רב שכבתיים חרוטים
בפנטוגרף ,בגודל אותיות מיזערי של  5מ"מ.
 07.07.01.02השלטים יהיו בגודל מינימלי של  X105ס"מ ,וכל שלט ישא את
שם האביזר ,יעודו ומספרו כפי שמופיע בסכימות ושאר הפרטים
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העיקריים שלו .נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד תסוכם עם
מנהל האחזקה של המתקן ,או נציג המזמין ,ובאישור המתכנן
ו/או המפקח .שלטים אשר יסופקו שלא באישור הנ"ל לא
יתקבלו.
 07.07.01.03הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי מקרא וטבלת
הגוונים של המזמין ,בו יציין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו,
לרבות צנרת ביוב וניקוז בחללים עם גישה.
בהעדר הנחיות מיוחדות לגבי הצבע מטעם נציג המזמין ,יהיו
הגוונים וצבעי הזהוי לפי ת"י  ,659או כמפורט בהמשך.
על רקע צבע הגמר ,הצנרת הפנימית תסומן בסרטי שילוט
מוכנים ,להדבקה סביב היקף כל הצינור  -כוון הזרימה וסוג
הנוזל.
ההדבקה תעשה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומות מספיק
על מנת להבהיר לגמרי את מהלך הצנרת וזרימת הנוזלים
השונים ,גם מעל תקרות מונמכות כפי שידרש ויאושר ע"י
המתכנן ו/או המפקח .המדבקות תהיינה כאמור בסרטים סביב
כל ההיקף ,באכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי
המקום ,ללא קילוף.
צנרת חיצונית גלויה וחשופה תסומן בצבע באמצעות שבלונות
מיקצועיות ,עבור כוון הזרימה וסוג הנוזל כמפורט וכנדרש.
 07.07.01.04השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם
עבורם כל תוספת.
 07.07.01.05להלן טבלת הגוונים למערכות תברואה:
מס'
סידורי
1

07.08

שם החומר/הנוזל
מי שתיה (קרים)

צבע
ראשי
תכלת 42

סימון מיוחד
(סימני פסים)

אדום

2

מי כיבוי אש

3

מים חמים (לשימוש) (צנור מבודד) טורקיז  53פס תכלת רחב 42

4

שופכין

שחור 202

5

מי גשם

שחור

פס סגול רחוב
פס תכלת רחב 42

תכניות עדות.
 07.08.01.01על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו ,כאחד מתנאי היסוד לסיום
עבודותיו מסירת העבודה ותחילת תקופת האחריות  -מערכת
"תכניות עדות" (או "כפי שבוצע") ,כמתואר בהמשך.
 07.08.01.02תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים
של הצנרת הפנימית והחיצונית לאספקת מים ,הצנרת לכבוי אש,
צנרת סילוק שפכים וצנרת אחרת מכל סוג ,מיקום ברזי ניתוק,
קטרים ותואי מדויקים ,עומק הצנרת ,עומק התאים עם מפלסי
המכסה ומפלסי תחתית הצנור ,קוטר התאים ,מיקום מרזבים,
מיקום קולטי מי גשם ,כמו כן מיקום שרוולים ,וכל יתר המערכות
המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן ,וכן המיספור
ושילוט הציוד.
התכניות תתבססנה על מדידות של מודד מוסמך ,סימון
קואורדינטות ,סימון מרחקים מנקודות ציון ידועות ובולטות וכל
מידע אחר הדרוש למזמין ו/או לרשות המקומית לצרכי תחזוקת
הקוים והטיפול בהם ,התחברות לקוים,שנויים בעתיד וכו'.
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" 07.08.01.03תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב ,בתוכנת
"אוטוקד"  ,2000באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי
השרטוט ,וברמה שלא תרד מרמת תכניות המכרז אשר הוציא
המזמין .כמו כן יספק הקבלן למזמין תקליטור (דיסק) צרוב עם
כל השרטוטים והוראות הפתיחה.
 07.08.01.04תכניות העדות תבדקנה ותאושרנה .במידה והתכניות
והשרטוטים לא ישקפו את המצב האמיתי ,הקבלן יבצע תיקונים
כנדרש.לאחר אישור התכניות ,הקבלן יספק למזמין  3עותקים של
התכניות והשרטוטים יחד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה
כנדרש במסמכי החוזה.
 07.08.01.05מודגש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל
עבודות הקבלן ,לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק
זה של העבודה כלול במחירים הכלליים .כמו כן כמצוין בראשית
פרק זה ,ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם הוא תנאי
לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים .במידה
ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן ,המזמין שומר לעצמו הזכות
לבצעה ע"י אחרים ,ולקזז את עלות הביצוע (לרבות המודדים,
השרטטים ,המהנדסים ,עבודת המחשב וכל הנדרש) מחשבונות
הקבלן ,או לתובעם בנפרד.

07.09

אחריות ושירות למתקני תברואה ולמערכות כבוי אש
07.09.01.01
07.09.01.02

07.09.01.03

07.09.01.04

07.09.01.05

07.10

תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של 36
חודש מיום הקבלה הסופית של המתקן ע"י המזמין (גם אם
הופעלה המערכת קודם לכן).
הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו
כנדרש במפרטים ובתכניות ,ועפ"י הערות המתכנן ו/או המפקח
ונציג המזמין ,לאחר חיטוי המערכות ,הכנת תכניות העדות
וקבלת אישור מכון התקנים למערכות השונות ,ואישור שירותי
הכבאות.
כחלק מהמסירה הסופית ,הקבלן יספק למזמין  3סטים
מושלמים של תכניות עדות מדוייקות ומפורטות .תכניות העדות
תעשינה במתכונת תכניות התכנון  -במחשב  ,בתוכנת "אוטוקד -
 ."2000כמו כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם השרטוטים עם
הוראות הפתיחה והשימוש (ראה פרק "תכניות עדות").
בגמר תקופת העבודה (עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות
עם המזמין) ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין ,הקבלן יפעיל
את מערכות התברואה וכיבוי האש על כל חלקיהן ע"מ לאפשר
תנאי עבודה ומחיה נאותים ובטוחים .המערכות תופעלנה גם אם
טרם התקבלו סופית ,ותחילת תקופת השירות והאחריות תהיה
כמצוין לעיל .עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים
והשרות הנדרשים למערכת.
תקופת האחריות ,תכניות העדות ועבודות השירות השונות,
כלולים במחירי המערכות ,ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.

רשימת התכניות
מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד ,ומהווים
אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה.
התואי הסופי של מהלכי הצנרת לאספקת מים ,לכבוי אש ,לסילוק שפכים ,כבלי
חשמל ופיקוד ,מיקום כלים סניטריים ,ציוד כיבוי אש ,הציוד הראשי והמשני,
תאי בקרה וכו' ,יקבעו על פי אפשרויות ההתקנה ומגבלות המבנה או הפיתוח
בעת הביצוע.
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לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי ,עקיפת מכשולים,
תוספת אביזרים וכו' ,אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכות.
שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים ,ציוד ראשי או משני,
אביזרי צנרת או אביזרים אחרים ,לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי.
המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות,
להוסיףתכניות ,סקיצות ופרטים ,ומתן הוראות ביצוע באתר .הוראות ושינויים
ינתנו אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או
המזמין.
הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע.
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פרק  - 08עבודות חשמל ותקשורת
08.01

כללי

08.02

הקף העבודה

המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל תקשורת ומנ"מ עבור מבנה מעון
יום ,שני ילדים ומועדון נוער בשכונת אבו טור  -ירושלים .במכרז רשאים
להשתתף קבלני חשמל בעלי רשיון ממשלתי מתאים ובעלי נסיון מוכח בבצוע
עבודות בסדר גודל דומה.
העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:
 08.01.02.01חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.
 08.01.02.02התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי
ותקשורת (מוליכים ,כבלים ,צינורות ,יצור לוחות חשמל,
הארקות וכו').
 08.01.02.03תקנות והוראות חברת החשמל ובזק.
 08.01.02.04תקנות הג"א למרחבים מוגנים.
 08.01.02.05תקן ישראלי למערכות גילוי וכיבוי אש מס.1220 .
 08.01.02.06הנחיות מנח"י והנחיות תקשורת במוסדות חינוך עיריית
ירושלים
 08.01.02.07התכניות המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות.
 08.01.02.08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בפרט פרק .08
עדיפות בין המסמכים לפי החמור ביותר

העבודות הכלולות במפרט זה
 08.02.01.01מערכת הארקות (הארקת יסודות והארקות במבנה)
 08.02.01.02לוחות חשמל במתח נמוך ( )400V/230V
 08.02.01.03כבלי הזנה ומובילים לחשמל
 08.02.01.04תשתיות וכבילה לתקשורת מחשב
 08.02.01.05תשתיות לאודיו וידאו ע"פ הנחיות אגף התקשורת למוסדות
חינוך בעיריית ים
 08.02.01.06תשתיות צנרת וכבילה לטלפוניה ולמערכת טלויזיה.
 08.02.01.07אינסטלציה חשמלית מושלמת למאור וכוח.
 08.02.01.08גופי תאורה.
 08.02.01.09גילוי וכיבוי אש כריזת חרום (לפי תקן  1220חלק )3
 08.02.01.10מערכת אינטרקום מצלמה לשער כניסה ראשי ולגני ילדים
ולמעון
 08.02.01.11מערכת תקשורת דו סטרית דו תקשורת עבור איזורי מחסה
המזמין שומר לעצמו את הזכות:
 08.02.02.01למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.
 08.02.02.02לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.
 08.02.02.03לספק חלק מהחומרים ,המובילים הכבלים וכו'.
 08.02.02.04להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.
 08.02.02.05לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.
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 08.02.02.06לבצע את העבודה בשלבים.
 08.02.02.07לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.
שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה
המפורטים בהצעת הקבלן.
הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,האביזרים
והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או
בתכניות.
אין חובה על המזמין לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

08.03

תיאור המתקן
אספקת החשמל הראשית למבנה תהיה מחברת החשמל עבור מעון יום -מונה
חמ"י יותקן בגומחה בגבול מגרש לוח חשמל ראשי של המעון יותקן בנישה
בקומת קרקע.
עבור גני הילדים ומועדון נוער -מונה חמ"י יותקן בגומחה בגבול מגרש ,לוח
חשמל ראשי יותקן בקומה א ויזין את לוחות המשנה בגנים ,במועדון הנוער ואת
לוח המעלית .
אספקת טלפוניה תהיה מתשתית בזק עד לארון ריכוז תקשורת במעון וריכוז
נוסף בקומה א עבור גנים ומועדון נוער.

08.04

הוראות טכניות כלליות
עבודות החפירה לצנרת חשמל ,תקשורת יבוצעו בשטח שתתכן הימצאות של
צנרת תת קרקעית קיימת של שרותים שונים (ביוב ,מים וכד' ) ועל כן תבוצע
החפירה בעבודה זהירה תוך מניעת פגיעה בשירותים הנ"ל.
תואי הקווים יתואמו מראש עם המזמין באופן שלא יגרם נזק .יתכן שהקבלן
יידרש להניח את הקווים בתוואים שהגישה אליהם קשה ולא נוחה .לא תשולם
כל תוספת למחירי היחידה שבהצעת הקבלן עבור קשיים הנובעים מהסיבות
המתוארות לעיל.
האינסטלציה החשמלית תבוצע ברובה בחלל התקרות האקוסטיות ע"י כבלים
 N2XYעל מגשי רשת בפרוזדור הקומה .במקומות בהם תבוצע התקרה משילוב
של גבס ותקרה פריקה יגושרו הקטעים מעל לגבס באמצעות צנרת פלסטית
קשורה בשני קצותיה למגשי הרשת .אין להתקין מגשים לחשמל ו/או תקשורת
מעל תקרה לא פריקה .האינסטלציה החשמלית בחדרים הסגורים תבוצע
בהתקנה סמויה ע"י מוליכים מבודדים או כבלים בצינורות פלסטיים וסיום
באביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) .בחלק מהאזורים יותקנו תעלות
פלסטיות נמוכות לאורך הקירות מהן יסתעפו המעגלים אל השקעים מעליהן.
חלק מהשקעים יהיו בהתקנה גלויה.
מובילים מתכתיים :כל המובילים המתכתים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין
(תעלות ,סולמות ,צינורות ,תעלות רשת) ותמיכותיהם יהיו מגולוונים .כל
עבודות ההכנה כגון ריתוך ,השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון .אין לבצע אחרי
הגילוון כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי כולל קידוח .מגשי הרשת יהיו
מגולוונים .התמיכות ,לסולמות ,לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים
מכופפים או זויתנים מרותכים (ללא ניטים) (דוגמת  ARBICתוצרת ישראלוקס)
ויתאימו לעומס המירבי של הסולם/תעלה עם הכבלים .מרחק ההתקנה בין
התמיכות  1מטר לכל היותר .הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו
לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע .מחיר התמיכות כלול במחיר מטר
תעלה או מגש המפורטים בכתב הכמויות.
צינורות כבלים ומוליכים:
 08.04.05.01קווים לנקודות בהתקנה סמויה בחציבות ו/או ביציקות חדשות
או במחיצות סגורות יבוצעו ע"י מוליכים מבודדים  PVCבצבעים
תקנים בתוך צינורות פלסטים כפיפים חלקים.
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 08.04.05.02להלן פרוט צבעי צנרת "מריכף" שתונח במבנה ,כל הצנרת תהיה
מטיפוס "כבה מאליו"
•

צנרת חשמל  -בצבע ירוק

•

צנרת לתקשורת – סגול או כחול ע"פ הנחיית בקרה של עיריית ירושלים

•

צנרת כריזה ומחשבים  -בצבע צהוב

• צנרת לגילוי אש  -בצבע אדום.
 08.04.05.03כל הצנרת הפלסטית תהיה חלקה .אין להשתמש בצינורות
שרשוריים .כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם החיצוני קטן
מ 20 -מ"מ.
 08.04.05.04צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם
הנחתה.
 08.04.05.05כל הקוים בתעלות פתוחות יבוצעו על ידי כבלי נחושת מטפוס
).N2XY (XLPE
חוטי משיכה :כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות
בעבודתו יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור .לצינורות עד קוטר  36מ"מ חוטים
בקוטר  2מ"מ ,לצינורות  42מ"מ עד  63מ"מ ,חוטים בקוטר 4מ"מ ,לצינורות
" 3ומעלה ,חוטים בקוטר  8מ"מ.
סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת (קטע צינור) שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור.
שילוט:
 08.04.07.01כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים עם ציון
מספר הלוח ומספר המעגל .גוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב
שחור על רקע לבן.
 08.04.07.02ציוד תקשורת ישולט בשלט כנ"ל אולם על רקע כחול.
 08.04.07.03שקעי החשמל משוריינים במרחבים המוגנים ובמקלט ישולטו
(בנוסף לסעיף  )1בשלט סנדביץ חרוט "לא מוגן ע"י מפסק לזרם
דלף".
 08.04.07.04השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 08.04.07.05כל כבלי החשמל יסומנו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל.
 08.04.07.06כבלי התקשורת יסומנו בנוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו
וכן  1.5מטר מתחילת הקו ומסופו.
קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד  2.20מ' לפחות מפני הרצוף,
קופסאות הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ – 2מטר ייסגרו בברגים.
חפירות:
 08.04.09.01החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק  110ס"מ (אם לא נרשם אחרת)
מרום הסופי של הקרקע או המדרכה ,לצורך עבודה זו אין הבדל
בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו
מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר
והסלע.
 08.04.09.02החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת
ובשכבה נוספת לאחר הנחתה ולאחר מכן להדק את החול .מעל
שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סמון
"כבלי חשמל" כנדרש ,לכסות את החפירה בעפר ולהדק עד
להשגת צפיפות של  97 %מוד א.א.ש.ו .לפחות .פני המילוי
הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.
 08.04.09.03על הקבלן לקבל אישור המפקח לתואי לפני בצוע החפירה .על
הקבלן לוודא תואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת.
האחריות להמנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על
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הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת
שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מייד ,על ידו ועל חשבונו.

08.05

חומרים וציוד
כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון
התקנים הישראלי .חמרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראל.
אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים IEC, NEC,
.UL, VDE ,BS
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המהנדס ו/או המפקח ,אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך
אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או חומר שימצאו
פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו .המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר
שלא אושר מראש גם מבלי שידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע
את ההחלפה מייד ועל חשבונו.
אביזרי החשמל והתקשורת (שקעים ומפסקים) להתקנה עה"ט יהיו מתוצרת
 GEWISS SYSTEMאו ניסקו  Nלהתקנה עה"ט
האביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) יהיו גוויס סדרת  ONEסדרת קורוס או
בטצינו עם תריסי מגן פנימיים(חובה בכל השקעים בפרויקט).
תיבות חיבורים ומעבר להתקנה גלויה עה"ט יהיו מתוצרת  GEWISSאו ניסקו
או לגרנד או שו"ע אין להשתמש בשום מקרה בקופסאות מרירון .
קופסאות לאביזרים יהיו קופסאות גוויס בקירות בלוקים .הקופסאות יתאימו
לציוד המותקן ויותקנו בקירות כך שהחורים לחיזוק השקעים בברגים יהיו
במקביל לרצפה.
תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש דוגמת פלגל או  IBOCOאו ש"ע.
הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  ,ABBשניידר או  EATONבלבד.
כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר (לפי תקן מחמיר ) .אלא
אם נדרש במפורש אחרת הקבלן ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד
בלוחות ,במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל טווח הציוד הדרוש בלוחות יש
לשמור שלפחות קבוצת אביזרים מסוג מסויים ( כגון ממסרים ,מגענים אביזרי
פקוד ,מנתקי הספק ,מפסקים ח"א ומאז"ים) יהיו משל אותו יצרן.

 08.06הארקות
במסגרת העבודות תבנה מערכת הארקת יסודות לבניין בית הספר וכן יוארקו
כל האלמנטים המתכתיים בבנין ע"פ דרישות חוק החשמל ותקנותיו
הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:
 08.06.02.01בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי 4271
תקנות החשמל (הארקת יסודות) התשמ"א.
 08.06.02.02הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.
 08.06.02.03הגדרות:
הארקת יסודות :המערכת הכוללת את טבעת הגישור ,פס
השוואת פוטנציאלים ,אלקטרודות הארקת יסודות ,יציאות
חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.
טבעת גישור :ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד
של המבנה ,מחבר את האלמנטים השונים כגון המוטות
האנכיים של היסודות ,יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה
בהיקף המבנה ,תוך שמירה על רציפות חשמלית.
פס השוואת פוטנציאלים :פס נחושת המתחבר לטבעת
הגישור באמצעות פס ברזל שטוח מגולוון ואליו מתחברים
כל צרכני ההארקה .מדות הפס  80x8מ"מ באורך המאפשר
לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים.
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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יציאות חוץ :פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י
רתוך לטבעת הגישור והקצה השני יוצא אל מחוץ לבנין לתוך
קופסה משוריינת שקועה בקיר עם מכסה מחוזק בברגים
ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת
היסודות מבחוץ.
אלקטרודת הארקת יסודות :חלקי המתכת הטמונים
ביסודות המבנה ומחוברים ביניהם ע"י ריתוך.
 08.06.02.04טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול חלק (לא מצולע)
שקוטרו  12מ"מ תוך כדי שמירת רציפות ההארקה ,הגישורים
הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו ע"י ברזל  10מ"מ שיחובר
באמצעות ריתוך.
 08.06.02.05בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון (יציאות חוץ,
מעבר ,תפר וכו') יש להתקין פס מגולוון  4x30מ"מ לפחות
שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך תחום הבטון.
בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת
הגישור.
 08.06.02.06אלקטרודות הארקת היסוד יכללו רתוך הרשת התחתונה
ביסודות בודדים וחבור לשני מוטות אנכיים לפחות ,אלו ירותכו
אל טבעת הגישור ,בכלונסאות ,יש ליצור קשר גלווני בין המוטות
האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר  8מ"מ לפחות .שנים מהם ירותכו
לטבעת הגישור.
 08.06.02.07איפוס :המתקן יוגן בשיטת האיפוס .האיפוס יבוצע בפס השוואת
פוטנציאלים הראשי ע"י לוח החשמל הראשי במבנה ע"י חבור
מוליך האפס דרך פס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליכי נחושת
שזורים עם בדוד בצבע כחול עם צהוב ירוק בשני הקצוות .חתכי
המוליכים לפי המופיע בתכנית הארקות.
בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי ,מובילים כבלים,
קונסטרוקצית מתכת ,לוחות חשמל ,גריד תקרה אקוסטית ,ארונות תקשורת,
צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות ,ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות.
הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים מנה לא
פורטו במסמכי המכרז.

08.07

לוחות חשמל
לוחות החשמל יהיו מסוג לוחות פנלים מודולרים מפח צבוע בתנור עם דלתות
להעמדה על רצפה ,מותקנים בתוך גומחות חשמל/נישות .פסי הצבירה יהיו
בחלק העליון של הלוחות עם כיסוי פרספקס שקוף .מהדקים ,פסי האפס ופסי
הארקה יהיו בתאים נפרדים בחלק התחתון של הלוח מאחורי פנל נפרד לרוחב
כל חזית הלוח ,גודל התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים
אלה .כל המעגלים מהקומה כולל קו ההזנה וכולל כבלים ללוחות משנה יותקנו
על סולם/תעלה בצידי הלוח ויכנסו אל הלוח מלמטה .אי לכך כל לוח יותקן על
סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ 15 -ס"מ בכדי לאפשר מעבר נוח לכל
הקווים .פרופיל המתכת כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.
הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  ,ABBשניידר או  EATONבלבד! .הקבלן
ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות החשמל .במידה ונבחר יצרן
שאינו מייצר את כל טווח האביזרים הנדרשים בלוחות יש לשמור שלפחות כל
קבוצת אביזרים מסוג מסויים (כגון קבוצת ממסרים ,מגענים ואביזרי פקוד,
קבוצות מנתקי הספק אוטומטים ,קבוצת מפסקי זרם חצי אוטומטים זעירים
וכד') יהיו משל אותו היצרן .המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר
עפ"י תקן ישראלי  745ותקן בנלאומי .IEC -898
סלקטיביות :בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקויים סלקטיביות הן בזרם
יתר והן בקצר .באחריות הקבלן לודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים
המבטיחים סלקטיביות מלאה.
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בקרה והשלת עומסים :כל לוחות החשמל יצוידו במגענים להשלה ולמיתוג
עומסים.
איזון פאזות :עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את
הזרם בשלושת הפאזות .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר
מ 5 %-על הקבלן לבצע איזון פאזות .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא
ישולם עבורו בנפרד.
הוראות כלליות לבנית לוחות:
 08.07.06.01הלוחות יבנו בהתאם לתרשימים העקרונים ותרשימי החבורים
שבתכניות .מידות הלוח תהינה מתאימות לצורכי האביזרים
הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור .30%
 08.07.06.02התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית
בלבד ,תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים
המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור
המהנדס לפני תחילת העבודה .רק לאחר אישור התוכניות רשאי
היצרן לגשת לבצוע הלוחות .עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל
לוח  3עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.
 08.07.06.03הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות ,אפס והארקה עם ברגים
ודיסקיות פליז ,בורג נפרד לכל מוליך .העומס יחולק שווה בין
הפאזות .כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים .עד 25
ממ"ר מהדקי מסילה 35 ,ממ"ר ומעלה עם בורג התחברות ע"י
נעלי כבל.
 08.07.06.04מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה
באמצעות נעלי כבל ודיסקיות פליז ,כבלי אלומיניום יחוברו ללוח
באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי גודל
הקו .אין להשתמש בדיסקיות.
 08.07.06.05כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים
שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות (לא דבק) .בנוסף
לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר
המופיע בתכנית.
 08.07.06.06הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל
פלסטי שקוף משולט בסמן החץ .כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים
אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי.
 08.07.06.07היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין
מפסקים חצי אוטומטים בלוחות החשמל .ציוד החשמל המוצע
חייב להתאים לדרישה זו.
 08.07.06.08פנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים (פרפרים) או ברגים בעלי
ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג
מהפנל.
לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי על-פי ת"י
 ,61439ובעל תו תקן .ISO 9002

08.08

גופי תאורה
הוראות טכניות כלליות:
 08.08.01.01גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים .באזורים
בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים.
 08.08.01.02גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה
לצרכי אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שמוש בכלים.
הלובר יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם
יפורק לצרכי תחזוקה.
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08.08.01.03

08.08.01.04

08.08.01.05
08.08.01.06

08.08.01.07

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתיחס להספקה,
התקנה וחיבור כולל גם את הציוד והנורות .כן כוללים המחירים
התקנה מושלמת של גופי התאורה ,לרבות כל החיזוקים,
המתלים ,ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות
וחומרי העזר הדרושים.
כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יוחזקו ע"י שני פס
מתכת ו/או שני מוטות הברגה אל תקרת הבטון ללא תוספת
תשלום .בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל
תקרת הבטון.
גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע
המקוריות שלהם(כמו מתחת לגשר) ,והקבלן ידאג שתהיינה
ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.
כל גופי התאורה מבוססי  LEDיסופקו עם  5אחריות לפחות .בעלי
תקנים ישראל (מת"י) .אורך חיים  50,000שעות עבודה לפי תקן
 ,LM-80ו .TM21-תקן  LM79ותקן פוטוביולוגי  .IEC62471גוון
אור לבן טבעי  ,CCT=4000Kדרייבר לג"ת לד בתקן  CBאו ,TUV
לרבות בדיקת  EMCל LVDכדוגמת חברת פיליפס,
 MEANWELLאו  LIFUDאו ש"ע מאושר.
כל מנורות הפריקה (פלורסצנטים ,מטל הלייד ) יצוידו בקבלים
לשיפור כופל הספק עד  0.92לפחות.

 08.08.01.08כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים
מחוזקים לגוף.
 08.08.01.09ציוד תאורת חרום יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  20חלק .2.22
 08.08.01.10ג''ת יסופקו ע"י המפורט בכתב הכמויות ,לא יאושר שימוש בג"ת
ש"ע אלא אם יסופק ג"ת חליפי שיאושר מראש ע"י המתכנן
חודשיים מתחילת צו העבודה!.
מנורות חד תכליתיות:
ג"ת תאורת חירום  LEDהכוללות :מטען וסוללות ,לתאורה בהפסקת חשמל.
מאושר עפ"י תקן ישראלי  20חלק  2.22עם בקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת
של פעולת הנורה במתח סוללה של נמוך  1Vלשמירה על הסוללות.
כל מערכות תאורת החירום יהי'ו בעלי תקשורת אלחוטית לבקרה ופיקוד כולל
הדרכת צוות בי"ס לשימוש בהם ותוכנית שליטה במחשב.
שלטי יציאת חרום מוארים דו תכליתיים:
כל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג  LEDעם ממיר ,מצברי ניקל קדמיום ומטען
לפעולה של  180דקות בהפסקת חשמל .המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני
בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת ביקורת (ללא מתג
לניתוק היחידה) .שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט על גוף התאורה ויותקנו
על הקיר או שקועים בתקרה.

08.09

מערכת גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חירום
כללי:
במבנה תותקן מערכת גלוי אש ועשן כתובתית אנלוגית עם גלאי עשן בתקרה.
הרכזת תמוקם בסמוך למזכירות ,פנל משנה ממוגן חבלה יותקן במקום בולט
לכניסה לבנין ע"י דרישות מכבי אש
מערכת גלוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י 1220 ,ולדרישות מכון התקנים
משולבת עם מערכת הכריזת החירום  ,כן ישא הציוד תו תקן  U. Lאמריקאי.
החברה המציעה תהיה בעלת .ISO 9002
פרוט טכני של הרכזת:
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08.09.02.01

08.09.02.02
08.09.02.03
08.09.02.04

08.09.02.05
08.09.02.06
08.09.02.07
08.09.02.08
08.09.02.09

הרכזת תהיה כתובתית אנלוגית עם כרטיסים לחבור עד 254
כתובות (גלוי וכיבוי) .כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שונים ,יחידות
כתובת לחיבור הפעלה/הפסקה של מיזוג אויר ,חלונות עשן ,מדפי
אש ,וכדו' .המערכת תגיב לכל ארוע באמצעות היכולת לאתר
ולשבץ את הגלאים (ו/או אמצעי ההתראה האחרים) ע"פ מקומם
הגיאוגרפי.
הרכזת תצויד בחייגן אוטומטי ל 4 -מנויים.
הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם
ראשי .ניתן יהיה לקבוע את הגורמים לניתוק ע"י תכנות).
הרכזת תכלול תכנת אינטגרלי (המאפשר שנוי התכנית ללא צורך
בשנוי חיווט) וצג  LCDאלפא נומרי .ניתן יהיה לכוון את
הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה הותקן .כ"כ ניתן יהיה
לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקלות (אבק ,שבר)
ונתונים על סוג הגלאי ,מספר סידורי ותאריך היצור .המערכת
תהיה בעלת סף אזעקה דינמי בהתאם למצב הרגישות כפי
שיוגדר ,ע"פ חלוקה גאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין.
הרכזת תהיה מתוצרת טלפייר או שווה ערך המאושר לשמוש ע"י
מכון התקנים.
הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי
היציאות ומטען ומצברים לגבוי  24שעות.
הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר.
הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה ,להתקנה על הקיר
או שקועה בתוכו .התיבה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור.
הרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית  C.P.Uהמפקחת על כל
כרטיסי העניבה ,הצד הדיגיטלי וכרטיסי הממשק למחשב.
נתונים המאוכסנים ב C.P.U -לא ימחקו גם אם נפל מתח
ההספקה .ה C.P.U -יאפשר הגדרת תנאים לאזעקות והעברת
אינדקציות למחשב .ה C.P.U -יצויד בשעון זמן.

גלאים:
 08.09.03.01הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים
אוניברסליים משולבים בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת
הבטון כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס.
 08.09.03.02גלאי עשן יהיו אופטי "ירוק" .הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה
ויאפשר גילוי כל סוגי העשן ,מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה
ביותר.
 08.09.03.03גלאים מסוג עליית טמפרטורה (גלאי חום) יותקנו במקומות בהם
קיימת סבירות גבוהה להפעלות שווא ע"י גלאי העשן ומאידך
במקרה של שריפה צפוייה עליית טמפרטורה מהירה (עליה של
 8.3Cלפחות בתוך דקה).
 08.09.03.04לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגרלית ובנוסף אפשרות לחיבור
נורית מקבילה לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים.
 08.09.03.05לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת.
 08.09.03.06כל תקלה בגלאי עקב קצר ,נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד
אינדיקציה ברכזת.
 08.09.03.07תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור
מקומות בהם תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם.
 08.09.03.08הגלאים יהיו מתוצרת טלפייר או שווה ערך ויתאימו לעבודה עם
הרכזת שסופקה(פתוחה בלבד).
לחצני חרום:
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בנוסף לגלאים ,יותקנו בכניסות לבנין לחצני אזעקת אש ,לחצנים אלו יחוברו
לאזור האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים.
הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי
חיצוני ("כלפה") למניעת לחיצות שווא  ,ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם
לדרישות התקן.
צופר אש:
מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה:
 08.09.05.01צופר פנימי (בקומה) :צופר בעל עוצמה של  DBA90במרחק של 1
מטר בתדר של  3000הרץ משולב עם נצנץ  90 V24הבזקים בדקה
עם כתובת כפולה (ללא ביטול אתראה לנצנץ) .הצופר יחובר
לרכזת קיימת.
 08.09.05.02צופר חיצוני (על קיר חיצוני של הבניין) :צופר המיועד להרכבה
חיצונית בעל עוצמה של  (100DB) Aבמרחק של  1מטר ,בתחום
תדרים  500-1000הרץ.
יחידת הפעלה לציוד חיצוני:
יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו הגלאים.
יחידה זו תשמש כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים
לסגירת דלתות אש ,מאווררים ,פתחי עשן ,מסכי עשן ,וכו' .מגעי היחידה יוכלו
להפעיל אמצעים במתח מקסימום .220 VAC\4A :היחידה תהיה מצוידת בלחצן
הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל את הרכיב הבוחן והשלוח
את כתובת היחידה ללוח הבקרה.
אופן פעולת המערכת :
 08.09.07.01אזעקה:
נורית סימון בגלאי תהבהב.
נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.
יופעלו הצופרים.
הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא
נומרית
בעברית (כתובת הגלאי המזעיק).
שחרור דלתות אש ,חלונות עשן וכו'
הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה.
החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתיים.
תקלה:
נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.
יופעל צופר פנימי בלבד.
הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה
ולמקומה.
החיגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.
הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה.
אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.
מערכת כבוי אש ללוחות חשמל:
 08.09.08.01מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים:
אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש.
ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית (לחצן בלוח
הפיקוד).
ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל.
 08.09.08.02מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים:
כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על
ריכוז נפחי של .70%
תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי
לבין פתיחת המגוף.
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מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל
גם צופר האזעקה.
 08.09.08.03ציוד השחרור של הגז מהמיכל ,הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך
שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על  10שניות.
 08.09.08.04הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול ( 40הקוטר יקבע עפ"י
משקל הגז) צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות את
הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפזור.
 08.09.08.05עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  3ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית
מיקום נחירי פיזור לאשור המתכנן הכוללת סימולציית מחשב.
 08.09.08.06עבור חדר שתקרתו מעל  3ק"ג חייב הקבלן לבצע מערכת נחירי
פזור כפולה.
 08.09.08.07הספק יספק תעודה על אכות הגז.
 08.09.08.08בכל מיכל יותקן שעון לחץ אנטגרלי  -נדרש לחץ קבוע .25 KBAR
 08.09.08.09בכל מיכל תותקן נצרה למניעת שחרור הגז בעת בדיקה תקופתית.
 08.09.08.10בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית.
 08.09.08.11מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל ,הצנרת ,נחירי
הפזור ,ברזים וציוד המדידה והפקוח ,התקנה וחיבור מכני
וחשמלי ,כבלי חיבור ,החזוקים ,המתלים וכל העבודות וחמרי
העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה.
בדיקה ואישור:
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת המערכת
ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקנים .בדיקת
המערכת תהיה בנוכות המפקח ונציגי היזם,הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא
לאנשי האחזקה.
לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן  2תיקי מערכת
הכוללים את הספרות הרלוונטית לציוד שהותקן ,הוראות הפעלה ותחזוקה
בעברית.
אחריות הקבלן:
המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה ,לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת
לשביעות רצון המזמין למשך  24חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת
באתר.

08.10

מערכת כריזת חרום (משולבת עם מערכת ג"א לפי תקן  1220חלק ג):
מטרות המערכת ודרישות תפעוליות:
 08.10.01.01מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות
שוטפות לפי חלוקה לאזורים .
 08.10.01.02ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר
באמצעות הרמקולים.
 08.10.01.03המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  24שעות ביממה.
 08.10.01.04שידור ההודעות יהיה מעמדת הכריזה במזכירות
 08.10.01.05המערכת תוכל לשדר גם מוזיקת רקע מנגן דיסקים מקצועי.
 08.10.01.06המערכת תאפשר עדיפות לכריזת חרום על פני מוזיקת הרקע.
 08.10.01.07המערכת תוזן ממתח הרשת  230v ACוכן ממתח ישר 24v DC
כגיבוי .ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית ,ללא
צורך בפעולה ידנית כל שהיא.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  125מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

08.10.01.08

08.10.01.09
08.10.01.10
08.10.01.11
מסד מרכזי :
08.10.02.01
08.10.02.02
08.10.02.03
08.10.02.04
08.10.02.05
08.10.02.06
08.10.02.07
08.10.02.08

המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,MAINTENANCE ,
 FREEאשר יאפשר הפעלת המערכת במשך  60דקות שידור
רצופות ללא רשת החשמל ,וכן מטען ,אשר יטען את המצברים
ברשת החשמל ,בטעינת טפטוף וטעינה מהירה ,לפי הצורך.
המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת CONSTANT
VOLTAGEבמתח של .100V
כל המערכת תשולב בארון במסד סטנדרטי "  19סגור מאוורר.
אספקת והתקנת מערכת צלצולים שתחובר למערכת כריזה,
לרבות הדרכת צוות בית הספר לתפעול המערכת ובניית תוכנית
מצבים לשביעות רצון צוות בית הספר ותותקן בחדר מזכירות.

במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " ,19יותקן כאמור
כל הציוד המרכזי.
מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של 2
מ"מ לפחות.
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע ,כאשר בין יחידות
ההגברה יותקנו שלבי אוורור בגובה (" )1 4/3ועוד תוספת מקום
פנוי של  25%רזרבה.
דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח ,ותהיה אפשרות
להסירם בשעת הצורך ,כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד
קורוזיה ונגד חלודה.
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ,ובצבע סופי
על בסיס אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה .בגב המסד תותקן
דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו ,סוג הגלגלים
יקבע בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של  20%לפחות.
המסד יכלול פנל  AC/DCעם מפסיקי הפעלה ראשיים ,נוריות
לציון אספקת המתחים ,נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם
וספקי כוח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.
המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול ,שנאי קו ,וסת
עוצמה ,בורר מגברים ,ומד עוצמה /מוניטור משולב ,כחלק מובנה
ביחידות ההגברה.

מגברי הספק:
 08.10.03.01מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים
משולבים ,בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב ". 19
 08.10.03.02הספק היציאה הכולל יהיה .עפ המפורט בכתב כמויות לפי כמות
הרמכולים שתותכן.
 08.10.03.03בחישוב ההעמסה תלקח בחשבון רזרבה של .30%
 08.10.03.04מתחי האספקה 24VDC, 50HZ 220 VAC
 08.10.03.05עכבת הכניסה  100Kאוהם לפחות.
 08.10.03.06יציבות בשינוי עומס ) (OUTPUTREGULATIONביציאת קו
 1.25DV 100Vהפרש בין עומס מלא לעומס בריקם.
 08.10.03.07תחום הענות לתדר  60-20Khzבניחות של .3DB
 08.10.03.08אחוז עיוותים :מתחת ל 1 % -בתדר  1Khzבהספק מוצא מלא.
 08.10.03.09רעש מוצא 90 DB :לפחות ביחס להספק יציאה מלא.
 08.10.03.10תחום טמפרטורת עבודה  45 :מעלות עד מינוס  10מעלות
צלסיוס.
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 08.10.03.11כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים,
לצורך חבור וניתוק המערכת בזמן השרות.
 08.10.03.12כל חלקי המתכת במגבר ,יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או
תהליך של אנודיזיה נגד איכול וחלודה.
ערבל צליל:
 08.10.04.01ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי או כיחידה מודולרית משולב
במגבר ההספק .בערבל יהיו כניסות:
לכל מיקרופון במערכת.
לערוץ רדיו .
לערוץ מוזיקת רקע מנגן דיסקים.
כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.
 08.10.04.02כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר
הערבל אל מגברי ההספק במערכת.
 08.10.04.03במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל 6 -יחידות
כניסה.
 08.10.04.04עכבת כניסה  100Kאוהם
250mV
 08.10.04.05רגישות בכניסה
 08.10.04.06יתרת מתח בכניסה  30dBלפחות
 08.10.04.07תחום הענות לתדר  20Hz-20Khzבנקודות ± 3dB

 80dBלפחות
 08.10.04.08יחס אות לרעש
 08.10.04.09אחוז עיוותים הרמוניים 0.2% :בתדר  1Khzובמתח יציאה
נומינלי.
 08.10.04.10מתח יציאה נומינלי  0.4Vבעכבה אוהם )± 14dBM ( 600
אפשרות לניחות של  6dBלאוקטבה בתדר של ,100 Hz
אפשרות לויסות צליל של ±12dB :בתדר של  ±12dB, 80Hzבתדר
של  12Khzבערבל תותקן כניסת ( VOXמיתוג קול).
 08.10.04.11בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת
כניסת מיקרופון.
נתוני כניסות המיקרופון:
רגישות כניסה מכסימלית של  200מיקרו-וולט.
עכבת כניסה של  350אוהם בתדר 1Khz
תחום הענות לתדר  30Hz-18Khzבנקודות .± 3db
יתרת מתח בכניסה 30dB :לפחות )(Overload margin
יחס אות לרעש  55dbלפחות ברגישות מקסימלית.
אחוז עיוותים הרמוניים 0.1 % :בתדר 1Khzבמתח מוצא
נומינלי.
אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים.
נתוני כניסת מוסיקה
רגישות בכניסה 150 Mv :למתח יציאה מלא.
עכבת כניסה15K :אוהם לפחות לכניסה  600אוהם.
תחום הענות לתדר 30Hz-20Khz :בנקודות ±3dB
אפשרות לניחות של 6dB :בתדר 100Hz
יחס אות לרעש 65dB :ברגישות מקסימלית
אחוז עיוותים הרמוניים 0.1% :בתדר  1Khzובמתח יציאה
נומינלי
יתרת מתח בכניסה 30dB :לפחות
אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.
רמקולים ,שנאי קו ,גרילים אוקסטיים ותיבות תהודה:
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08.10.05.01
08.10.05.02
08.10.05.03
08.10.05.04
08.10.05.05
08.10.05.06
08.10.05.07
08.10.05.08
08.10.05.09

על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך
תיבת תהודה ,גמר בצורת חצי ירח עם כיסוי פח מחורר עדין בצבע
לבן .
בתקרות אוקסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל
אקוסטי מפח מחורר בצבע לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן
מעל התקרה האקוסטית.
הרמקול יהיה בקוטר "  6מטפוס  FULL RANGEבעל משפך
כפול
) (DOUBLE CONEובאחוז עיוותים נמוך.
לרמקול מגנטי קרמי קבוע ,במשקל שלא יפחת מ 142 -גרם עכבה:
 8אוהם.
תחום הענות. 60Hz-20Khz :
קיבול הספק.10W :
זוית פיזור 120 :מעלות.
כל רמקול יצוייד בשנאי קו בעל  5דרגות לתאום הספקים עם
סנפים ( 0.5 ,6,3,2,1וואט) הרמקול יהיה מתוצרת רמ-טל בע"מ
פתרונות תקשורת דגם  HSR1086CTאו ש"ע.

שופר קול
 08.10.06.01שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים
בפני רטיבות ,לחות  ,מליחות ותנאי אקלים אחרים ,שופרי הקול
יהיו בעלי מובנות מירבית.
 08.10.06.02הספק .RMS 15W
 08.10.06.03תחום הענות לתדר  500Hz-7Khzבנקודות . ± 3db
 08.10.06.04רגישות מוצא  100dbבמרחק של  1מטר בהספק 1W
 08.10.06.05אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.
 08.10.06.06זוית פיזור  90מעלות.
 08.10.06.07שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים 7.5W, 4W, 2W,
15W ,1W
 08.10.06.08שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.
 08.10.06.09מבנה הליבה 97% :ברזל  3%סיליקון.
 08.10.06.10השופר מתוצרת "אטלס סאונדלייר" דגם  AP15Tאו ש"ע.
וסתי עצמה-שנאי משתנה
 08.10.07.01וסתי העצמה יהיו מסוג שנאי משתנה V.C.T
 08.10.07.02הספק השנאי  35/100ואט בהתאם לעומס הנצרך
 4 08.10.07.03דרגות הנחתה  3dbלדרגה בתוספת מצב מופסק .
 08.10.07.04הנחתה כללית 12db
 08.10.07.05ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום .
מערכת אספקת זרם חרום
 08.10.08.01המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת
מים.MAINTENANCE FREE ,
 08.10.08.02למצברים יהיה קיבול ,אשר יאפשר הפעלת המערכת ,במשך 60
דקות שידור רצופות.
 08.10.08.03המצברים יותקנו במארז מתאים מפח מאוורר עם סידור ידיות
נשיאה בצדדים
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  128מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

 08.10.08.04המטען יספק טעינה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל :לאחר
פעולה ממושכת של המערכת ממתח המצברים ,יהיה המטען
מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה
על  6שעות.
עמדת הפעלה כריזה:
 08.10.09.01בעמדות הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי ,בעל עקומת
קליטה קרדיואידית על גבי צוואר גמיש  GOOSE-NECKבאופן
שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר (10-5
ס"מ).
 08.10.09.02עכבה  200-600אוהם מאוזנת עם שנאי.
 08.10.09.03תחום הענות 50Hz-12Khz
 08.10.09.04רגישות מיקרו בר0.2Mv /
 08.10.09.05מתח יציאה  - 60Db Vלפחות
 08.10.09.06בלוח ההפעלה יותקנו
לחצנים מוארים (או עם תריס זוהר) ל 12-אזורים בתוספת
לחצן לכריזה כללית.
לחצן רגעי להפעלת המיקרופון )(PUSH TO TALK
נורית סימון "תפוס".
כבלים:
 08.10.10.01כבל רמקולים :כבל תרמופלסטי ,דו גידי שזור ,מזוהה קוטב,
בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של  1.5מ"מ לפחות.
 08.10.10.02כבל מיקרופון :כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור
בחתך של  0.15ממ"ר כל אחד ,בהרכב 7x0.25ממ"ר ,בידוד
המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים .סכוך רשת  ,מחוטי נחושת
סביב המוליכים ,ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים
להתקנות חיצוניות ופנימיות.
הודעות מוקלטות
במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות מוקלטות ע"ג חצאי מוליכים שאינן
ניתנות למחיקה עם נפילת מתח למערכת.
המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד  5הודעות בפורמט  MP-3מהמחשב
ישירות לתוך היחידה .ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות ממערכות
חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה ,או מלחצן יעודי מעמדות הכריזה.
נוסח ההודעות ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע.
תכלול יח' אחסון  SD/MMCסטנדרטי ( H-16המאפשר עד  16שעות סאונד)
•

פרטים טכניים:

•

אורך הודעה מקסימלי 60 -שניות.

•

כמות הודעות 6 -שניות.

•

קצב דגימה.SAMPLES/SEC 8K -

•

רוחב פס .100Hz-5.5KHz -3dB

•

הפעלות -בורר מצב השמעה /הקלטה.

•

בתוך היחידה ניתן לווסת -עצמת שמע יציאה.

•

התנגדות מעגל מקסימאלית. 600Ω -

בקרת מצברים
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מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכריזת חירום ישולבו במערכת מטען ומצברים
לגיבוי בחירום.
מצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף
מסויים.
ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורית שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג
עמדות הכריזה
תיעוד:
 08.10.13.01עם השלמת העבודה יגיש הקבלן  3עותקים כרוכים של תיעוד
המערכות שיכלול את הפרטים הבאים:
 08.10.13.02א .תאור המערכת ועקרון פעולתה כולל נתונים טכניים.
 08.10.13.03הוראות הפעלה לצוות במקום.
 08.10.13.04הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל השטח.
 08.10.13.05נוהל ביצוע ביקורת תקופתית.
 08.10.13.06תוכניות מכאניות וחשמליות של הציודים השונים ושל המערכת
כולה כולל סכמת מלבנים עקרונית.
 08.10.13.07תוכניות עדות של פריסת ציוד ,מהלך קווים ,לוחות חיבורים
תוכניות חיווט וכד'.
 08.10.13.08פרוספקטים טכניים מפורטים של כל פריטי הציוד.
הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי האביזרים
והכבלים המותקנים בשטח.
התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא.
מסירת המערכת:
עם השלמת ביצוע העבודות ,יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים בשטח ,על
מנת לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת על פי הדרישות.
לאחר סיום הבדיקות הנ"ל יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי שבוצעו על ידו ויגישו
למזמין וליועץ בצרוף עותק טיוטה ראשונה של תיעוד המערכת כפי שפורט
בסעיף  1של פרק זה.
 08.10.16.01לאחר הגשת הדוח הקבלן יבצע מסירה ראשונית ליועץ.
 08.10.16.02לאחר אישור הדו"ח וטיוטת התעוד ישלים הקבלן את המערכת
לפי הערות היועץ ויבצע מסירה סופית תוך הדגמת פעולת
המערכת והדרכת המשתמש.

08.11

תנאים מקומיים ומניעת תאונות
על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה
ואפשרויות 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 בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש
כתוצאה מעבודתו .הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש
תביעה ל פיצויים כתוצאה מפעולותיו ,מחדליו ,עבודותיו ,וציודו בין אם יבוצע
על ידו על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם
ימסר חלק כל שהוא מהעבודה.

08.12

תאומים אישורים ובדיקות
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על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי
בצוע העבודות כגון ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה
לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.
הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי
התקשורת והחשמל.
עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה להנחת כבלים .על הקבלן
לתאם מראש את עבודות החפירה ,מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע.
הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לבצוע החבור ,יגיש
לחברת החשמל את כל המסמכים ,פרטי הציוד והתכניות שידרשו וישתתף
בתאומים עם חברת החשמל הנוגעים לאופן ביצוע העבודה.
תכניות עדות (:)AS MADE
 08.12.05.01במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל
השנויים שבוצעו לעומת התכנון המקורי.
 08.12.05.02עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את
המתקן כפי שבוצע (תכניות עדות).
 08.12.05.03תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב -
 .AUTOCADהקבלן ימסור למזמין  3סטים ודיסקט מתכניות
העדות שהכין.
 08.12.05.04הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה
ע"י ( ).............בתאריך ".......
 08.12.05.05הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.
 08.12.05.06הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו.
עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י מהנדס חשמל מוסמך
בעל רישיון חשמלאי בודק סוג  IIIויעביר דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת
הליקויים הדרושים תיקון .עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל הליקויים
המצוינים בדו"ח.
בדיקת הבודק המוסמך אינה באה במקום בדיקת המתכנן או /ו הפקוח או/ו
נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים הנדרשים על ידם
העבודה תתקבל ותחשב גמורה רק לאחר אישור המתכנן ,המפקח ונציג המזמין
נדרש לאשר מראש את שם הבודק לפני תחילת העבודה עם יועץ החשמל ,ללא
אישור הבודק בדיקת הבודק אינה תקפה ).
כל התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.

08.13

אחריות

08.14

אופני מדידה

תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך הנ"ל
תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע .הגדרת קבלה
סופית מתייחסת לאישור בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן ,המאשר
שהמתקן הושלם לשביעות רצונו המלאה.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים
וכבלים שסיפק.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד
ועל חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 24
חודשים מיום ההחלפה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך
תקופת האחריות.

ההתחשבות עם תנאי הצעה:
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רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים
המפורטים במפרט ובתכניות .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את
ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי 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 ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
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 ,המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.
המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכניות
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או 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 המהנדס.
בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים
הדרושים לביצוע העבודה ,פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף
שהם באספקת המזמין.
מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור
וכו' ,וגם את ההוצאות לצביעה  ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט,
סימון ,הכנת חישובים 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 ובכל התנאים .בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים,
באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.
לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או
הפרעות לביצוע ,בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ,שנויים בכמויות.
רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים
הבאים:
 08.14.08.01כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות,
הפעלת המתקנים ,כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או
הטכניון.
 08.14.08.02התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה
השוטפת.
 08.14.08.03סימון זהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות  ,תיבות המעבר
והסתעפות ,סימון לכבלים.
 08.14.08.04פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר
ותיבות הסתעפות.
 08.14.08.05הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.
 08.14.08.06כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.
 08.14.08.07תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים.
הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה .הקבלן אחראי לקביעת הכמויות
המדויקות של ציוד ,אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה.
העבודה תימדד עם השלמתה ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חמרים
שנפסלו .מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי
העזר כגון :ברגים ,שלות ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.
מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה (פרורטה) .בהעדר בסיס חוזי
לפרורטה ,על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.
לניתוחי מחיר שיוגשו על בסיס מחיר קניה של ציוד יצורפו העתקים מחשבונית
מס וקבלה עבור התשלום בגין ציוד זה.
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כללי:
מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה וכן את קופסאות
ההסתעפות והאביזר הסופי(ללא הגבלת אורך) .לא תשולם כל תוספת בגין שמוש בצינור
כבה מאליו ,או צינור פלסטי קשיח .גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון (במידה וידרשו)
כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת .תעלות כבלים ישולמו בנפרד.
כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית האביזרים יהיו
מתוצרת גוויס סדרת  ONEקורוס עם תריסי מגן פנימיים
יצויין שחלק מהנקודות החשמל תקשורת ומנ"נ לא מתוארים במפרט הטכני
להלן.נקודות אלה יבוצעו ע"פ המפורט והמתואר בכתב הכמויות
נקודת מאור רגילה  :כבל  3x1.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו בחלל תקרה סיום
במהדקים בקופסה עד למפסק .סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט ומפסק מאור "גוויס".
(הערה עבור תאורה דו תכליתית יש להשתמש בכבל .)4x1.5 N2XY
נקודת לחצן הדלקה לפיקוד תאורה :כבל  5x1.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו מלוח
החשמל בהתקנה סמויה .סיום בקופסא גוויס תחה"ט ולחצן מואר מתוצרת "גוויס".
נקודת חבור קיר  :16Aכבל  3x2.5 N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו בחלל תקרה כפולה
ומשם בהתקנה סמויה בקיר ,סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט עם שקע חד פאזי  16Aמסוג
"גוויס" עם תריס פנימי סמוי בקיר.
נקודת חיבור קיר וונטה חד פאזית :כבל  3x2.5N2XYבצינור  20מ"מ כבה מאליו מלוח
החשמל .סיום בשקע ישראלי חד פאזי  16Aאו עם מנתק דו קוטבי  2x16Aונורית סימון.
נקודת תא פוטואלקטרי :ע"י מוליכים מבודדים  3x1.5ממ"ר ( או כבל  )3x1.5NYYבצינור
מריכף  20מ"מ כולל תא פוטואלקטרי דגם  PSKמתוצרת  MATSAGאו ש"ע ,מותקן
שקוע מחוץ למבנה בתוך קופסה אטומה .IP65
נקודת חיבור הארקה  :10 CU /16CUחיבור הארקה ע"י מוליך נחושת  10/16ממ"ר בצינור
חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב ,ניקוז ,צנרת גז ,הסקה מרכזית ,גריד
מתכת של תקרה אקוסטית ועוד .כולל ברגי פליז ,נעלי כבל ,דיסקיות ,מהדקים קנדיים
ואומים ,כולל שילוט החיבורים מתחת לתקרה מונמכת וכן ע"י דיגלון בפס ההארקות.
נקודות ההארקה יבוצעו עד לפס ההארקות בלוח החשמל.
נקודת הזנה ישירה תלת פאזית  3X16Aעבור יחידת עיבוי חיצונית :ע"י כבל 5x2.5N2XY
בצינור  25מ"מ סיום במפסק פקט שלושה קטבים  3x25Aמוגן  IP65במרפסת קומתית או
במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מ"א.
נקודת הזנה ישירה חד פאזית  16Aעבור יחידת עיבוי חיצונית :ע"י כבל 3x2.5N2XY
בצינור  20מ"מ סיום במפסק פקט דו קטבים  2x25Aמוגן  IP65במרפסת קומתית או
במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מ"א.
נקודת מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ותקשורת בעמדת עבודה :קופסת "אופיס ניסקו"
מתועשת לחשמל ולתקשורת להתקנה עה"ט או תחה"ט(כדוגמת של חברת ע.ד.א פלסט או
אופיס ניסקו) הכוללת:
נקודת חשמל סיום ב 6-שקעי חשמל עם תריסים פנימיים(חובה!).
 2נקודות תקשורת מחשב מלאות עפ"י המפורט בהמשך(.אחת תשמש לטלפוניה)
 2מודול שמורים עם מכסה דמה.
נקודת גילוי אש/כריזה :כבל  4x0.8 NYYגילוי אש תקני  2זוג מסוכך בצינור  20מ"מ
אדום .סיום ביחידת הקצה (גלאי ,לחצן ,צופר) כולל חיווט מושלם ב 2קצוות.
נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום :כבל  5x1.5N2XYבצינור  20מ"מ מלוח החשמל ועד
לנקודה .סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ דגם  ABBמתוצרת עם זוג
מגעים פתוחים.
נקודה לדוד מים חמים (בוילר) :ע"י כבל בלבד  3x2.5N2XYממ"ר בצינור מריכף  20מ"מ.
כולל מפסק דו קטבי  2x16Aלרבות שעון שבת עם נורת סימון(קופסת גוויס  4מקום)
וחיבור לדוד ,כדוגמת וויסבורד מק"ט .T-250425
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נקודת טלוויזיה :כבל דרופ  3 RJ – 6סיכוכים  TECבצינור  20מ"מ בהתקנה סמויה
מארון תקשורת ראשי סיום בבית תקע  T.Vעה"ט עם שתי יציאות קואקסיאליות נפרדות
כנדרש בתקן  1149מתוצרת "גוויס".

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  134מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

עבודות טיח

פרק - 09

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  09של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

09.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  – 50תערובת לציפוי חיצון מצמנט מותז.
ת"י  – 1414מערכות בידוד תרמי בבניינים חלקים 3, 2, 1
ת"י  – 1920טיח-חלקים 2, 1
ת"י  –5075מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.
ת"י  –5279כללי התקשרות לביצוע עבודות בניה-חלק 1
-

09.01

כללי

09.02

הכנת שטחים

להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות ,ביחס להוראות הנכללות במפרט
הכללי לעבודות בניה ,פרק  – 09עבודות טיח (במהדורתו המעודכנת).
בנוסף ,יחולו כל ההוראות המפורטות בתקנים הישראליים החלים ,במפרטי
מכון התקנים הישראלי.
ביצוע כל טיח יהיה אך ורק לאחר אישור דוגמת יישום של הטיח בשטח של 4.0
מ"ר לפחות ,באותם תהליכים ומאותם חומרמעוים בדיוק כמו ביישום הסדרתי
המתוכנן.
בקירות ובתקרות חללים מוגנים (מרחבים מוגנים ,פירי מדרגות מוגנים,
וחללים מוגנים ייעודיים) ,שלגביהם לא נדרש במפורש גמר בציפוי גבס ,יש
ליישם טיח דק מסוג בגר.

הכנת הרקע לטיח תוך הקפדה מיוחדת על הרחקת שאריות חומרים ואביזרים
מיותרים ,חיתוך חוטי קשירה ,סתימות ויישור ,איטום חורים וחריצים ,חספוס
שטחים חלקים מדי ,וניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם.
יש לסתום את כל הפוגות בקיר ,ולחתוך ברזלים בולטים וחוטי קשירה לעומק
 10מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט עם ערב לשיפור האיטום.
בכל אזורי מפגש בין בטון לבניה ,ככל שתהיה ,יש לשלב תחבושת רשת
("בנדאז'") עשויה מרשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי ,ברוחב  20ס"מ לפחות.
הרשת תוטבע בתוך שכבת ההרבצה.
אין להתחיל בעבודות טיח ,אלא לאחר השלמת כל עבודות ההכנה לרבות
המפורטות דלהלן וקבלת אישור המפקח לכך בכתב:
 09.02.04.01גמר הרכבת מלבני עזר של דלתות וחלונות אלומיניום.
 09.02.04.02גמר הרכבת אדנים ,כרכובים וסיפים.
 09.02.04.03גמר הרכבת כל האביזרים והמערכות הקבועים בקירות.
 09.02.04.04הגנה על המלאכות הגמורות ,לפני ביצוע הטיח.
יש להגן היטב על פתחים ,אדנים ,סיפים ,כרכובים וכיוצ"ב מפני לכלוך בטיח.

09.03

טיח פנים – בחללים יבשים
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טיח הפנים יהיה תלת-שכבתי הכולל :שכבת הרבצה ,שכבה מיישרת ,ושכבת
גמר לטיח ,ויבוצע עפ"י המפורט בסעיף  0904במפרט הכללי לעבודות הבניה
לרבות עובי של שכבה .הטיח ייושר בסרגל בשני כיוונים ,בעיבוד לבד.
כל הפינות בין קיר לתקרה ,ובין קיר לקיר ,יהיו ישרות ,ויכללו חריץ ניתוק עדין
וישר בעומק  5-10מ"מ וברוחב  2-3מ"מ (חיתוך באמצעות סרגל ומשור
טייחים).
כל הקנטים והגליפים ללא יוצא מהכלל יהיו חדים וישרים לחלוטין
ומישוריותם תיבדק בסרגל מכל צד של הפינה יחסית למישור הקיר .כל הקנטים
והגליפים יכללו פינות חיזוק  ,X.P.Mלכל הגובה או האורך ,בכל היקף הפתח.

09.04

טיח פנים – בחללים רטובים
בחללים רטובים (קירות ותקרות) תבוצע בפנים שכבת הרבצה של מלט צמנט
כאמור בפרק  09במפרט הכללי לעבודות הבניה ,אך ללא סיד אלא בתוספת ערב
סינטטי לשיפור האיטום כדוגמת "שחל לטקס ( "417במינון  15%מכמות
הצמנט) ,או "סיקה לטקס" (במינון  15%מכמות הצמנט) ,או ש"ע.
שכבת ההרבצה תהיה בעובי של  5-8מ"מ ,ותבוצע ממפלס רצפת הבטון ועד
לתקרה.
על גבי קיר שמישוריותו לא עמדה לדעת המפקח בדרישות ,אך שהמפקח אישר
טיוחו בתנאי שהשטח יכוסה בהרבצת מלט ,תבוצע ההרבצה במספר שכבות
(שעוביין בין  5מ"מ ועד  8מ"מ ולא עבות מכך) ,עד לקבלת משטח מישורי.
שכבות ההרבצה גם במקרה זה יהיו ללא סיד ויכילו תוספת ערב כנ"ל.
כמו כן ראה הנחיות יועץ האיטום .
שכבה מיישרת :תהיה גם היא ללא סיד ,ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט לעיל.
שכבת גמר :תהיה גם היא ללא סיד ,ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט לעיל.

09.05

כיסוי צנרת תברואה פנימית
סביב כל צנרת התברואה הגלויה יש לעבד ,בכל מקרה" ,עמודון" או "ספסל" בהתאם
לעניין.
עמודון יבצע באמצעות כיסוי בפלטות מתועשות מפוליסטירן בעובי  2ס"מ מותאם
להדבקת אריחי קרמיקה בהתאם לפרט האדריכל.
ספסל יבוצע ע"י יציקת קורת-דמה מבטון.
גמר – חיפוי באריחי קרמיקה ,ו/או טיח פנים מוחלק וצבוע ,בהתאם לגובה האזור
המכוסה.

09.06

אפי מים
בגליף של כל פתח ,וכן בקצה חופשי של כל תקרה ומפגש בין מישור מטויח אופקי ואנכי יבוצע
אף מים ,באמצעות סרגל " "Uמאלומיניום המוטבע בטיח.

09.07

פינות וחריצי הפרדה
הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות .כל הקנטים
והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים.
בין קירות והתקרה ,יש לעבד חריץ בעומק  10מ"מ וברוחב  5-10מ"מ ,לפי
קביעת המפקח.
בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בין שטחים מטוייחים מאלמנטים שונים
(כמו תקרות רביץ או תקרות בטון) ,יש לבצע חריץ בעובי  3-5מ"מ ובעומק 10
מ"מ.
תיקונים
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כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים
(כגון :נגרים ,מסגרים ,רצפים ,חשמלאים ,שרברבים ,מיזוג אוויר) ,יבוצעו ע"י
הקבלן במסגרת עבודות הטיח  -ללא תשלום נוסף .כל תיקון כזה ייעשה בצורה
שלא יהיו שום שינוי מישור ,התנפחויות וכד' ,כך שלא יובחן מקום התיקון.
תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא
העגלות.

09.08

טיח פנים רגיל
טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות ,כמפורט בסעיף  ,090232במפרט הכללי בעובי 15
מ"מ לפחות .הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  -גמר לבד.
יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים רק אח"כ ליישם את השכבה השניה .את הטיח
הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות ,יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח
רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות .מחירי הטיח יכללו עבודות
בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח ,וכן עיבוד בקוים מעוגלים.

09.09

טיח חוץ רגיל
טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף  090244במפרט הכללי ,לרבות שכבת
הרבצה של טיח מלט כולל ערבים נגד רטיבות כגון "בי.ג'י.בונד" או "אהידרול" של כרמית
או שווה ערך באשור המפקח .מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחים קטנים בכל מקום
לפי דרישת המפקח.
הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכוונים.

09.10

פינות מתכת
יש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת  XPMמגולוונת בפינות קירות ומפגש חיצוני
בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות הממונה.
הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה .אחרי הקביעה יש לצבוע את
פינות הפח בצבע מגן ,שתי שכבות צבע בגוון הנדרש.
הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו .חדות .כל הקנטים
והגילופים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים.

09.11

פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים
במפגשים בין קירות מטוייחים ותקרות בטון לא מטוייחות או בכל מקום שיידרש ,יש
לקבוע פרופיל מאלומיניום במידות  12/12מ"מ ,בהתאם להנחיות האדריכל.

09.12

טיח חוץ ופנים (טיח צמנט)
טיח צמנט יבוצע כמפורט בסעיף  090235במפרט הכללי לרבות שכבת שליכטה צמנטית
עליונה כהכנה לצפוי ,הכל מושלם.

09.13

טיח בממ"ד ובחללים מוגנים
טיח קל על בסיס אגרגט קל דוגמת "תרמוקיר" או שו"ע בעובי  10 - 20מ"מ ,כולל הרבצה,
טיח קל ,רשת ,בגר משופר ושפכטל.

09.14

אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
בהמשך ובהשלמה למפרט הכללי לעבודות בניה מחירי עבודות הטיח כוללים את
המלאכות הבאות:
טיח על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש.
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טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות טיח ,בשטחים קטנים ובכל מקום
שיידרש ,בתוואי מעוגל ובעיבוד מדורג.
תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים
המטויחים.
דבקים ומוספים.
פיגומים לכל גובה שיידרש.
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פרק - 10

עבודות ריצוף וחיפוי

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  10של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

10.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  –314אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף.
ת"י  –540מוצרי ריצוף כפיפים מ .pvc
ת"י  –1353לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית.
ת"י  –1554לוחות לחיפוי מדרגות-חלקים .2, 1
ת"י  –1555מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים -חלקים .2, 1
ת"י  –1661חומרי מילוי למישקים רגילים בי אריחים –חלקים 1-5
ת"י  –2279התנגדות להחלקה של משטחי הליכה.
ת"י  –5279כללי התקשרות לביצוע עבודות בניה-חלק 1
ת"י  –5566מערכת רצפה מאבן טבעית-חלקים 2, 1
-

10.01

כללי

10.02

חומרים  -כללי

להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות ,ביחס להוראות הנכללות במפרט
הכללי לעבודות בניה ,פרק  – 10עבודות ריצוף וחיפוי (במהדורתו המעודכנת).
בנוסף ,יחולו כל ההוראות המפורטות בחוקים ,בתקנות ,בתקנים הישראליים
החלים ,במפרטי מכון התקנים הישראלי ,ועפ"י כל דין.
בהעדר הנחייה אחרת ,יבוצעו כל השטחים המרוצפים והמחופים באופן ישר
ומפולס ,לפי סרגל ופלס ,בכל הכיוונים .יש לשמור על המשכיות בין מישקי
רצפה וקירות ,אלא אם אושר אחרת.
בגגות מרוצפים ,בחללי שירותים תברואיים ובחדרים ייעודיים כפי שמפורט,
יבוצעו הריצופים במישורים משופעים ישרים המנוקזים אל תעלות ניקוז ו/או
אל מחסומי רצפה ,כמפורט בתכניות.
לאורך קו מפגש של סוגי ריצופים שונים יש לבצע ,בהעדר הגדרה אחרת ,הפרדה
באמצעות פרופיל פליז/אלומיניום ,על פי פרט באישור האדריכל והמפקח.
בכל סוג ריצוף ו/או חיפוי ,על הקבלן להכין באתר דיגום של הריצוף/חיפוי,
בשטח של לפחות  5מ"ר ,לאישור המפקח והאדריכל ,קודם לביצוע עבודת
הריצוף/חיפוי עצמה.
בכל מקרה של רכיב חיפוי/ריצוף המשולב בפתח (כגון :אדן ,סף) ,או המהווה
רכיב סיום ,על הקבלן למדוד את המקום באתר ולהתאים את הייצור לנתונים
הנמדדים.
העבודה כוללת פריסת נייר הגנה פלסטי על גבי הריצופים (הנייר משווק ע"י
"כדורי" או ש"ע) ,וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני ע"י סרטי
הדבקה ,עד למסירתם הסופית.
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כל החומרים טעונים אישור מראש של המפקח והאדריכל ,לרבות הסוג,
המימדים ,הגוון ,המרקם ,הקליבר ,חומרי המליטה וההדבקה ,חומרי מילוי,
סיפים וכד' .את כל הדוגמאות יש להציג במסגרת תערוכת המוצרים ,כמפורט.
אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים ,לוחות חיפוי ,יריעות וכל חומר אחר
המשמש לריצוף קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל.
החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר ,כאשר על
האריזה מצויינים שם היצרן ,שם הפרויקט ,כינוי המבנה ,ופרוט טכני לגבי
המוצרים הארוזים.
הקבלן ידאג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת ייצור
(זהות מוחלטת של רצפט ,ממדים ,קליבר ,גוון ,טון וכיוצ"ב) ,שתספיק לביצוע
כל חלקי המבנה הרלבנטיים באותה סידרת ייצור (לרבות פחת).
בנוסף ,יהיה על הקבלן לאחסן במחסניו ,במועד מסירת המבנה הגמור,
מרצפות/אריחים נוספים לאלה שרוצפו ,מאותן סדרות ייצור ,בשיעור מספיק.
מרצפות/אריחים אלה ישמשו לתיקונים/השלמות בתקופת הבדק ,ככל שיידרש.
על חומרי הריצוף והחיפוי לעמוד היטב בכל תנאי השימוש וההטרחות בחללים,
ולרבות:
 10.02.07.01בנגיפות ,בכוחות רוח ובפגיעות סבירות מכוונות ("ונדליזם").
 10.02.07.02התפשטות/בהתכווצות תרמית.
 10.02.07.03באי ספיגת נוזלים.
 10.02.07.04בגרפיטי.
 10.02.07.05בפני חומצות ,בסיסים ,מלחי ים ושומנים.
 10.02.07.06בשריטות ובשחיקות.
 10.02.07.07במניעת החלקה.
 10.02.07.08ביציבות גוון (לרבות בקרינה ישירה) ,לאורך זמן.
 10.02.07.09באפשרויות ניקוי ותחזוקה ,לרבות במכונות ניקוי ,לאורך זמן.

10.03

שיטות עבודה  -כללי
בכל מקום שבו יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או בחלקי אריחים ,או
שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים ,יש לבצע החיתוך במשור מכני מסתובב
מתאים ,וללטש את הקצוות החתוכים.
מפגש בין אריחים ב 90 -מעלות יחתך מראש ב"גרונג" .יבוצע ע"י סרגל פינה.
חיתוך יריעות יהיה אך ורק בקו ישר בסכין ,לאורך סרגל פלדה.
מרווחים יישמרו אך ורק באמצעות ספייסרים מתאימים.
יש להקפיד על פיזור אחיד ומלא של חומרי הדבקה או מליטה על גבי האריחים,
ובמיוחד בפינות .אריח שיימצא מונח על גבי כיס אוויר ,יפורק וירוצף מחדש
כיאות ,על חשבון הקבלן.
במשך כל שלבי העבודה יש לנקות במטלית לחה את פני השטח של אריחים
משאריות חומר הדבקה/מליטה ,וכן לנקות היטב את המישקים ,על מנת
לאפשר החדרת הרובה.
באולמות המחולקים לחדרים באמצעות מחיצות גבס ,יש לבצע הריצוף של כל
השטחים לפני הקמת מחיצות הגבס.
בחדר כימיקלים לבריכה יש לבצע בהיקף החדר רולקת הגנה מבטון לפני ביצוע
הריצוף.

10.04

תיחום "חלל רטוב"
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בהיקף שטח חלל המוגדר כ"חלל רטוב" (שירותים תברואיים ,חללי סינון אב"כ ,גגות,
מטבחונים ,וכד') ובמפגש עם שטחים יבשים ,יש לצקת יחד עם פלטת הרצפה ,חגורות
(הגבהות) בעובי הקירות ובגובה  20ס"מ .הבטון בחגורות יהיה מקושר עם זיון מתאים
לפלטת הרצפה .חגורות אלו יש לבצע גם סביב חדירות ברצפה.

10.05

מצע תחת ריצוף
ב"חלל רטוב" באופן אינטנסיבי ,כגון :מטבחון ,גגות ,שירותים תברואיים ,גגות
מרוצפים ,וכד' יבוצע הריצוף בהדבקה על גבי מצע בטון שיפועים ו/או מדה ,ולא
על מצע חול.
ביתר סוגי החללים יונח הריצוף על גבי מילוי חול מיוצב(.לא יותר להשתמש
בשומשום) .גובה חלל הריצוף בכללותו ,כולל אריחי הריצוף ,הטיט ומילוי החול,
יהיה  15ס"מ.
תשתית מדה תהיה בעובי שלא יקטן מ –  4ס"מ .המדה תהיה שלמה ,ללא
סדקים או בקעים ,ונקייה מכל שכבות שומניות ,אבק או לכלוך אחר.
המדה תהיה מיושרת ומפולסת/משופעת לפי תכניות הריצוף ,ומאושפרת היטב
באישור המפקח.
מילוי חול מיוצב יורכב מחול טבעי (חול ים או זיפזיף נקי) מעורב בצמנט בשיעור
של  150ק"ג למ"ק מילוי .אין להשתמש בחול מחצבה כחול לריצוף .יש לפזר
המילוי על גבי שטחים קטנים יחסית בהתאם להתקדמות הנחת הריצוף.
התערבת תוכן באמצעות מערבל מכני (טפלה) .כמות המים שתתווסף למילוי
זה הינה קטנה ,כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית (לחה).
מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו יש להניח עליו את המרצפות באמצעות טיט.

10.06

בטון ליצירת שיפועים מתחת לריצוף באזורים רטובים
השיפועים באזורים רטובים יבוצעו באמצעות בטון ב 30-לפחות.
הבטון יהיה בשיפועים ובגבהים סופיים ,בהתאם לגובה תעלות ,אביזרי ניקוז
ופתחים.
הבטון יהיה בעובי מזערי של  3-4ס"מ.
שיפועי הרצפה יהיו לפי שיפועי הריצוף כפי שמפורטות בתכניות המאושרות
לביצוע .נקודות המוצא להכוונת גבהים בריצוף יהיו סימנים בקירות ומכסים
שיקבעו ברצפה לפני ביצוע בטון השיפועים .בסמוך לקולטנים יש להגדיל את
השיפוע מקומית בלבד.
בטון השיפועים יוחלק בהתאם לשיפועים ולגבהים הסופיים.
המפלס הסופי של פני בטון השפועים יהיה נמוך בעובי הנדרש עפ"י סוג הריצוף.
גודל האגרגט בבטון לא יעלה על  1ס"מ.
בבטון תוכנס רשת זיון מגולוונת ממוטות פלדה מגולוונים בקוטר  4מ"מ
ובמשבצות של  10/10ס"מ.
יש להקפיד על אשפרה של בטון השיפועים עפ"י המפרט הכללי לעבודות הבניה.
אין לבצע שיפועים ביותר משני כיוונים באותו חלל.
פני הבטון השיפועים יוחלקו ויהיו ללא בליטות ושקעים .הסטייה המותרת
מהמישור לאורך קו באורך  3מ' תהיה  ± 5מ"מ.
במידה והופיעו סדקים נימיים בפני בטון השיפועים ,יש למלאם באמצעות מי
צמנט עם ערב סינטטי למניעת התכווצות ושיפור האיטום ,בתאום עם המפקח.

10.07

ריצוף באריחי גרניט פורצלן
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האריחים יהיו בממדים ומסוגים כמפורט בתכניות וברשימות הגמר .אריח
לשימוש מאומץ ("הווי דיוטי") יהיה בעובי של  14מ"מ לפחות .כל האריחים
יהיו מסוג פול-בודי.
הריצוף ייושם על גבי תשתית חול מיוצב ,או בהדבקה ,או כפי שנידרש לגבי
חללים מיוחדים.
שיפולים יבוצעו בהיעדר הגדרה אחרת מפרופילי אלומיניום ייעודיים משוכים,
במידות חתך של לפחות  100/13מ"מ ,כדוגמת דגם  BFהמסופק ע"י איל
ציפויים ,כולל חריץ ניתוק עליון במגע עם הגבס  ,ובהתאם לפרטים עקרוניים
מצורפים .עובי דופן לא יפחת מ 2 -מ"מ .הגימור יהיה מוברש .החיבורים לקיר
יהיו סמויים .השיפולים ייחתכו במידות שלמות לפי אורך פאת החדר .חיבורים
לאורך בחללים ארוכים מ 3.0 -מ' טעונים אישור מראש של האדריכל .מפגשי
פינות (חיצוניות ופנימיות) יבוצעו בגרונג .הפרופיל שקוע בקיר הגבס.
ריצוף ושיפולים (מסוג גרניט פורצלן) יבוצעו עם מישקים ברוחב  3מ"מ ,או
ברוחב אחר המוגדר בתקן או בהנחיות התכנון.
סתימת המישקים בחללים יבשים תיעשה באמצעות תערובת רובה חרושתית
מוכנה אקרילית כדוגמת תוצרת "( "MAPPEIנגב קרמיקה) ,או דבקון 130
(כימאדיר) ,בגוון המותאם לאריחים ,או ש"ע באישור המפקח.
מישקים בחללי המטבח ובחדרים ייעודיים רטובים אחרים המפורטות יהיו
ברוחב  10מ"מ.
הרובה לחיפוי שטחים חיצוניים תהיה רובה עמידה כנגד סדיקה כדוגמת דבקון
( 130כימאדיר) ,או ש"ע ,באישור המפקח.
שיפולי גרניט פורצלן יונחו כך שמישקיהם יהיו בקו ישר עם מישקי המרצפות
ויבלטו  5מ"מ מפני הטיח כאשר הקיר מטוייח .שיפולים יבוצעו ע"י חיתוך
המרצפות כאשר הצד החתוך פונה אך ורק כלפי מטה ונושק לרצפה .שיפולי
קצה באורך הקצה מ –  10ס"מ יחליפו מיקום בסדר ההנחה עם שיפול שלם.
ריצוף על גבי שכבת איטום יבוצע בהדבקה באמצעות דבק המיועד לכך
והמתאים לסוג שכבת האיטום ולעובי שכבת הדבק.
הדבקת אריחים תהיה באמצעות טיט הדבקה עם דבק מהיר התקשרות כדוגמת
" "GRANIRAPIDמתוצרת "( "MAPEIמשווק ע"י "נגב קרמיקה") או שווה
ערך מאושר .הכנת התערובת תבוצע לפי הנחיות יצרן הדבק.
יש למרוח שכבה דקה של תערובת הדבק על גבי הרצפה באמצעות הצד
החלק של "מלג' שיניים" ,לאחר מכן להשתמש בצד המשונן של הכלי על מנת
להעלות את הכמות הדרושה של הדבק .יש לוודא שהאריח יוטבע במלואו
בשטח המכוסה בתערובת הדבק.
מרחבים מוגנים ירוצפו במפלס רום  2ס"מ מעל פני הריצוף החיצוני .במקום
הקפיצי ישולב סף מתכת המהווה חלק ממלבן דלת המרחב המוגן.
אזור מקלחת יונמך ב 20 -מ"מ מסביבתו ,ויופרד ע"י סף פליז ,במידות חתך
 40X4מ"מ .אריחים בעמדת מקלחת יהיו חתוכים למידות  10X10ס"מ.
האריחים באזור המקלחת יונחו תוך עיבוד שיפוע לניקוז לכיוון מחסום הרצפה.
האריחים יונחו על גבי טיט המעורב בדבק אקרילי המיושם על גבי שכבת מדה
(ללא מצע חול).
סביב מחסום הרצפה יש להקפיד על חיתוך מדוייק של האריחים ועל עיבוד נאה
של אזור המפגש ,ועל איטום מוחלט של כל הפוגות.
ישום הרובה ייעשה לקראת סוף הביצוע ,לקראת בדיקת מפקח סופית .לאחר
ישום הרובה יש להקפיד לנקות את האריחים משיירי החומר עוד באותו יום.
בגמר הנחת האריחים וככל האפשר בסמוך לכך ,יש להקפיד על הגנת האריחים
באמצעות הנחה יוטה עם גבס על פני כל שטח הריצוף.

10.08

חיפוי קירות באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן
האריחים יהיו בממדים בגמר ,דגם ,גוון ומירקם לבחירת האדריכל.
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חיפוי הקירות יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף  10.060שבמפרט הכללי.
מתחת לאריחים תבוצע הרבצה של טיח צמנט .ייתכן והאיטום מבוצע ע"י בטון
מוגמש.
ההרבצה תבוצע במספר שכבות (עוביין בין  5מ"מ לבין  8מ"מ ,ולא עבות מכך),
כנדרש עד לקבלת משטח מישורי (בשני כיוונים).
ההדבקה תיעשה על המשטח הנ"ל ע"י דבקים המיועדים לכך ,באישור המפקח.
חומר ההדבקה ימרח על פני שכבת ההרבצה באמצעות מרית משוננת (גודל
השיניים בהתאם להוראות היצרן).
את האריחים יש להדק אל חומר ההדבקה כך ששכבת חומר ההדבקה המהודק
תהיה בעובי של  5-6מ"מ.
בין האריחים – פוגות ברוחב  3מ"מ במילוי רובה אקרילית בגוון המותאם לגוון
האריחים.
מקצועות אנכיים חיצוניים של אריחים יעובדו בשילוב פרופיל סיום ישר לפינה
מאלומיניום צבוע ,כדוגמת דגם  SRשל "אייל ציפויים" או ש"ע ,לכל גובה
החיפוי – בפינות אנכיות ,ובגמר חיפוי – בקווים אופקיים .בין פאות אנכיות
בפינה חיצונית -פרופיל פינה ישר כדוגמת דגם  TRשל "איל ציפויים" ,או ש"ע.
סרגל גמר באורך של עד  300ס"מ יהיה מחתיכה אחת.
סרגל גמר באורך של עד  300ס"מ יהיה מחתיכה אחת.

10.09

ריצוף P.V.C
כללי
יריעות ה P.V.C -יהיו מסוג אנטי סטטי .הריצוף יבוצע על פי המפורט בת.י.
 .540כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר ,לפי הוראות היצרן.
הכנת התשתית
התשתית צריכה להיות חלקה ,נקיה ,יבשה וללא כתמי שומן .אם הבטון חדש,
יש לדאוג שהוא יתקשה די צרכו .שקעים וכל אי אחידות על שטח התשתית יש
לתקן בעזרת שפכטל מתאים .החלקה סופית יש לבצע אחרי ייבוש של  24שעות.
על הרצפה המוחלקת יש לוודא מישוריות ,נקיון ויובש של פני הריצוף.
הנחת הריצוף
משתמשים בדבק מגע ,אותו יש למרוח הן על התשתית והן על הצד התחתון של
יריעת ה -.P.V.C,לחילופין אפשר להתשמש בדבק אקרילי .במקרה זה הדבק
יימרח על התשתית.
אחרי זמן הייבוש המומלץ ,מניחים את היריעות על התשתית תוך הפעלת לחץ
להבטחת מגע טוב בין ה -.P.V.Cלבין התשתית.
תבוצע הפשלה של יריעות על הקירות מעל גבי רולקות גומי .ההפשלות האנכיות
יודבקו לקירות ותבוצע בהם סיומת ע"י פרופיל  ..P.V.Cמתאים בהתאם
לפרטים ודוגמאות שיסופקו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י האדריכל.
הסיומת להפשלה אנכית של יריעות ה P.V.C -על הקירות תהיה ע"י פרופיל
פלסטי ,פלסטי/אלומיניום ע"פ פרטי היצרן באישור האדריכל.
החיבורים
חיבור היריעות נעשה על ידי הלחמה באוויר חם .לצורך זה היריעות מונחות ללא
מרווח ביניהן.
חותכים  Vבעומק של כ2/3 -מעובי היריעה בעזרת כלי מיוחד ומבצעים את
ההלחמה עם חוט  .P.V.Cבגוון המתאים ובעזרת מכשיר הלחמה באוויר חם.
רולקות
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הרולקות ל  .P.V.Cתהיינה רולקות גומי טרומיות בחתך משולש עם העגלה
מסוג  MIPOLAMמס' קטלוגי  1539Pברדיוס פנימי  25מ"מ או שו"ע.
רזרבה
על הקבלן לספק  5%תוספת של כל סוג וצבע של היריעות הלקוח בעתיד
לאחזקה שוטפת .לארוז באופן מסודר את הכמות הדרושה ,לסמן בבירור
ולאחסן במקום שיורה המפקח .עבור כמות הרזרבה לא ישולם בנפרד ואספקתו
כלול במחיר היחידה.

10.10

סיבולות ()TOLERANCES
סיבולות לעבודות ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה ולת"י  314כדלהלן:

סטייה
(במ"מ)
במישוריות
לאורך (במ')

תאור העבודה

ריצוף באריחי גרניט פורצלן

3

חיפוי באריחי קרמיקה/גרניט 2
פורצלן

10.11

הפרש
גובה
(במ"מ)
בין
אריחים

סטייה
מהניצב
ומהצירים
בקירות
לאורך 3.0
מ'

3±

0.5

2±

--

0.5±

2±

סטייה
(במ"מ)
במפלס
המתוכנן

תכולת העבודה
העבודה תכלול בין השאר סידורי שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב
מחסומי הרצפה וכד' ,מותאמים לחומר מסביבם ,לרבות ניסור המרצפות
למידות מדוייקות במיוחד במקומות שאין שיפולים וכן קידוחים במקומות
הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב.
תפרי הפרדה (חלוקה) מפסי אלומיניום/פליז.
הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים ,לרבות ניקוי ודינוג ,מריחת "סילר" ,בכל
מקום שיידרש.
הליטוש של השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים ,כולל שימוש במכונה
ו/או עבודה ידנית באן ליטוש מתאימה ,כדי להבטיח ליטוש מושלם גם
במקומות שאין גישה אליהם במכונה .הליטוש כלול במחיר היציקה ,או
האריחים.
דוגמאות עבור ריצוף ,חיפוי או הנחת שיש.
במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני
ורלוונטי עד לאישור האדריכל .יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את
כל שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרוייקט
כהוראות ביצוע לקבלן .מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות ,כולל
פרוקם ,אשר לא ישולמו בנפרד.
העבודה כוללת אריחים בחתכים שונים ללא אבחנה במידותיהם.
ניסור תפרי התכווצות כלולים במחיר יציקת הבטונים העמידים לשחיקה.
מרצפות על תשתית של חול מיוצב ,וביצוע "רובה" אקרילית.
מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי  +פוליאטילן ,או לוחות
גבס/דיקטים/יוטה עם גבס וכיו"ב ,על רצפות רגישות ,כדוגמת אפוקסי ,יריעות
גומי וכיו"ב ,כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית.
בסיום העבודה יספק הקבלן ,וכתנאי לאישור חשבון סופי ,רזרבה של 5%
מהאריחים השונים ,כמפורט במסמכי הפניה /הסכם זה.
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העבודה כוללת בין היתר מפתני דלתות ,מזויתנים מפליז במידות  4/60מ"מ בין
מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים ,פרופילי אלומיניום להגנת פינות קרמיקה.
העבודה כוללת פרופיל אלומיניום רבע עיגול ,או אחר להגנת פינות מחופות
קרמיקה מסוג ובגוון לבחירת האדריכל.
ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי
מעוגל ,בשיפועים וללא כל הבדל במיקום ,בגודל ובצורת השטח .כמו כן ביצוע
ריצוף וחיפוי בזוויות בהתאם לפרוט שבפריסות השונות.
עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.
חיתוך אריחי חיפוי/ריצוף ,בצורות שונות בזויות שונות ,לרבות חיתוך עיגולים
בקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול ,לרבות ליטוש החיתוכים ,כולל בשילובי
הגוונים.
עיבוד סביב פתחים של צינורות ,מעקות ,שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך
מדויק של האריח ,הכל לפי אישור המפקח  ,וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי
לאחר הרכבת האלמנטים השונים.
פרופילי/ספי ופסי פליז ואלומיניום במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף
שונים ובגמר שטחי ריצוף.
שימוש בלוחות במידות שונות בשילוב עם המידות הראשיות שבריצוף
ובחיפוי,לרבות חיתוכים כנדרש /נימדד וכלול במחיר סעיפי הריצוף והחיפוי
השונים.
הגנה על שכבות הריצוף לאחר הביצוע באמצעות העבודה כוללת בין היתר
פריסת נייר הגנה פלסטי ע"ג הריצופים (הנייר משווק ע"י "כדורי") ,או ש"ע
מאושר וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני ע"י סרטי הדבקה ,עד
למסירה הסופית..
שימוש במודד לסימון בורדרים ופסים.
ריצוף בשיפועים ,לרבות לכיוון הנקזים.
שילוב גוונים שונים של אריחים כולל פסים בהתאם לתוכניות הריצוף.
מריחת סילר על גבי ריצוף אבן .הליטוש יימדד בכתב הכמויות בסעיף נפרד
כתוספת למחיר הריצוף.
כל ההכנות הדרושות לריצוף ולחיפויים (אם אין סעיפים במפורש בכתב
הכמויות) ,לרבות ,ביצוע שפכטל מלא כהכנה לריצופים וחיפויים בשטיחים
ובפי.וי.סי.
ריצוף בהדבקה ,עם טיט הדבקה ולרבות ע"ג משטחי בטון חלק ,פלדה וכד'.
הובלה ,אספקה ,אחסון ושינוע.
חיבורים בגרונג בכל הפינות הפנימיות והחיצוניות של מגיני פי.וי.סי.
שפכטל בין לוחות הגבס ועל הברגים ושכבת בונדרול מתחת לחיפויים ביריעות
פי.וי.סי.
מחיר דבק מוליך ורשת נחושת עבור אריחי פי.וי.סי מוליכים ואנטי
בקטריאליים.
שיפולים/פנלים קשיחים (אבן,או גרניט פורצלן) רק מאריחים שלמים חתוכים.
שיפולים/פנלים מ  – PVCמסוג החומר של הריצוף,כולל ביצוע רולקות
מתאימות לפי הוראות הספק וכולל הדבקה ע"ג הקירות.
כל האביזרים השונים הדרושים לביצוע מגיני קיר וספים למיניהם( כדוגמת:
זויות ,חיבורים ,אביזרי סיום ,פינה וכד '),מתוצרת החומר העיקרי ,או לפי
הנחיית הספק.

10.12

אופני מדידה
עבודות ריצוף וחיפוי,כוללים גם את העבודות הבאות:
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ריצוף יימדד במטרים רבועים ,בציון סוג ,עובי ,חומר ומידות האריחים .ריצוף
שטחי ריצוף קטנים או צרים ייכללו בשטח הכללי של הריצוף.
מישקים מבניים יימדדו במטר .המחיר כולל את כל הדרוש להכנת המישק.
השיפולים יימדדו במטרים ,בציון חומר השיפולים וגובהם.
הגבהות (לארונות ,לפירים וכו') יימדדו במטרים בציון הגובה – המחיר יכלול
גם את בניית הסף.
פסי הפרדה לטראצו יצוק באתר יימדדו במטר אורך בציון חומר הפס והחתך.
חיפוי קירות יימדד נטו במטרים רבועים בציון חומר החיפוי ומידותיו .חיפוי
פנים וחיפוי חוץ יימדדו בנפרד .שטחי חיפוי קטנים או צרים ,כגון חשפי חלונות
או גומחות ,ייכללו בשטח הכללי של החיפוי.
חיפוי קירות עקומים (שהשלכתם על מישור אופקי עקומה) יימדדו במטרים
רבועים בציון חומר החיפוי ומידותיו והפרדה בין חיפוי פנים לחיפוי חוץ.
אבזרים על או בקירות מחופים כגון סבוניות ,מחזיקי נייר ,מאחזי יד ,מתקנים
לייבוש ידיים ,מתקנים לסבון נוזלי ,ווים ,מראות וכו' – יימדדו לפי יחידות .אין
מנכים את שטחם משטח החיפוי.
ריצוף ביריעות או באריחים מחומר כפיף לרבות שטיחים ,יימדד במטרים
רבועים .בציון חומר הריצוף ומידותיו .המחיר כולל גם מרק ,דבק ומריחת
משחת מגן על פי -וי-סי.
"מדה" תימדד במ"ר בציון הסוג והפרטים בתוכניות.
אם נדרש מצע רך לחומרים כפיפים במפרט המיוחד ,הוא יימדד בנפרד ,במ"ר,
בציון הסוג והעובי.
שיפולים מחומר כפיף ושיפולי עץ יימדדו במטרים.
פרופילים לקיבוע ולגימור שטיחים יימדדו במטרים ,בציון החומר והחתך.
המחיר כולל גם את כל אבזרי הקיבוע (ברגים ,מייתדים וכד').
שטחי טראצו יצוקים באתר יימדדו במטרים רבועים .המחיר כולל גם פסי
חלוקה ,מכל חומר שהוא ,כמפורט או כמצויין בתוכניות.
מדרגות בודדות יימדדו ביחידות (בציון מידות החתך והאורך) ,או במ"א ובציון
הפרט שבתוכנית .יובחן בין מדרגות רתומות בקיר לבין מדרגות מונחות
חופשית;
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פרק - 11
11.01

עבודות צביעה

כללי
להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות ,ביחס להוראות הנכללות במפרט
הכללי לעבודות בניה ,פרק  – 11עבודות צביעה (במהדורתו המעודכנת).
החומרים יתאימו לתקנים הישראלים הרלבנטיים ולרבות :ת"י  – 691תקן
ישראלי לצביעת יסוד למוצרי מתכת ,ות"י  ,359במידה ואין התאמה לת"י
החומרים יעמדו בדרישת התקן הגרמני  DIN 55900או תקן אחר אירופאי מוכר
המתאים למטרות אלה.
יש לעשות שימוש אך ורק בצבעים מעולים ,המיוצרים עפ"י תקנים מאושרים
במפעל של יצרן המחזיק בתו תקן ישראלי.
בכל מקום שיידרש ע"י יועץ הבטיחות ,יש ליישם צבע מעכב אש לפי התקן .כל
צבע יוגש לאישור בצרוף גיליון הבטיחות שלו.
בחללים רטובים יש ליישם אך ורק צבעים עמידים בתנאי רטיבות/לחות,
והמונעים התפתחות עובש ופטריות ,כגון :אקרינול ,או ש"ע.
בחללים שבהם קיימים תנאים קורוזיביים או השפעות אחרות של
כימיקלים/דטרגנטים ,יש לעשות שימוש בצבעים עמידים עפ"י התקן ,לרבות
בצבעים על בסיס גומי מוכלר ,אפוקסי או פוליאוריתן לעמידה בתנאים
חיצוניים.
במרחבים מוגנים ,ובחללים אחרים לפי הנחיות יועץ הבטיחות ,יש להשתמש גם
בצבעים מחזירי אור המאושרים בתקן הישראלי .צביעת המרחבים המוגנים
תהיה על פי הנחיות פקע"ר.
אחסון החומרים ,דילול הצבעים וכיוצ"ב יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה,
באחריות הקבלן.
אין לערבב בשום אופן ,צבעים מתוצרת יצרנים שונים .שינוי גווני הצבעים ,אם
יידרש ,וכן דילולם ייעשו אך ורק בכפיפות להמלצות היצרנים ,ובמשחות צבע
ובחומרים מתוצרת יצרן הצבע .הדילול יעשה במקום האחסון כנאמר לעיל.
אין להשתמש בצבעים מתוצרת יצרנים שונים ,בשכבה מעל שכבה.
עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים ויש
להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות .צביעת הקירות והתקרות ייעשו
אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה
ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
כל הצביעה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של יצרן הצבע ,כולל כל ההכנות ,עבודות
העזר שכבות היסוד ,הביניים והסופיות בתיאום עם יצרן הצבע.
הוראות יצרן הצבע המלאות מתוך קטלוג היצרן ,בנוסף להוראות והנחיות שעל
גבי אריזות הצבע הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד ומחייבות במידה
שווה .על הקבלן להציג למפקח את הוראות היצרן המפורטות לפני תחילת
העבודה ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה.
במקרה של סתירה בין הוראת היצרן לבין המפרט המיוחד ,תקפה לביצוע
ההוראה המחמירה מבין השתיים ,ותקפה לתשלום הוראת המפרט המיוחד ולא
הוראת היצרן.
כל הצבעים יהיו מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.
אין לשנות סוג צבע של אחת השכבות במערכת צביעה כלשהי .הקבלן רשאי
להציע מערכת צביעה שלמה כשוות ערך (ולא שכבה בודדת).
כל הצבעים הנ"ל מהווים מערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל מערכת כזו
בשלמותה כולל כל ההכנות וחומרי העזר הדרושים לפי הוראות יצרן הצבע.
הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים ,אם תידרש ,כלולה במחיר הצביעה.
היות וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי ,על הקבלן לקחת בחשבון
(זמן ומחיר) הזמנה מיוחדת של הגוון הרצוי.
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יש לקבל את אישור המפקח להכנת השטח לפני יישום שכבת הצבע הראשונה.
מספר שכבות הצבע המצוין במפרט ,בהוראות היצרן או בכתב הכמויות הינו
מספר מינימאלי נדרש .בכל מקרה תהיה הצביעה במספר שכבות עד לקבלת
כיסוי מלא בגוון אחיד על כל פני השטח.
יש להכין ,לאישור המפקח ,דוגמת צביעה מכל סוג צבע לפרטי מסגרות לפי
הנחיות המפקח.
גמר המשטח הצבוע יהיה חלק ואחיד לחלוטין ללא סימני משיכה של מברשת
טפטופים וכיו"ב .במקרה של פנים פגומים ,יידרש הקבלן להסיר הצבע ולבצע
צביעה מחדש.
בעבודות צביעת קירות ,תקרות ורצפות :הקבלן יכין מספר דוגמאות מכל סוג
צבע במבנה על-גבי קטע ניסיוני .הדוגמאות תהיינה בגודל  100X100ס"מ
לפחות .הדוגמא שתאושר ע"י המפקח תישמר עד גמר עבודות הצבע.
כל שטחי הפלדה ייצבעו כולל תחתית פחי הרצפה ,וכולל שטחים שיוסתרו ע"י:
בנייה צמודה ,פנלים של סיכוך ,קירות גבס ,תקרות אקוסטיות וכו' .לא ייצבעו
שטחי הפלדה הבאים במגע עם יציקת הבטון של הרצפה.
בצביעת צנרת ליד קירות ותקרות :יש לצבוע את הקיר או התקרה בשכבות
התחתונות ,לאחר מכן לצבוע את הצנרת שכבות התחתונות ,לתקן קירות
שנפגעו מצביעת הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על הקירות ,לנקות את
הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על הצנרת.
צינורות אוורור של המרחבים המוגנים ייצבעו גם בצידם הפנימי.
גומיות האטימה לדלתות ,לרבות דלתות מרחב מוגן ,יורכבו לאחר גמר צביעת
המשקופים.
אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שיישארו נקיים
לחלוטין .על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה שלא ייפגעו שטחי בטון חשוף
כתוצאה מפעולות הצביעה .הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים ,לרבות
כיסוי רצפות בחול דק ,או ביריעות הגנה ,וכיסוי קירות ביריעות הגנה או כיו"ב
 הכול באישור מראש מאת המפקח .אם למרות נקיטת האמצעים הנ"ל בכלזאת ייגרם נזק ,יהיה הקבלן חייב לתקן ולנקות את כתמי הצבע על חשבונו ולפי
הנחיות המפקח ולשאת בכל התוצאות הנובעות מכך על חשבונו.
כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ,הגוונים לפי
בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס" ,כולל בסיס  ,Pכולל שכבה נוספת
לאחר ביצוע הקבלנים מטעם המזמין.
כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ,הגוונים לפי
בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס" ,כולל בסיס  .Pכולל שכבה נוספת
לאחר ביצוע קבלני המזמין.

11.02

איכות החומרים  -כללי
כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ,חד-רכיביים או דו-רכיביים ,ויסופקו
לאתר העבודה כשהם ארוזים באריזותיהם המקוריות ,מקופסאות סגורות
ומסומנות בתווית היצרן לרבות מס' הדגם .יש להקפיד שהצבעים יהיו ברי
תוקף ,ולא מעבר לשנה מתאריך ייצורם.
משטחים גלויים יש לצבוע בצבעים מתאימים לצביעת חוץ ועמידים בפני קרני
השמש ,רוחות ,גשמים ,הפרשי טמפרטורה קיצוניים (יום/לילה ,קיץ/חורף),
שחיקת רוח עם אבק ,וכיו"ב .הצבעים המיועדים למשטחים כאלה יהיו עמידים
בפני השפעות אקלימיות .כמו כן יש להשתמש בצבעים מתאימים למטרות
מיוחדות ,כגון צבעים העומדים בפני חום למטרת צביעת גופי חימום ,צבעים
עמידים בפני שחיקה לצביעת רצפות וכיו"ב ,והכול – בכפוף לתקן הרלבנטי.
סוגי צבע למטרות מיוחדות ,כגון להגנה בפני חום ,אש פטריות ,טחב ,כימיקלים
וכיו"ב טעונים הצגת מפרט מיוחד לאישור האדריכל והמפקח.
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יש לאשר מראש אצל המפקח והאדריכל כל סוג וגוון של צבע ,לפני רכישה
והבאת הצבע לאתר ,ויישום.
על כל הצבעים להיות ניתנים לאחזקה בקלות ,ולחידוש מפעם לפעם .על
הצבעים לאפשר הסרת כתמים במטלית לחה.

11.03

הנחיות כלליות לגבי ההכנות ליישום
בשלב ראשון – הכנת שטחים – עפ"י המפרט הכללי סעיף  11031וכמפורט להלן.
בשלב שני – שטיפת כל פני השטח באמצעות מים בלחץ תוך הסרה קפדנית של
גורמים רופפים ,מלחים וזיהומים מעל פני השטח .יש להמתין עד לייבוש מלא
של פני השטח.
על פני השטח המיועד לצביעה להיות יבש ,נקי ,חופשי מאבקת צמנט ,חופשי
משומנים ,וחופשי מחלקים רופפים ומאבק.
בטון חשוף בצד הפונה לפנים שנדרש לצבעו ייושר ויוחלק באמצעות מרק אלט-
פרו של טמבור לפני הצביעה ,כחלק ממערכת הצביעה ,או באמצעות שליכט
אקרילי באגר ,עד להגעה לפני שטח חלקים וישרים לגמרי.

11.04

הנחיות כלליות לגבי היישום
סוג וכמות השכבות ,אופן יישומן ,עובי כל שיכבה ביבש ,וזמן הייבוש בין שכבה
לשכבה יהיו על פי הנחיות היצרן .כל מערכת צבע תכלול את כל מרכיבי המערכת
על פי הנחיות היצרן.
יש לקחת בחשבון יישום גוונים שונים וצורות ,ביצוע דגשים וכד' ,לרבות באותם
חללים והכול לפי תכנית לביצוע של האדריכל לכשתאושר ,ו/או הוראות המפקח
באתר.
במפגש גוונים שונים ,או בקצה משטח צבוע ,יש להגן על גבול השטח הגובל
בצביעה באמצעות הדבקת סרט דביק בהתוויה ישרה ומדויקת כנדרש ,לכל
אורך הגבול ,ובתום הצביעה יש להסירו בעדינות ללא פגיעה במשטחים
הצבועים ,ובמשטחים המקוריים.
בטון חשוף בצד הפונה לפנים ייושר ויוחלק באמצעות מרק ייעודי על פי התקן
לפני הצביעה ,כחלק ממערכת הצביעה.
יישום מערכות צבע חיצוניות ,ומערכות צבע על גבי פלדה מגולוונת ,יהיה גם
בהנחיה ובפיקוח של גורם מקצועי מטעם יצרן הצבע ,לאבטחת היישום בהתאם
להמלצות היצרן.
תדירות הפיקוח המקצועי ועומקו יהיו באישור המפקח.
בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח .שטחים שגוון
הצבע שלהם בלתי אחיד ,ייצבעו ע"י הקבלן בשכבות נוספות עד לקבלת גוון
אחיד ,וללא כל תמורה נוספת.
במקרה של צביעה לקויה/חסרה בקיר מסוים ,יצבע הקבלן מחדש את הקיר
בשלמותו ,עד לקבלת גוון אחיד ,וללא כל תמורה נוספת.

11.05

דיגום צביעה
יש להציג למפקח ולאדריכל חלופות יישום ,מראש.
יש לבצע קטע דיגום של כל סוג צביעה ושל כל סוג גוון ומירקם הנכללים בעבודה
בגוון הנבחר ,בשטח כיסוי של לפחות כ –  2.0מ"ר ,בתנאי יישום ותאורה
אמיתיים ככל הניתן ,לאישור המפקח והאדריכל.
בסמכות המפקח לדרוש דוגמאות חוזרות/שונות ככל הנדרש ,עד להשגת
התוצאה המקצועית הרצויה ,כתנאי לאישור לביצוע.

11.06

צבעי יסוד
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שמן יסוד למוצרי עץ ומשטחי טיח יהיה מורכב משמן ללא תוספת חומרים
אחרים פרט למייבשים ,למדלל (טרפנטין) ששיעורו לא יעלה על  30%ולאבקת
אוקר – עד  .5%השמן יהיה שמן פשתן טהור ומבושל .יותר שימוש בתחליף
לשמן פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים חרושתיים במפעל מוכר ומאושר.
צבע יסוד סינתטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים חרושתיים ,מסוג
צבע מיניום עם שרף סינתטי אם כרומט אבץ עם שרף העומד בדרישות ת"י .691
צבע יסוד לגופי חימום ,צנרת הסקה ואלמנטים דומים המופעלים בחום ,יעמוד
בדרישת התקן הגרמני  ,DIN 55900או תקן אחר המיועד למטרה זו .למערכת
צבעים מיוחדים ,כגון צבעי אפוקסי ,פוליאוריתן וגומי מוכלר ישתמשו בצבע
היסוד המתאים לפי הוראות היצרן.

11.07

צבעים ולכות
צבעים ולכות סינתטיים יכילו שרפים סינתטיים עם או בלי שמנים מתייבשים וחומרי
ייבוש לפי הצורך .צבעים מיוחדים יורכבו מחומרים פולימריים מתאימים לייעודם ,כגון
אלה היציבים בטמפרטורות גבוהות ,או עמידים בפני כימיקלים ,ויתאימו לתקנים או
למפרטים החלים עליהם .הפיגמנטים שבצבעים יהיו יציבים ובני קיימא.
לכות ביטומניות תהיינה עשויות מביטומן מנופח מדולל בטרפנטין מינראלי ,בהתאם
לדרישות ת"י .488

11.08

מדללים
למטרת דילול יש להשתמש בטרפנטין מינראלי העומד בדרישות התקן ,ואילו הצבעים
הסינתטיים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במדלל המומלץ על ידי היצרנים של
הצבעים המתאימים.

11.09

צביעה בצבע אקרילי
החלקת הקיר עם שליכט אקרילי באגר  1-2שכבות עד הגעה לפני שטח ישרים
וחלקים.
צביעת שכבת פריימר לבן מדולל  10%טרפנטין מינרלי.
צביעת  2שכבות צבע אקרילי משי אקווניר ,כל שכבה בכיסוי מלא ובהפרש של
 24שעות בין שכבות בגוון לבחירת האדריכל.

11.10

צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת בפוליאור
צביעה בצבע מט משי על בסיס שרפי פוליאוריתן חד-רכיבי.
יישום בעיקר על מוצרי מתכת בלתי צבועה ,ובלתי מגולוונת.
הכנת המשטח ע"י הסרת חלודה ,קשקשי מתכת וכל חומר זר באמצעות מברשת
פלדה ונייר לטש ושטיפתו בטרפנטין מינרלי טמבור .השיוף המכני לדרגה ST-
.3
שכבה ראשונה צבע יסוד – סופר עמיד  HB-13אדום ,בעובי יבש  60מיקרון.
שכבה שנייה – צבע יסוד סופר עמיד אפור ,בעובי  60מיקרון.
 2שכבות צבע גמר עליון – פוליאור ,בעובי יבש  40מיקרון.
משך ייבוש בין שכבה לשכבה –  24שעות.
יישום בהברשה או במשטחים גדולים – בהתזה.
גוון לבחירת האדריכל.

11.11

צבע מקשר עג"ב מתכת מגולוונת
הכנת הפלדה המגולוונת לפני הצביעה:
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השטח ינוקה בקפדנות משאריות צבע ,גריז ,שומנים ,אבק ,זפת ,בטון ,סוגי
ריתוך (שלקה) וכל גוף זר אחר ויהיה יבש לחלוטין .חיספוס בעומק  15מיקרון,
באמצעות נייר לטש מס' .100
ניקוי בסבונים ובדטרגנטים ייעשה בזהירות למניעת השארת שאריות שיפגמו
בהדבקות הצבע.
ניקוי מכני יהיה באמצעות מברשות פלדה ידניות לסילוק בוץ ,התזות בטון וכד'
או מברשות ניילון בשילוב מים נקיים מתוקים לסילוק כתמים של מלחי אבץ
שונים ("קורוזיה לבנה").
ניקוי כימי (צריבה באמצעות חומצה) אינו מאושר.
לקישור עם צבע על בסיס פוליאוריתן כגון טמגלס – יש להשתמש בצבע יסוד
אפוגל ,בעובי  40-50מיקרון.
לקישור מעל תיקוני גילוון מקומיים באזורי ריתוך ו/או באזורים שנפגעו יש
להשתמש בצבע יסוד חד-רכיבי גלווצינק אלומיניום 93%( ,אבץ) ,ב –  2שכבות,
בעובי  40מיקרון כל שיכבה.

11.12

צביעה קירות/תקרות חללים רטובים באקרינול
צבע יסוד :אקרינול מדולל  20%במדלל .207
צבע ביניים :אקרינול מדולל  10%במדלל .207
צבע עליון :אקרינול מדולל  10%במדלל .207
יישום בהתזה (איירלס) ,או בגלילה.

11.13

צביעת מוצרי פלדה מגולוונת במערכת צבע מעכב אש
הכנת שטח  :הכנה מכאנית כנ"ל.
שכבת צבע יסוד :צבע יסוד אפוקסי אפוגל בעובי של  50-40מיקרון.
שכבת צבע מעכב אש :צבע פירוטק  SPXבעובי הנדרש.
שכבת צבע עליון :צבע עליון צביעה אחת ודי מגוון בעובי של  50-40מיקרון
לשכבה.
יישום בהברשה.

11.14

צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת במערכת צבע מעכב אש
הכנת שטח  :ניקוי חול לדרגה  SAS.5לפי תקן שוודי .
שכבת צבע יסוד :צבע יסוד אפוקסי מולטיפוקסי בעובי של  100-80מיקרון.
שכבת צבע מעכב אש :צבע פירוטק  SPXבעובי הנדרש.
שכבת צבע עליון :צבע עליון צביעה אחת ודי מגוון בעובי של  45-40מיקרון
לשכבה.
יישום בהברשה.

11.15

בדיקות הצביעה ושלבי הבצוע
בכל שלב ושלב של עבודות הצביעה ,במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה ,יעמוד הקבלן
לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.
על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים ,מאושר ע"י המפקח ,אשר ישמש
לבדיקת עובי השכבות.
בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה ,לצבוע את כל הצנרת הגלויות ,לתקן
קירות שנפגעו מעבודה זו ,ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.
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11.16

יישום
הקפדה על בצוע קפדני של עבודות צביעה .נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה
שתתבטא:
בהכנת הרקע.
במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש ,בין כל שכבה ושכבה.
בהגנת המוצרים כגון :פרטי אלומיניום ,מסגרות ,נגרות ,צנרת ,או כל אביזרים
אחרים שיוכנסו בבנין ע"י קבלני משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבנין בזמן
שיבצעו את עבודות הצביעה .הקבלן חייב לכסות כל פריט על מנת למנוע
התלכלכות והווצרות כתמים.
העבודות תמסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופת.
הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות נקוי מושלם ,לשביעות רצונו של המפקח.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
12.01

כללי
מהות העבודה
עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעות מחיר  /חוזה מתייחסות
לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך ,במפרט הטכני ,תוכניות
פרטי אדריכל מנחים ,רשימות אלומיניום ,המפרט הטכני וכתב הכמויות,
קטלוג יצרני המערכות שיבחרו לביצוע ומצב פתחי הבנייה באתר.
תכולת העבודה
 12.01.02.01ייצור ואספקת מערכות אלומיניום של חלונות ,דלתות ,ויטרינות,
מעקות ,דלתות וחלונות פנים ,ומערכות מוגנות אש בהתאם
לתוכניות ורשימות האדריכל המפרט הטכני וכתב הכמויות
ותכוניות האלומיניום שמצורפים למסמכי המכרז ולחוזה מול
המזמין.
 12.01.02.02כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות האלומיניום ובינם
לבין פתחי וחלקי הבניין ,חומרי החיפוי ,הגימור והפלשונג
והקופינג בכל קומה ובכל פתח בנייה מכל סוג שהוא על פי אישור
האדריכל.
 12.01.02.03עבודות הזיגוג ,כמפורט בתכניות האדריכל האדריכל.
 12.01.02.04דלתות לפתיחה בפנים ובחוץ ,שכוללות את כל הפרזול ,האביזרים
והמנגנונים על פי דרישות האדריכל ,יועץ הבטיחות ,מחלקת
האחזקה של המתחם ונציגי המזמין.
 12.01.02.05כל העיגונים הדרושים לחיזוק מערכות אלומיניום ,חלונות,
דלתות וויטרינות ,וזכוכיות למבנה.
 12.01.02.06בניה של דגמים על פי המפרט באתר בגודל מלא .פירוק ותיקון
דוגמאות על פי הצורך.
 12.01.02.07חישובים הנדסיים וחישובים סטטיים של מהנדס מורשה מטעם
הקבלן תוכניות ייצור ותוכניות הרכבה מפורטות של כל פריט,
לתיאום מול תוכניות האדריכל ויועץ הביטחון.
 12.01.02.08אטמים ,חומרי האיטום ,האלומיניום ,הזכוכית וכל אלמנט נוסף
של פריטי הזיגוג והאלומיניום.
 12.01.02.09בדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים .על פי דרישות
המפרט והתקן הישראלי.
 12.01.02.10שמיכות בידוד תרמי ו/או קופסאות צל ,על פי דרישות המפרט.
מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר
 12.01.03.01רשימת פרויקטים קודמים  7שנים אחורה בהם הקים הקבלן
מערכות דומות .כולל שמות ממליצים וחברות איתם עבד.
 12.01.03.02שם המצבעה העומדת בדרישות המפרט.
תקנות ומפרטים
 12.01.04.01עבודות האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות המחמירה הנדרשת
במפרט ,בתקן הישראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה .במקרה
של סתירה בין הדרישות ,יעמדו העבודות ברמת הדרישות
המחמירה ביותר.
 12.01.04.02החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי
התקן הישראלי העדכני .מערכות תוצרת חוץ יתבססו על תקן
אירופאי או אמריקאי בהיעדר תקן ישראלי תואם של מערכות
שוות ערך.
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 12.01.04.03השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד.
 12.01.04.04החישוב הסטטי בכל הנוגע לנושא החוזק יערך לפי התקן
המעודכן .414
 12.01.04.05כל העבודות יעמדו בדרישות פרק  12של המפרט הכללי הבין
משרדי לעבודות אלומיניום ( )2008של משרד הביטחון ( הספר
הכחול ).
 12.01.04.06העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא
המפורט
בתכנון ,גם אם לא הוזכר ברשימה זו .יש לראות את הדרישות
השונות כמצטברות ולא כסותרות .היה ותיווצר סתירה בין
הדרישות על הקבלן לעדכן ולהודיע מוקדם ככל האפשר ולקבל
את הנחיית היועץ ומנהל התכנון לפתרון הנדרש.
 12.01.04.07במיוחד אבל לא רק ,יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של כל
התקנים
הישראלים המתאימים ,לדלתות ,לחלונות ,לקירות המסך ,פחי
אלומיניום ,תכונות הזיגוג ,עובי הזכוכית וחוזקה ,בידוד תרמי,
מעקות ,בטיחות ,עמידות לאש ,אטימות לרוח ולחדירת מים,
כוחות רוח ורעידות אדמה.
 12.01.04.08הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים
בפרויקט.
כל הצעה חייבת להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט
ודרישות האדריכל והיועץ .ההצעות החלופיות חייבות להיות
מגובות בכל המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור יועץ
האלומיניום ,האדריכל ,מנהל הפרויקט ,והמזמין.
על הקבלן לבדוק את כל המסמכים ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה
ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים,
עליו להודיע על כך מיד למנהל הפרויקט וליועץ האלומיניום .החלטת המנהל
בנידון היא סופית ומכרעת .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה
שלא הבחין בסתירות הנ"ל ,לאחר מילוי הצעתו.
התאמה לחוק התכנון והבנייה
היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של חוק
התכנון והבניה התשכ"ה  -1965והתקנות התקפות ליום מתן הצעתו לכל
התקנים הישראליים הרשמיים המעודכנים והמחייבים לרבות בנושאים של
זיגוג ,בידוד תרמי ואקוסטי ,הגנות על הפתחים מפני פריצה ,ירי ,עמידות לאש,
חוזק ,כוחות רוח ורעידות אדמה.
כל החומרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות
המחייבים.
תכנון מפורט – סטנדרטים ושינויים
התכנון המפורט של חלקי מסגרות אלומיניום ,פחים ,לרבות כל הפרטים
והתיאורים הטכניים יוכנו על ידי מהנדס אלומיניום מטעם קבלן מערכות
האלומיניום ,על יסוד התוכניות ,המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה .רפפות
ומעקות יבוצעו על ידי מהנדס מוסמך מטעמו של הקבלן ,יחתום ויאשר על פי
הערותיו על כל תוכנית קונסטרוקציה שמתוספת לפריט האלומיניום.כל
התוכניות יובאו לאישור יועץ האלומיניום והאדריכל .החישובים הסטטיים
יוגשו לאישור יועץ האלומיניום ומהנדס הבניין.
בעלי מקצוע אחרים בבניין
העבודה תבוצע בשלבים לפי לוח זמנים שמזמין/מנהלהפרויקט יעביר לקבלן
המבצע ,בתיאום מלא עבודה של בעלי מקצוע אחרים בבניין ובשילוב עם
קבלנים אחרים ,כגון; קבלני עבודות ביטחון ומנ"מ ,קבלני עבודות בטון,
עבודות ריצוף ,חשמל מזוג אוויר ,אינסטלציה ,תקרות אקוסטיות וכדומה .כל
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זאת יבוצע תוך תיאום מראש עם הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט באתר .אין
בכך לפגוע באיכות ההרכבה והביצוע של כל עבודות האלומיניום ו/או לפגום
בעבודות שמתנהלות בסביבת העבודה המיידית של הקבלן.
תכנון מפורט – לאחר אישור התחלת עבודה
 12.01.09.01התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת
כוונות האדריכל .המערכת המבוקשת ומרכיביה העיקריים.
הקבלן בהצעתו יתכנן ויגדיר את כל הנדרש בהתאם .במידה
והקבלן יציעבשלב טרום אישור תוכניות שיטה ,פירוט ,פתרון
חלופי ,עליו לעמוד באותן דרישות כשווה ערך למה שמוגדר
במפרט .תוכניות הביצוע המאושרות של הקבלן ייקראו להלן
התכנון המפורט ,המאושר לביצוע.
 12.01.09.02על הקבלן להגיש לאישור לפני ביצוע עפ"י לוח הזמנים תכניות
עבודה מפורטות  SHOP DRAWINGSבקנ"מ  1:1 ,1:2 ,1:5של
כל אחד ממוצרי האלומיניום ,הזכוכית ,הפרזול ושיטת ההרכבה
של הפרט בקיר וכל המפגשים השונים במעטפת .תמורת התכניות
כלולה בהצעת הקבלןולא תשולם תוספת מחיר עבורן.
 12.01.09.03על הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב מהאדריכל ויועץ
האלומיניום לגבי הפרטים בקנ"מ1:1 ,1:2 :שכוללים פתרונות
למקומות בעייתיים ומיוחדים .הפרטים יתארו חיבור לקירות,
ספים ודלתות ,פרטי איטום ,ופרטי מפגשים עם חלקי בניין
ותאום פרטי חיבור ואיטום.
 12.01.09.04חישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות כל
האלמנטים הינם באחריותו של הקבלן .אישורי האדריכל
ומהנדס הקונסטרוקציה הינם אישורים עקרוניים בלבד והם לא
משחררים את הקבלן מאחריותו הכוללת והבלעדית והמלאה
כמתואר בסעיף 12.0.11.5לעיל .על הקבלן להגיש חישובים
סטטיים על ידי מהנדס מורשה מטעמו.
 12.01.09.05השמטה של פריטים ,אטמים ,פתרונות וחלקי פרזול שנדרשים
בתכניות ,לא גורעת מאחריות הקבלן להתקינם בפועל .אישור
יועץ האלומיניום והאדריכל לתכניות ולדגמים אינו משחרר את
הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר ,לכשלים,
לטעויות ,לאי התאמות וליקויים שעשויים להתגלות במועד
מאוחר יותר.
 12.01.09.06על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת כל פריט בכל היקפם ,שיטות
החיבור ,מיקום המחברים וסוגם ,עובי וגימור החומרים ,שיטות
העיגון והאטימה ,סוגי האטמים וחומרי האטימה ,ופירוט
המפגשים המגוונים.
 12.01.09.07התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר
קבלת אישור בכתב מיועץ האלומיניום והאדריכל .לאחר קבלת
האישור הקבלן אינו רשאי לשנות מאומה ,ללא אישור בכתב
מיועץ האלומיניום והאדריכל.
 12.01.09.08יש לבצע בעברית את כל התכניות ,חתכים ,פרטים ,אישורי
בדיקות ,דו"חות וכל התכתבות שתבוצע בין הקבלן למפקח,
ליועץ ולאדריכל .כל המסמכים הזרים חייבים להיות באנגלית
בלבד.
 12.01.09.09על הקבלן למסור בכתב שם ,מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט
שמרכיב את כל אחת מהמערכות שמותקנות בבניין כמו :חומרי
איטום ,גומיות ,פרזול ,זכוכית ,פחי אלומיניום ואמצעי חיבור
מיוחדים ,במידה ואושר לו לעשות שימוש במוצר שווה ערך.
הגדרת שווה ערך - :כמופיע במוקדמות.
דגמים ודוגמאות פרזול
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 12.01.11.01בכל מוצר המונה למעלה מחמישה פריטים הקבלן ייצר פריט
לדוגמא לאישור המזמין ,לפני שיאושר ביצוע סדרתי שוטף.
 12.01.11.02כל האלמנטים לדוגמא יהיו חלק מתכולת העבודה של הקבלן.
הדגמים יהיו כלולים בתמורה ולא תשולם שום תוספת עבורם
 12.01.11.03על המבצע להכין באתר דגם בקנה מידה  1:1של כל אחד
מהדגמים הנדרשים.
 12.01.11.04על המבצע להציג ליועץ האלומיניום ולאדריכל דוגמא מכל פריט,
כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים בבניין ,כולל
תכניות ,פרזול ,מחברים ,ברגים ,אטמים ,אביזרים ,זכוכית,
גימור ,משקופים עיוורים ,ופחי חיפוי.הדוגמאות ייבדקו
להתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שוטף.
 12.01.11.05על הקבלן המבצע להכין לוח פרזול של כל דרישות הפרזול
במערכות האלומיניום לאישור סופי לפני ביצוע .הלוח חייב לכלול
דוגמא ב  1:1פריט הפרזול הנדרש  +קטלוג יצרן לכל פריט.
התאמה למידות הפתחים
 12.01.12.01הקבלן ימדוד את כל מידות הפתחים בבניין והתאמתם לתוכניות
לפני ייצור המסגרות ,באחריותו להתאים את המוצרים לפתחי
הבנייה שבוצעו ע"י אחרים.
 12.01.12.02הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה באופן מיידי
ליועץ האלומיניום ולאדריכל .הסטיות יסומנו ויבדקו כנגד
תוכניות המבנה וכוונות האדריכל .יועץ האלומיניום והאדריכל
ינחו את הקבלן לגבי המשך הביצוע.
תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי:
 12.01.13.01הקבלן קיבל את אישור יועץ האלומיניום ואדריכל על גבי תוכניות
הביצוע.
 12.01.13.02הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות השונות,
השיטות השונות ובינם לבין כל חלקי הבניין במעטפת על פי כתב
הכמויות.
 12.01.13.03הקבלן קיבל אישור לכל השינויים ,תוספות ושווי ערך שהוצעו על
ידו.
 12.01.13.04כל התכניות והפרטים הוגשו לאישור לפי לוח הזמנים בצירוף
כתב אחריות של הקבלן המבצע לאיכות המוצר ,עמידה בלוחות
זמנים וטיב העבודה בפרויקט.
 12.01.13.05הקבלן קיבל אישור לכל הפרמטרים שנבחנו בדגמים השונים
להזמנת חומר וביצוע הפריטים הראשונים באתר.

12.02

דרישות תקן
כללי
 12.02.01.01תכנון ,ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל
מערכת במעטפת הבניין תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים,
אנכית למישור הקיר ,בהתאם לדרישות תקן  414מעודכן וכל
פרטי התקן הישראלי.
 12.02.01.02כל המערכות יעמדו בדרישות רמה  Eעפ"י תקן  .1068כולל בדיקת
חדירת מים ,שתעמוד בדרישות רמה  ,Eראה החמרה בס'
 12.1.2.4ובפרק הבדיקות.
 12.02.01.03במידה וידרשו בדיקות מעבדה ,כל העלויות יהיו על חשבון
הקבלן.
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12.02.01.04
12.02.01.05

12.02.01.06
12.02.01.07
12.02.01.08
12.02.01.09
12.02.01.10
12.02.01.11

12.02.01.12
12.02.01.13

12.02.01.14

12.02.01.15

12.02.01.16
12.02.01.17
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בנוסף לאמור לעיל ,כל מערכת חייבת לשאת במשקלה העצמי,
משקל הזכוכית ,עומסים סיסמיים ,עומסים המופעלים ע"י
תפעול הכנפיים ,מכל סוג שהוא.
השקיעה המכסימלית המותרת ,בעקבות העומס המתוכנן היא
כדלהלן:
בניצב למישור מערכות האלומיניום  1/300 -למפתח אנכי
ולמפתח האופקי ,בכל מסגרת/פנל מזוגג בזכוכית בידודית ולא
יותר מ  15מ"מ .השקיעה בכל שאר הפתחים והמערכות תהיה
בהתאם לת"י .מבלי לסתור אתהאמור לעיל הכנפיים לפתיחה
והדלתות לא ישפיעו על הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או לנתק
באיטום.במערכת קיר עכבישים  ALL GLASSלא תאושר
שקיעה כלל.
לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 1.5 -פעמים העומס
המתוכנן (שלילי או חיובי) בכל המערכות מכל סוג שהוא.
העוגנים של כל מערכות המעטפת ,כולל המחברים ,לא יקבלו
מאמץ מעבר ל  50%מהמאמץ המותר עפ"י העומס המתוכנן.
יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים
ארוכי טווח (זחילות) ו/או עומס נייד כגון שינויים תרמיים ,בכל
המערכות.
ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים ,מסמרות,
עוגנים או חיבורים מכאניים אחרים חשופים על פני המישור
החיצוני והפנימי.
כל הברגים ,מסמרות ומחברים מכאניים חשופים שאינם
אלומיניום יהיו מפלדה בלתי מחלידה נירוסטה  A4 - 316עם
ראשי בורג ראש עגול.
בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר
בת"י.10681+2מערכת קירות המסך תאושר עפ"י דרישות
המפרט ,הנחיות החברההמתכננת ,התקן המקומי על פיו תוכננה
המערכת והתקן הישראלי.
תכנון ,ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אוויר
לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ על מנת להקטין רעשי רוח והפסדים
תרמיים.
על הקבלן להגיש דו"ח בדיקה שכל מערכות המעטפת עומדות
בדרישות חדירת אוויר חריגה עפ"י הנאמר להלן :חדירת האוויר
לא תעלה על  0.6מק'  /לשעה  /במר' של שטח קיר  /כנף בלחץ רוח
של  300פסקל בהתאם למפורט ברשימת הבדיקות - .ראה רשימת
בדיקות בפרקחמישי.
החסימה כנגד אש ועשן בין קיר המסך וקו הבטון בכל קומה
לאורך היקף הבנייןתבוצע ע"י קבלן האלומיניום על פי הנחיות
המפרט .הקבלן ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי הבידוד
חסימה כנגד אש ועשן ללא תשלום נוסף .הפרט חייב להיות
מאושר על ידי יועץהבטיחות.
יש לתכנן קליטת תזוזה תרמית של כל מערכת
בתחוםהטמפרטורות:
מ - 10 -עד+ 70מעלות צלזיוס.
חיצונית:
מ + 0-עד+ 50מעלות צלזיוס.
פנימי:
יש להבטיח הפחתה אקוסטית בהתאם להנחיות יועץ
האקוסטיקה.
על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה ( ,(CROSS
 BARבקיר המסך ,המופיע בגובה  1.05מ' ובגובה מעל לראש פתח
האור יהיה באותו עומק כמו הזקיף .המישור הפנימי של הזקיפים
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12.02.01.18
12.02.01.19

12.02.01.20
12.02.01.21
12.02.01.22

והקורות יהיה אחיד מעל ומתחת לפתחי האור ,כנפיים לפתיחה
ודלתות.
הקורות סביב דלתות כניסה יהיו במידת עומק שווה לזקיפי
האלומיניום.
סביב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות
הרצף יותקנו משקופי אלומיניום מפרופיל משוך עד למישור
הגבס הפנימי.לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום
ויחוברו בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין.
דלתות חייבות להיפתח בשאיפה למכסימום של  170מעלות ,אלא
אם נדרש אחרת במפורש.
הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של  0.4%שווה ערך למקדם
בטיחות .5
חיפוי פח האלומיניום ורפפות אינם מהווים מישור איטום.

עמידות בתנאי הסביבה
 12.02.02.01מעטפת האלומיניום והזכוכית תבטיח איטום בפני חדירת מים
ורוח.
 12.02.02.02כל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין קירות המסך לבין
משטחי הבטון ,חיפויי האבן ,והקירות תשתית יאטמו ביריעות
 EPDMבאופן רציף .כל האזורים שמחופים בפח יאטמו באופן
רציף ונסתר.
 12.02.02.03האיטום יבוצע בהתאם להנחיות האדריכל והיועץ עפ"י פרטי
ביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר מים וחדירת אוויר לפנים
הבניין.
 12.02.02.04תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחלקים
השונים של המעטפת וניקוז מי התעבות שעשויים להיווצר
במערכת כלפי חוץ.
 12.02.02.05יש לבצע מערכת השוואת לחצים (בעל בסיס עיקרון "מסך גשם")
בקיר המסך ,הויטרינות ,חלונות הרצף הכנפיים לפתיחה ודלתות
הבניין.
הארקת קירות מסך
על קבלן האלומיניום לבצע בתיאום עם קבלן החשמל חיבורי הארקה נסתרים
לקירות המסך בבנין על פי תוכניות יועץ החשמל .החיבורים יהיו כלולים במחיר
העבודה ולא תשולם תוספת עבורם.

12.03

נעילה חשמלית (במידה ותדרש)

הזנות למנ"מ ונעילה חשמלית
 12.03.01.01קבלן האלומיניום יאפשר שילוב של אביזרי פרזול וביטחון ומתח
נמוך בתוך מערכות האלומיניום באופן נסתר.
 12.03.01.02כל ההזנות לאלקטרו מגנט ונעילה חשמלית יבוצעו עם הכנות
מראש על פי הנחיות יועץ מנ"מ וקבלן מתח נמוך במעברים
נסתרים בתוך הפרופילים של פריטי האלומיניום .על קבלן
האלומיניוםלבצע ישיבת תיאום עם יועץ וקבלן מתח נמוך לפני
תחילת ייצור.
 12.03.01.03כל ההכנות כלולות במחיר היחידה ולא תשולם תוספת עבורם.
 12.03.01.04ההזנה עד לקרבת הפריט היא באחריות אחרים .הכנות להולכה
נסתרת של הזנות מתח נמוך בתוך המערכת היא באחריות קבלן
האלומיניום עד לנקודת העיגון של כל התקן.
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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12.04

חומרים מוצרים וגימורים
כללי
 12.04.01.01יש להשתמש בחלקי מערכת שאושרו ע"י היצרן לכל מוצר נפרד.
 12.04.01.02כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי הסביבה ממתכת יהיו
ממתכות אל חלד  A4 - 316או אלומיניום .נחושת או פליז לא
יאושרו .
 12.04.01.03יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום בכדי למנוע
שיתוך.
 12.04.01.04יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי האלומיניום וחלקי
הפלדה.
 12.04.01.05יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי
הבניין.
האלומיניום
 12.04.02.01לא יאושרו מערכות שאינן שלמות .הפרופילים יהיו חדשים ללא
פגמים שנובעים משלבי הייצור ,הצביעה ,ההובלה וההרכבה.
 12.04.02.02כל הפרופילים ,הסרגלים ,הפחים ,עובי האילגון ,עובי צביעה,
רמת ליטוש וכדומה יהיו לפחות לפי כינוי מספר  ,2במפרט הכללי.
 12.04.02.03עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות  2ממ' .גודל ועובי פרופילים
ייקבע סופית על פי החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן
והיצרן ובאישור יועץ המעטפת והאדריכל .עובי הפרופיל המשמש
לסרגלי זיגוג יהיה  1.2ממ' ועל פי התקן הישראלי.
 12.04.02.04פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים
הישראליים ובאישור יועץ הבטיחות של הבניין .גובה מעקה/סף
חלון לא יפחת מ  1.05מ' מינימום מפני המדרך בתוך המבנה.
 12.04.02.05גובה נטו של דלת יהיה על פי הרשום בחזיתות.
 12.04.02.06חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות
בת"י .אין להשתמש באלומיניום ממוחזר .חוזק הקריעה של
הפרופילים יהיה  200ניוטון לממ"ר לפחות.
 12.04.02.07פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד למישור
האיטום של המערכת .כל מערכת חייבת להיות אטומה במצב
נעול.
ברזל ופלדת אל חלד
 12.04.03.01פלדת אל חלד :תהיה לפחות מסוג  A 4שווה ערך סגסוגת .316
 12.04.03.02כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית ,כמפורט
להלן; טבילה חמה באבץ בשיעור של  270גר'/למר' בהתאם לתקן
ישראלי .918
 12.04.03.03חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים .לא תבוצע כל פעולת
ריתוך לאחר הגיוולון.
 12.04.03.04עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  2ממ'
ו/אועפ"י דרישות החישובים הסטטיים שיוגשו או הגבוה
מביניהם.
זיגוג
 12.04.04.01הזיגוג בזכוכית יתאים לדרישות המפרט ,כתב הכמויות והתקן
הישראלי.
כל הזכוכיות החיצוניות בבניין יהיו סולארבן  60של  PPGבעלת
בגוון ירוק בהיר או שווה ערך על פי המקדמים הבאים:
העברת קרינה אולטרה סגולית = 19%

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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12.04.04.02
12.04.04.03
12.04.04.04
12.04.04.05
12.04.04.06
12.04.04.07

העברת אור ניראה = 70%
העברת אנרגיתשמש = 33%
רפלקטיביותאור ניראה % 11 -
מקדם  1.55 = Uאירופאי.
מקדם הצללה = 0.44
מקדם מעבר חום = 0.38
באגפים אטומים הקבלן יבצע קופסת צל שמורכבת מזכוכית
מונוליטית או רבודה מחוסמת אנטיסאן ירוק בגוון תואם
לזכוכית שתיבחר .ביחידות מוגנות אש על הקבלן יהיה לבצע
זכוכית עם פילם בגוון תואם .בקיר עכבישים יהיה על הקבלן
לבצע זכוכית רבודה בגוון תואם .הקבלן יהיה חייב להציג
לאדריכל את כל פתרונות הזיגוג מראש על פי דוגמאות בגודל של
 100סמש על  100סמ' מינימום על מנת לשאוף למינימום הפרשי
גוון בין הפתרונות השונים בכל פריטי האלומיניום בבניין .זוהי
דרישה עיקרית שאין עליה שום עוררין.
על הקבלן לבצע חישובי כפף כנגד דרישות תקן זיגוג  1099לגבי
הזיגוג בכל פריט בנפרד.
יש ללטש את קצוות לוחות הזכוכית באופן רציף ושווה וללא
פגיעות.
על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי ייצור זכוכיות
בידודית רבודה ,מונוליטית ומוגנת אש או כל סוג אחר שיידרש
בפרויקט.
על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי חיסום הזכוכית.
הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד
 0.7ממ'.
יש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של
הקבלן ( )SHOP DRAWINGSבהתאמה לתוכניות האדריכל
והנחיות היועץ.

גווני פרזול
כל הפרזול הגלוי בכל מערכות אלומיניום יהיה בגוון האלומיניום .על פי טבלת
 RALבעובי מינימאלי של  60מיקרון ,לבחירת האדריכל.
פרזול
 12.04.06.01כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של כל מערכת
אלומיניום או מערכת דלתות פלדה מזוגגות .דגם מכל פריט יובא
לאישור יועץ האלומיניום והאדריכל.
 12.04.06.02אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל פעולה נדרשת כגון; פתיחה
ונעילה ,דחיפה או משיכה של כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על
 4ק"ג.
 12.04.06.03אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה ,תיקון וטיפול מתוך
הבניין.
 12.04.06.04מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי
הסביבה יהיו מפלדת אל חלד עמידה לתנאי לחות גבוהים וזיהום
אוויר.
 12.04.06.05ברגים ,אומים ,מסגרות ,דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו
עשויים פלדת אל חלד בלתי מגנטית מסדרה  ,316-A4אלומיניום
ו/או חומרים בלתי מחלידים אחרים .החומרים חייבים להתאים
לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי ,כך שלא ייווצר תא חשמלי
ויהיו בעלי חוזק מכני המתאים לייעודם.
 12.04.06.06טבלת פרזול ומנגנונים לכנפיים לפתיחה

12.05

בדיקות

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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בדיקות לפני תחילת ייצור
 12.05.01.01כל הבדיקות ,ההכנות לבדיקות והדגמים יהיו כלולים בהצעת
הקבלן.
 12.05.01.02המוצרים יבדקו מראש ,במועד שלא יגרום לעיכוב הלו"ז
המתוכנן לבנין בכללותו .הקבלן מתחייב למסור תוצאות בדיקה
של כל פריט.
 12.05.01.03כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות ,יבצעו על ידי הקבלן מראש.
 12.05.01.04הקבלן יזמין את יועץ האלומיניום להיות נוכח בזמן הבדיקה
בהתראה סבירה בכתב.
 12.05.01.05הבדיקות יבוצעו במעבדה עצמאית.
 12.05.01.06על הקבלן לתכנן ולבדוק כל מערכת עפ"י הדרישות התקן
הישראלי.
 12.05.01.07על הקבלן להגיש את תוצאות בדיקה המוכיחות כי קירות המסך
וחלון הבניין הטיפוסי כולל תריס הצללה עומדים בדרישות
התכנון.
 12.05.01.08דרישות תפקוד:
כל המוצרים במעטפת הבניין יעמדו בדרישות תקן רוח .414
כל המוצרים במעטפת הבניין יהיו בעלי כושר למנוע לחלוטין
חדירת אוויר ומים ברמה  .Eבשעה שכל הפתחים נעולים ובעלי
כושר עמידה בהעמסה סטטית ודינמית כנדרש במפרט.
מניעת חדירת אוויר בלחץ סטטי ( )ASTM EZ 83ב 80( 300 Pa -
קמ"ש).
חדירה מותרת של  0.6מ"ק לשעה למ"ר.
התזת מים בלחץ סטטי 250 :ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר.
עליה הדרגתית של לחץ משתנה ,בו זמנית ,מ .500 Pa - 100 Pa -
אין להרשות חדירת מים בלתי מבוקרת.
 12.05.01.09כל הבדיקות יבוצעו עפ"י התקן הישראלי .בהיעדר תקן ישראלי
יש לפנות לתקנים מקבילים דוגמת ASTM ,AAMAאו תקנים
אירופאים.
 12.05.01.10יש לבדוק מקדם בטיחות בכל בדיקה בנפרד.
על הקבלן לבצע בדיקות מים באתר לאחר סיום חלק משמעותי מהיקף
העבודה .על הקבלן לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע קיר המסך עם כנף
לפתיחה .על הקבלן לבצע בדיקת מים על חלון טיפוסי .הקבלן נדרש לבצע
בדיקת עם צינור באתר לבקרת איכות עצמית .בדיקות ההתזה יבוצעו על ידי
מעבדה עצמאית או מכון התקנים על חשבונו של הקבלן .בהתאם לדרישות
התקן הישראלי ותקן.AAMA 501
על הקבלן להגיש את תוצאות בדיקה לעובי שכבת צבע האלומיניום.
דוגמת הפרופיל לבדיקה תסומן ותועבר מהאתר למכון התקנים.
על הקבלן להגיש תוצאות בדיקה לפרופיל אלומיניום ולפח  2ממ'.
על הקבלן להגיש תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי האיטום שהוא
מציע לעשות בהם שימוש מעבר לרשום המפרט הטכני כנגד משטחי האטימה
הקיימים בבניין.
בידוד רעש
 12.05.05.01התכנון הפרטני להפחתת רעשים יבוצע דרישות הדו"ח האקוסטי.
בהתאם לתוצאות המדידות החלונות המתוכננים על ידי יועץ
אלומיניום יבטיחו עמידה בקריטריונים לרעש סביבתי ,כולל
רעש מסוקים ומל"טים ,בחללי המבנים בפרויקט שיקמה.
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 12.05.05.02הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ אקוסטיקה
לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור לעיל.
 12.05.05.03במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות ,יישא הקבלן בכל
ההוצאות הכרוכות בבדיקה ובבדיקה חוזרות ,שידרשו לדעת יועץ
האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר את בידוד
היחידות לרמת הפחתת הרעש כנדרש במפרט האקוסטי.

12.06

ייצור
ייצור
 12.06.01.01למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור וביצוע היחידות
וכל חלק מהן לפני קבלת אישור יועץ האלומיניום והאדריכל.
 12.06.01.02יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים (כולל
הפרזולים) .על כל הפרזולים הנראים לעין להיות מאושרים ע"י
יועץ האלומיניום והאדריכל.
 12.06.01.03יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את
התאמתם המלאה לתוכניות המאושרות .יש להתאים את מידות
הייצור למדידות.
 12.06.01.04הקבלן חייב לדווח יועץ האלומיניום ולאדריכל אם גילה סטיות
מהמידות שמצוינות במסמכי המכרז .הקבלן יקבל הנחיות
להמשך עבודה בהתאם.
אלומיניום
 12.06.02.01הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת
הקבלן.
 12.06.02.02עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות (מומנט האינרציה
ומודולוס החתך) יהיו כנדרש על פי הנחיות מתכנן מערכת קיר
המסך על מנת לעמוד בדרישות התכנון.
 12.06.02.03על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה.
 12.06.02.04יש להתאים את כל החיבורים ,הפינות והתפרים .בנוסף ,יש
להתאים את כל הרכיבים בדייקנות כדי ליצור המשכיות מושלמת
של הקווים והעיצוב .עם זאת יש להבטיח כי כל החיבורים
עמידים בתנאי מזג האוויר .הקבלן יביא לאישור היועץ את
מיקום כל החיבורים והמפגשים.
 12.06.02.05יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו .תפסים גלויים לא
יאושרו .אין להשתמש בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיניום
במעטפת.
 12.06.02.06יש ליצור חורים בצורה ,בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר
התאמת לחצים מחד וניקוז מים במערכת מאידך .חורי גישה
חשופים לברגים ומחברים יאטמו.
 12.06.02.07יש לייצר חלקי הפינה ,מילוי ,מתאמים ,כיסויים וסגירות
לפרופילים כמפורט בקטלוג היצרן .יש להרכיב את הפינות בצורה
ישרה ולהשתמש במחברים חבויים .יש לספק משטחי חיבור
אחוריים בכל תפר  ,0במפגשים.
חיבורי פינות
 12.06.03.01חיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכאניים בכבישה
והדבקה עם מחברי זווית בחלל פרופיל מסגרת הכנף.
 12.06.03.02חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה
מאלומיניום כל עוד לא נקבע אחרת ובחיתוך  45מעלות (פרט
לסרגלי הזיגוג).
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 12.06.03.03בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך
מישור ההשקה שלה ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק
יישמרו באורח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים ושימוש
בכנף לפתיחה.
 12.06.03.04כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי
פוליאוריטני .החיבור ייעשה באופן שלא יישארו עקבות דבק
חשופים.
 12.06.03.05חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום
לפי דרישות התקן הישראלי והתקנים המתאימים למערכת
הנבחרת.
 12.06.03.06בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון ,טיאוקול
או חומר אנארובי בנוסף לחומר האיטום.
 12.06.03.07מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד .המחברים יהיו
בעלי זרוע נסתרת .כל העוגנים יהיו מאלומיניום ,פלדה מגולוונת
או פלב"מ.
 12.06.03.08דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר החיתוך,
שיהיה ישר ,אחיד ללא שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.
חיבורי אביזרי פרזול
 12.06.04.01כל חיבורי אביזרי פרזול יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין
ויאפשרו החלפת האביזר ,או ויסותו בכל מקרה של תקלה.
 12.06.04.02אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים ,מחברי פינות ,מנגנונים
קפיצייםבולמים לדלתות וכד' ,לא ירותקו למסגרות בברגים
המתברגים בניצב לדופן הפרופיל ,ללא לוחית גיבוי מאחורי אותה
הדופן ,הלוחיות יחוברו בהדבקה .עובי לוחיות הגיבוי בדלתות -
יהיו  5מ"מ לפחות.
 12.06.04.03יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י הפרדה
באמצעות שומרי מרווח גמישים.
זיגוג בסיליקון סטראקטוראלי
 12.06.05.01כל הזיגוג הסטרוקטורלי (  ) S.G.יבוצע בטמפרטורה ובתנאי
לחות וניקיון מבוקרים במפעל עפ"י הנחיות יצרן הסיליקון .יש
לעבוד בדייקנות ,בהתאם להנחיות היצרן בכל הקשור לסיליקון
הסטרוקטורלי כולל חישוב הנדסי של רוחב התפר.
 12.06.05.02יש לנקות את המשטחים מאבק ,לכלוך ,לחות ,שמן וכל חומר זר
אחר העלול להפריע להדבקת הזיגוג (  ) S.G.במפעל.
 12.06.05.03יש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון ( ,) S.G.בהתאם
להנחיות יצרן.
 12.06.05.04יש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון
הסטרוקטורלי (  ) S.G.לחומרים השכנים ,למשטחים וסוגי
הגימור השונים.
בדיקות במפעל בשלב הייצור
הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל ,הקבלן יאפשר ליועץ
האלומיניום ולאדריכל בכל עת ,לבדוק את הפרופילים ,האביזרים ,האטמים,
אביזרי החיבור ושאר החלקים ,את דרך עיבודם וטיב ביצועם .יועץ האלומיניום
והאדריכל יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני העברתו לאתר ,אם יימצא
המוצר בלתי מתאים לדרישות ,ישונה תהליך הייצור עד לכדי קבלת המוצר
כנדרש וכל זאת על חשבון הקבלן ללא דרישה לתוספת תשלום.
בקרת האיכות של הקבלן בשלב הייצור וההרכבה כל התהליכים לבקרת איכות
יצור והרכבה של מערכות האלומיניום ,יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי
בנוסף לעמידתם בדרישות של קטלוג היצרן ודרישות המפרט המיוחד.
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12.07

הרכבה
תאום הרכבה
על הקבלן לתאם את המידות והפרטים לפני תחילת ההרכבה מבחינת התאמתם
להכנות ולתכנון המבנה ,כמו :התאמת מידות ,התאמה לאופן הביצוע ,כיווני
פתיחה ,מיקום הלבשות ואיטומים.
על הקבלן לתאם את לוח הזמנים שלו לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה
ומועדי ההרכבה ,בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם במועדים הנדרשים
על פי הלו"ז של מזמין העבודה.
על הקבלן לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט.
ההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה בקטלוג המוצר של היצרן ותוכניות
הביצוע המאושרות .מודגש כי נושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה.
הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת באיכות הבצוע של עבודות האלומיניום.
לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים הקשורים
לקיר המסך .במקרים של אי התאמה ואי דיוקים העלולים להשפיע בצורה
שלילית על תכנון או ביצוע קיר המסך ,יש להודיע מיידית למנהל האתר ,למנהל
התכנון וליועץ האלומיניום.
ההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י מנהל פרויקט ממונה בעל ניסיון
רב מטעם הקבלן .על הקבלן להעסיק צוות עובדים טכניים מקצועיים בעלי
ניסיון מוצלח בהתקנת המערכות הנדרשות.
ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין ולנקודות
הגובה.הקבלן יכלול במחיר את כל העלויות המדידה לטובת הרכבת קיר המסך
וחלקיו.
על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת לאפשר יישור
נכון ומדויק .לאחר היישור ,יש לחזק בצורה קבועה את אביזרי העיגון על מנת
למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת התרחבות והתכווצות.
הקבלן אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין ,כפי
שיימדד על ידו באתר .המדידה תתבצע במכשור מתקדם.
המחיר יכלול את העלויות הנובעות מכל נזק שיגרם לבעלי המקצוע ו/או עבודות
אחרות במהלך הרכבת הפריטים ,כתוצאה מעבודה של הקבלן או אנשיו.
על הקבלן לספק אטמים למים ומעבר אוויר בין קיר המסך וחלקי המבנה
הסמוכים לו.
על הקבלן להתקין את חומרי האטימהעפ"י הנחיות יצרן החומרים והנחיות
יועץ האלומיניום ויועץ האיטום.
על הקבלן להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים
ולחתוך אותו כנדרש להתאמה מדויקת.
דלתות לפתיחה בויטרינה על הקבלן להבטיח עמידה של הדלתות והכנפיים
לפתיחה בתנאי מזג אוויר כאשר הכנפיים נעולות.
זיגוג
 12.07.13.01על הקבלן לבצע ביקורת של קצוות הזכוכית ולוודא כי כולם
נקיים וחתוכים כראוי .אין להתקין זכוכית עם קצוות פגומים.
 12.07.13.02על הקבלן להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים ,עם
מרווחים נכונים לפי הדרישות לזיגוג הנהוגות בתעשייה ועפ"י
התקן.
 12.07.13.03על הקבלן להשתמש בשומרי מרווח ,בלוקים להתאמה והפרדה
בגודל המומלץ ע"י יצרן הזכוכית על מנת לתמוך ולהחזיק את
הזכוכית במקומה .יש להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלבד
תחת כל זכוכית בנקודות הרבע.
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12.07.13.04
12.07.13.05
12.07.13.06
12.07.13.07

על הקבלן להתקין את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא
ימתחו .יש לאטום ,החיבורים בפינות כדי למנוע חדירת מים
ואוויר .שימוש בגומיות פינה נדרש בכל חלונות הדרי קיפ.
על הקבלן להבטיח עמידה בתנאי מזג אוויר ומניעת רעידה ,סדק
או שבירה של הזכוכית באמצעות גומיות הזיגוג.
על הקבלן על הקבלן לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון ,כשהקצוות
והמשטחים מתאימים באופן אחיד וחופשיים מפיתולים או
הפרעות שעשויות לגרום למאמצים בזכוכית.
לא יבוצע זיגוג בסיליקון באתר למעט תיקון והחלפת זכוכית
באישור יועץ האלומיניום.

איטום הזיגוג
 12.07.14.01איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם,
קיים ממושך בשינויי טמפרטורה וקרינתהשמש  UVוגמישות
סבירה ההולמת את התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכית
לבין חלקי האלומיניום.
 12.07.14.02רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או היסדקות
לוחות הזכוכית עקב שינויים תרמיים וקרינת שמש ישירה.
 12.07.14.03חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות ,בגין
הפרשת שמן או חומרים גורמי קורוזיה.
 12.07.14.04במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו
החומרים יבשים ,או מן הסוגים המעלים קרום ושאינם קולטים
זיהום ואבק.
איטום  -כללי
 12.07.15.01על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל האיטומים
הדרושים בהתאם לעומסי הרוח המתוכננים בבניין והמפגשים
עם שאר חלקי הבניין.
 12.07.15.02כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד אלסטומרי ו/או
שווה ערך .לא יתקבלו איטומים מחומרים אקריליים או .P.V.C
 12.07.15.03יש לבצע איטום רציף בהיקף הפתחים .מריחות סיליקון לא
יאושרו.
 12.07.15.04כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י
יועץ האלומיניום ,בנוסף לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר.
 12.07.15.05אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו
לאטימות מוחלטת בכל מערכות האלומיניום.
איטום חיבורי קבע במסגרות
החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע באמצעים
מכאניים ,כגון; החיבור המכאני בין המשקוף לסף או קורה לזקיף יהיו עפ"י
הנחיות המפרט.
האיטום בין חלקי מסגרות ניידים
יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות ההשקה
שבין חלקים ניידים של מסגרות .האטמים יהיו עשויים חומרים שאינם פוגעים
באלומיניום והעמידים בפני השפעות מזג אוויר ושינויי טמפרטורה.
מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים
 12.07.18.01לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי פלדה ומתכות
אחרות בבניין פרט לפלדלת אלחלד .כל שטח מגע במקרה כזה
יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי ,שאינו ספוגי או שיטה אחרת
שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת.
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 12.07.18.02עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים ,במקומות בהם יותר
השימוש בפלדה ,יהיו מגולוונים ,או צבועים באבץ קר.
 12.07.18.03חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון ,מלט וכדומה יהיו
מרוחים בצבע בטומני ,לשמירה על עמידות המתכת בפני
קורוזיה.
הגנה על העבודות
על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה ,לאחר הסיום ועד מסירתן הסופית
לחברה .חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוגה.
חיבורים למבנה
אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה ,החיבורים יבוצעו באמצעות עוגני
פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מצב .כל הברגים יהיו שקועים עם ראש שטוח
במישור האלומיניום ובאותו גימור .לא יאושרו מסמורים (ניטים) בכל פריטי
האלומיניום.
פיגומים
הכנפיים בבניין יתוכננו ,כך שניתן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא שימוש
בפיגומים חיצוניים .פיגומים פנימיים או פיגומי גישה אחרים ,הדרושים לקבלן,
יסופקו ויורכבו על ידו .פיגומים אלה יותקנו ,כך שלא יפריעו לביצוע עבודות על
ידי קבלנים וגורמים אחרים .הפיגומים יפורקו בתום העבודה.
הגנה כנגד פגיעות מכאניות באספקה ובניה
 12.07.22.01אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום
מוקדם עם מתאם הפרויקט בהתחשב בהתקדמות ביצוע
הפרויקט ואפשרויות האחסון באתר .הקבלן יתאם אכסון של
חומרים בשטח הפרויקט על חשבונו ואחריותו.
 12.07.22.02כל מוצר ,או חומר שיימצא פגום ,או לקוי יוחלף או יותקן ע"י
הקבלן בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה
את חזות המוצר.
 12.07.22.03פריטים ,שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם ,יסופקו לאתר
בחלקים ,אולם הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים
להרכבת הפריטים.
 12.07.22.04כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים ועטופים בעטיפה
פלסטית ואמצעים מתאימים לשיטת ההובלה ,של הקבלן.
12.6.24.5 12.07.22.05לפני המסירה של המעטפת ,הקבלן ינקה את כל מערכת
אלומיניום וחלקיה במטלית נקייה ובמים פושרים ודטרגנטים
עדינים למניעת פגיעה באיטום.
 12.07.22.06הקבלן לא ישתמש ,לצרכיי הניקוי ,בחומרים כימיים שתוקפים
אלומיניום כגון :חומרים אלקליים ולא באמצעים מכאניים
השוחקים את פני השטח ,כגון צמר פלדה ,או כלי פלדה ,בשעת
המסירה יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני
פגיעה כלשהי ,מכאנית כגון; קמטים ,שריטות ושברים ולא כימית
כגון; איכול ,חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד ,גימום ( PITTING
) ,או כתימה .כמו כן ,יוסרו מקיר המסך שרידי חומר מגן
באמצעים מתאימים.
 12.07.22.07יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה
לפגום בשלמות קיר המסך ,מרכיביו ותפרי האיטום.
 12.07.22.08יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך ,הלחמה או חיתוך
בקרבת זכוכית ,האלומיניום ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת.
במקרים כאלו ,על הקבלן להגן על מוצריו מפני פגיעה ובאחריותו
להגן עד למסירת הפרויקט למזמין.

12.08

אחזקה
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מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף תיק מסירת מתקן:
בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של כל
מערכות האלומיניום והזכוכית כולל מערכות מוגנות את החומר הבא:
 12.08.01.01תוכניות הביצוע המאושרות של כל הפריטים ב  3עותקים.
 12.08.01.02תוכניות כל העבודות כפי שבוצעו (  ) AS MADEב 3 -עותקים.
 12.08.01.03על הקבלן לצרף גם כל החומר צרוב על מדיה מגנטית.
 12.08.01.04אחזקה מונעת ושיטת החלפת זיגוג יחידות ומוצרים כגון חלקי
פרזול ,כנפיים ומערכות הצללה.
 12.08.01.05קטלוג יצרן של כל פרט פרזול ,זיגוג מיוחד ,חלון ממוגן ירי,
וחומרי איטום מנועים ואלמנטי הצללה מרוכזים בתיק מסודר.
התאמות
 12.08.02.01עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש ,תיבדק
ההתקנה של כל פריט .כל פגם או חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.
 12.08.02.02בכל מקרה של כשל בעת הבדיקות יש להודיע ליועץ למנהל
הפרויקט ולאדריכל .כל תיקון יעשה באישור היועץ לאחר בחינת
המצב באתר.
ניקוי ראשוני
 12.08.03.01בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכות האלומיניום יהיו
נקיים.
 12.08.03.02יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסיםהמאושרים ע"י
היצרן ,ללא פגיעה בגימור והצבע של חלקי קיר המסך.
 12.08.03.03עם השלמת העבודה יש לסלק השאריות ,הציוד והחומרים
העודפים מהאתר.
 12.08.03.04יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים
בעבודה.
 12.08.03.05יש לסלק כתמי התזת חומרי צמנטים על מנת למנוע פגיעה בציפוי
המתכת והזכוכית.
 12.08.03.06הקבלן ישכור על חשבונו קבלן מקצועי מומחה בניקוי מערכות
אלומיניום בסיום העבודה באתר .על קבלן הניקוי להיות בעל
ניסיון של  5שנים בניקוי מערכות שוות ערך באתרי בנייה
מחומרים קשים ,חומרים צמנטים וחומרי אטימה ודבקים.
 12.08.03.07כל עלויות הניקוי יהיו על חשבון קבלן האלומיניום.
 12.08.03.08כל פריט שיינזק יוחלף על ידו מיד לאחר פסילת הפריט בשלב
המסירה הסופי ,לפני מסירת המתקן למזמין העבודה.
ניקוי תחזוקתי שוטף
 12.08.04.01תחזוקה וניקוי מרבית המערכות בבניין תתבצע מבחוץ.
 12.08.04.02תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן
והנחיות החברה המרכיבה.

12.09

אופני מדידה ותשלום
דגשים לתכולת עבודה הכלולה במחיר
מחיר כל פריט כולל תכנון מפורט ואישורים ,אספקה ,הרכבה וצביעה של
הקונסטרוקציה להקשחת ותמיכת הפריטים במקומם ,המשקופים העיוורים,
הפרופילים הנראים לעין והסמויים ,האילגון ,הגוון ,הליטוש ,הצביעה,
האטמים ,הבידוד ,הפרזול ,המסילות ,המעצורים ,המנעולים ,הצילינדרים,
המנגנונים החשמליים וההידראוליים ,מנעולי הבהלה ,הצירים וכיו"ב לפי
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המפורט בתכנית האדריכל ,לפי דרישות היועץ ,דרישות התקן הישראלי,
דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הבטיחות ,ודרישות יועצי המבנה על
פי מקצועותיהם.
כמו כן כולל המחיר ביצוע דוגמאות על פי הנדרש במפרט לקבלת אישור סופי
לביצוע .כמו כן כולל המחיר הספקת מפתחות לכל המנעולים והצילינדרים.
הספקת מעצורים לכל הדלתות/כנפיים ממתכת בלתי מחלידה ברצפה ובכנפי
הדלתות .המחיר כולל המחיר הובלה ,אחסנה באתר ו/או במקום אחר שאושר
על ידי המתאם ,וכל אמצעי העזר והחומרים להרכבה ,הגנה על הפריטים
המורכבים ושאינם מורכבים ,האלומיניום והזכוכית על לשלב קבלת העבודה
והבניין על ידי יועץ האלומיניום האדריכל ונציג המזמין.
תכנון מפורט
 12.09.03.01בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי מפרט זה לא
ישולם בנפרד ,ורואים את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.
 12.09.03.02לא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור הדוגמא/אות שתורכבנה על
הבניין ,פריטים נוספים שיסופקו על ידו ובעבור דגמים חלקיים
ודגמים שיכין לצרכיו או ביוזמתו שלו או עפ"י הנחיית נציג
המזמין.
 12.09.03.03הכנת הדוגמא תכלול את כל עלויות איסוף ואספקת המידע,
התכנון והבדיקות והניסיונות עד לאישור סופי.
זיגוג
במקרה והחברה תבחר שמשות מזכוכית שונה מהזכוכית המתוארת בכתב
הכמויות יקבע מחיר היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת .מחיר
היחידה לשמשות כולל את אספקתם במידות הדרושות ,הובלתם עד האתר ,כל
שאר ההוצאות ,לרבות הרווח ,כלולות במחיר היחידה למוצר האלומיניום בו
מורכבות השמשות.
ציפויים ,ספים והלבשות
מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ המבנה
הסמוך ליחידות .מחירי היחידות כוללים את הספים מאלומיניום והלבשות
פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו בתוכניות הביצוע.
מסגרות פלדה
עבודות מסגרות פלדה ,המשולבות בעבודות האלומיניום ,כמו קונס' לחיזוק
היחידה והתקנתה ,אינן נמדדות בנפרד והן יהוה כלולות במחירי היחידה ,ללא
תוספת מחיר.
עבודות איטום
כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נמדדות בנפרד
וכלולות במחיר היחידה.

12.10

היקף העבודה
בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודות תכלולנה גם את העבודות המפורטות להלן:
מילוי מלבני הפלדה (משקופים) ועיגונם בבטון (לא טיח).
כל הפרזול לרבות עינית ,מעצורים הידראוליים וצילינדרים וכו' – הכל בהתאם
למתואר ברשימות למיניהם ,בכתב הכמויות ,במפרטים ובתוכניות.
אדני חלונות מאלומיניום.
שינוי מידות בגבולות  + 10%ללא שינוי במחיר.
הכנת דוגמאות לאישור המפקח.
כל האמור ברשימות כלול במחירי היחידה למעט אדני חלונות משיש ומזוזות
הנמדדים בנפרד.
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מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור
ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים.

12.11

אחריות
כללי:
 12.11.01.01הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר .הקבלן
אחראי לאיכות ההרכבה וההתאמה לדרישות התוכן והתקינה
המקובלים בתעשייה.
 12.11.01.02עם קבלת הודעה על פגמים ,בתקופת האחריות ,יש לתקן או
להחליף הפריטים הפגומים בהתאם לנוחיות השותפות ,ללא
חיובים נוספים.
 12.11.01.03יש למסור למזמין אחריות כתובה ,בהתאם למסמכי החוזה ,כי
החומרים המותקנים בפרויקט חופשיים מפגמים לתקופה
שנרשמה בחוזה.
 12.11.01.04אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן ,וזאת
ללא כל התחייבות מצד המזמין לתחזק את המוצר .כל תחזוקה
הנדרשת לצורך עמידה בכתב האחריות תחול על הקבלן לכל
התקופה.
תקופת האחריות לחומרים במעטפת
 12.11.02.01האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של  10שנים ולכך
שהגימור לא ידהה ,יקבל גוון בלתי אחיד ,ייסדק ,יתקלף וישחק
בכל צורה אחרת.
 12.11.02.02האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של  10שנים ,כולל בלאי של
הציפוי המתכתי והציפוי הקראמי .על הקבלן להגיש תעודת
אחריות החתומה בידי היצרן.
 12.11.02.03האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של  10שנים.
בנוסף ,יש לתת אחריות למניעת דליפות אוויר ומים ,יציבות
סטרוקטורלית ללא עיוותים וסטיות בהתאם לעומסים
המתוכננים.
 12.11.02.04הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך 10
שנים מיום הקבלה הסופי של כל העבודות ע"י המזמין.
אחריות לטיב היחידות
 12.11.03.01הקבלן ימציא לחברה מכתב התחייבות המאשר את אחריותו
לביצוע העבודה.
 12.11.03.02במשך שנות האחריות ,הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות ,כולל
החלפת חלקים ובמקרה הצורך יחליף יחידות שלמות ללא תוספת
תשלום.
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פרק  - 14עבודות אבן
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  14של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

14.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  –1554לוחות לחיפוי מדרגות מאבן טבעית -חלק 2
ת"י  –1872חיפוי באבן מלאכותית-חלקים.5.2, 5.1, 2, 1
ת"י  –2378חיפוי באבן טבעית-חלקים 6—1
-

 14.01חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה
תאור העבודה
א .קירות הבטון בבנין ,ע"פ החזיתות ,יחופו מבחוץ באבן בשיטה ה"רטובה",
כלומר הצמדת האבן אל המבנה בעוגנים ,רשתות זיון מגולבנות ויציקת
בטון בתווך.
העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים.
ב .לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ ,יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע
כמפורט בכתב הכמויות בפרק . 05
ג .כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י הנחיות פרק  14במפרט הכללי ,ובהתאם
לת"י  .2378כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים
במפמ"כ.
ד .בכל שאר הנושאים כגון :אשפרה ,גימור (ליטוש הוגנה) והגנה ,תעשה
העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק .14
ה .העבודה כוללת תכנון מפורט ,אספקת האבן וביצוע החיפוי.
הנחיות כלליות
א .הקבלן ימנה מהנדס רשוי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע
בהתאם לתכנון ולמפרט המיוחד.
ב .אחריות כוללת של הקבלן
האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן .המפרט
המיוחד להלן ,לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק  - 05איטום
צמנטי ,הינם דרישת מינימום .במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו מספק
או שדרו שים שינויים/תוספות למפרט ,עליו להודיע על כך למפקח בכתב
ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.
ג .מפרטים באתר
הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:
 .1ת"י 2378
 .3מפרט כללי פרק .14
 .4המפרט המיוחד.
ד .דוגמא  -קיר אבן טיפוס
 .1לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות בדיקות
בהתאם למפורט להלן ,יכין הקבלן קיר אב טיפוס כמפורט בסעיף 5.1.1.1
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בת"י  2378חלק  .2הדוגמא כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום
צמנטי עד וכולל עשית המישקים וקבלת אישור המפקח .הדוגמא תבנה על
קיר שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו .הדוגמא
תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל התקנת סינור .EPDM
הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים.
 .2לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל 3-עוגנים לפני תחילת העבודה.
העוגנים יעמדו בכוח השליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם
בטחון .4
 .3רק לאחר אישור הדוגמא ,אישור בדיקות שליפה לעוגנים ואישור
החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן ,יוכל הקבלן להזמין את
האבן.
ה .מדידת הרקע ,סימון
האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי הפרוט
בתכניות החזיתות .לפיכך ,ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה אבן
בדייקנות גבוהה מהרגיל.
ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם .קוים עוברים
מתחת ומעל לחלונות ,קוים עוברים מעל דלתות ,התאמת רוחב פסי האבן
כך שיתקבלו אבנים שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבנים שלימות מעל
הדלתות.
לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן ,ע"י מודד מוסמך ,על החזיתות את הצירים
הראשיים ,ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב הקיים עם כל
הסטיות בכל הכוונים.
בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק  .02הסטיה המותרת ממישוריות
הקירות לכל גובהם לא תעלה על  10±מ"מ ,הסטיה באנכיות הפינות וקוי
שפות הפתחים לא תעלה על  10±מ"מ לכל גובה הבנין .במידה והסטיות
עולות על הנ"ל ,יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע בסיתות או תוספת
בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.
המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן ,את הצורך בסיתות או במילוי
ואת מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.
הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא
לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי
המישקים.
אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת עלות,
תחול כל העלות הנוספת על הקבלן.
ו .תכניות  Shop Drawingsע"י הקבלן
תכניות הקבלן יכללו ,בין היתר:
 .1תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל ולאחר קביעת
מיקום מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל של הבניה.
 .2קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן לחיתוך
ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות חיתוך ועיבוד
סופיות.
 .3פרוט מיקום הקדחים לעוגנים ,עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי
במפעל.
ז .אחידות האבן ,מיון
בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה
עבור כל חזית מאותם גושי אבן.בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת
האבן בכל החזית ,כפי שיצוין בתכניות הקבלן וברשימות האבן.
לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני שיבטיח
אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה החיצוני של
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האבנים .אבינם שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.הקבלן רשאי
לערוך מיון במקור אספקת האבן .גם במקרה זה חייב הקבלן לפרוש את
האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת החיפוי.
ח .בדיקות האבן
בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י  2378חלק 1
כמפורט שם בפרק ו'.הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר
ממש .אישור אבן לא יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן
בלבד.
תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי .דרישה זו מחייבת
את הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן מספיק
לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות מוקדמות
בלבד.
ט .סימון צנרת בקירות
לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני ,יסומנו בצבע בולט (ספריי)
בקוים מלאים ,תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.
מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה ,יקר
ולפעמים בלתי אפשרי.
סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.
י .עיגון פיגומים
מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות האבן
כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי מאוחרת( .ראה
דרישות סעיף  2.2בת"י  2378חלק .)2
אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי
מתכת בין לוחות האבן .כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו מפלב"מ
.316
יא .בדיקת אטימות
לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים ,תבוצע בדיקת אטימות
בהמטרה ,ע"פ ת"י  ,1476ע"י מעבדה מוסמכת .נזילות ורטיבות יתוקנו ע"י
הקבלן ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש .אופן
התיקון,החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של המפקח.
יב .לוחות האבן
בהתאם לכתב הכמויות.
סוג האבן:
גמר :בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות.
מידות הלוחות :בהתאם לכתב הכמויות .סטיה מותרת  1±מ"מ.
מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני
סטיה במישוריות:
לוח האבן לא יעלה על  1מ"מ.
כמפורט בפרטים בתכנית.
עיבוד פינות:
קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור מסודר וע"פ
קידוחים:
שבלונה באתר ,כך שיובטח דיוק  0.5±מ"מ בקוטר הקדח 1± ,מ"מ במיקום
מרכז הקדח ו 2±-מ"מ בעומק הקדח.
יג .חישוב הנדסי
 .1חישוב הנדסי מפורט יעשה ע"י המהנדס שמינה הקבלן בהתאם לדרישות
ת"י  2378חלק .2
 1.1עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  414כולל התחשבות מפורטת בתחומי יניקה
מוגברת באזורי שפה .
 1.2עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י .412
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 .2הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים .התכנון ע"י הקבלן יכלול פרטי
הרכבה וחיבור ,מידות הקידוחים באבן ,חיזוק בפינות ,פרטי קיבוע סביב
פתחים וכו' .אישור החישובים והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת
האבן ולפיכך יוגשו ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר
של הפרויקט.
 .3החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי שבין
האבן לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני תחילת החיפוי .למרווח
מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים לשאת את העומס המוגדל .אישור
החישוב המעודכן הינו תנאי להתחלת בצוע החיפוי.
 .4החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו בבדיקות האבן
שסופקה לאתר.
יד .דיוק
הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  0.5±מ"מ.
הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על  1.0±מ"מ.
הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על  1.0±מ"מ.
הסטיה במישוריות פניה חיפוי (מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני
המשטח) לא תעלה על  2.0±מ"מ אורך סרגל של  3מ' בכל כוון.
טו .הכנת שטחי החיפוי ,איטום
 .1ראה פרק  05לעיל.
מודגש
 .2לאחר סיום האשפרה ,ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן.
שתהליך האשפרה ימשך כ 5-ימים לפחות ,תוך מעקב צמוד אחר מצב
רטיבות הקיר.
יז .הכנת האבן
לוחות האבן המיועדים לחיפוי ,יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי גב
הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב  2חלקים שומשומית נקיה ,חלק חול וחלק
צמנט  -בעובי של כ 3-מ"מ .למערכת זו תהיה תוספת של סיקה לטקס.
היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  ,1:1תתואם עם הספק.
אשפרת האבנים לאחר התזה ,לפחות  3ימים לפני הרכבתם.
יח .קידוחים בתוך האבן
קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד
לקידוחים ,אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן,
ללא שבר מיותר .מערכת זו תאושר על ידי המהנדס ,לפני התחלת העבודה.
לא יורשה קידוח חורים על הפיגום ,ללא בקורת.
יט .בדיקות העוגנים
 .1כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן
עם מקדם בטחון .4
 .2לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל 3-עוגנים לפני תחילת העבודה (ראה
לעיל קיר נסיון).
 .3במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל 2%-מהעוגנים בפיזור אקראי.
(דרישה זו חמורה מדרישות טבלה  2ת"י  2378חלק  2סעיפים ,5.1.1.3
.)5.1.1.4

14.02

הרכבה בשיטת הבניה הרטובה
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א .הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח .הבניה לא תתחיל לפני הכנת
דוגמא מאושרת .אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י  2378מהווה תנאי מוקדם
להתחלת הביצוע.
ב .הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות ,כאשר לאחר השלמת בנית כל
שורה ,כולל ביצוע קשירות העוגנים לרשת ,ימולא בגב האבן החלל שנשאר עד
לפני הקיר בבטון דליל .עובי שכבת הבטון כ 4-ס"מ ,והיא תכלול שכבת "שמנת"
צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים.
ג .תערובת קיבוע זו ,מלט צמנט ביחס  1:1בתוספת ערב פולימרי ,יוכן בערבוב
מכני .לאחר השלמת הערבוב היבש ,מוסיפים מים עד לקבלת התערובת
בסמיכות הרצויה.
ד .כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר ,באמצעות ערבל מכני תקין .לא
יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני .שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל
להתפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.
ה .מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה ,תוך הבטחת
חדירת הבטון ומלוי כל החלל.
ו .בניית שורות האבן ,תעשה תוך מילוי בטיט-בטון של הפאה האנכית והפאה
התחתונה.
ז .קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת  2עוגנים
תומכים  -עוגנים מחזיקים וכן הכנסת פין קוטר  5מ"מ בפאה הצדדית .הפין
נכנס לתוך האבן רק  30מ"מ ויתרת ה 40-מ"מ בולטת הצידה .מסביב לפין זה
מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש ,וקושרים אותו לרשת.
האבן הבאה מובאת למקומה ,ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין הבולט
מעבר לאבן הקודמת היתר ,כמו קודם .מיקום העוגנים יהיה כזה ששניים
ישמשו כעיגון תומך וששניים כעגון נושא .כל עוגן ימצא  7ס"מ מפינת יחידה
(סה"כ  4עוגנים).
מישקים (פוגות) וכחולם
א .מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל ,על פי הדוגמה
המאושרת רוחב המישקים יהיה במידות  15-6מ"מ ועומקם  8מ"מ.
עובי  10מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  10/10/35מ"מ ,שניים
לכל אבן ,הניתנים לשימוש חוזר ,או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.
ב .כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר
שטיפה כללית על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול.
ג .המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק
כנדרש .אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק .ניקוי
מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים
הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.
ד .הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן ,ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת:
 1.5חלקים (בתוספת למלט האפור).
מלט לבן
 2חלקים.
אבקת קוורץ  -עדין
 1חלק.
אבקת קוורץ  -בינוני
במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.
פיגמנט צבע
כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור מראש
מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות
של המהנדס ,לפי הוראות היצרן.
הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מים .כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה
במשך שעה אחת ,ולאחר מכן אין להשתמש בחומר ,אלא להכין תערובת חדשה.
ה .תהליך העבודה יהיה כדלהלן:
 מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים. שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול.© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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 יתאפשר ייבוש חלקי. שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול יהיה חלקויבוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.
 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט.בתום עבודות הכיחול ,יש לאשפר במים את פני החיפוי ,ולהחזיקם במצב לח
כשבוע ימים.
ו .מישקי התפשטות ,מישקי הרפיה  -יבוצעו לפי הנחיות התקן .מישקי
התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים .עובי המישק  10מ"מ ,יסתם
במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי בחתך מתאים ,הכל על פי הנחיות
המפרטים והמפמ"כ.
שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים
להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים
בדוקים .נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי (לפני
התקשות החומרים) כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן
באמצעות מברשת פלדה קיטור וכיו"ב .כל שטחי עבודות האבן תמסרנה
למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין .במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא
יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן באחרים לשביעות רצונו המלאה של
האדריכל ,כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.
אופני מדידה
שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו ,לאחר הורדת הפתחים .המדידה תהיה של
שטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים ,עיבוד פתחים ,אבן פינה ,עמודים,
קורות וכד'.
תכולת המחירים כדלהלן:
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,המחיר כולל בין היתר גם:
א .את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  2378לרבות טיט ,שכבת חספוס,
עוגנים ,מיתדים ,ברגים ,חוטי נירוסטה ,עוגנים מגולוונים ,ניקוי וסתימת
פוגות ,יציקת בטון מקשר ,מישקים גמישים ,מישקים יבשים וכד'.
ב .אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה ,סיתות
האבן ועיבודה ,ביצוע חריצים ,מישקים וכד' ,התאמת גב האבן ,עיגון כל פרופילי
הפלדה למיניהם ,אספקת חומרי אטימה וחומרי הדבקה נדרשים ,ביצוע
העבודה בכל סוג אלמנט (כולל קירות ,עמודים ,חשפים וכד').
ג .ביצוע קידוחים וחורים כנדרש ,עבודות כיחול וליטוש פני הקיר באמצעות
אבן קרבונדום ,הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי סופי.
ד .עיבוד וחיבור אבנים לפינות  -חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה.
ה .חיתוך וגמר אלכסוני.
ו .עיבוד פתחים ,חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים בבנין.
ז .סינור  EPDMמעל לפתחים.
ח .ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  12מ"ר .העבודה תאושר לביצוע רק
לאחר אישור הדוגמאות.
ט .הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  2378באזור הפרויקט
הנדון.
י .חישוב הנדסי ותכנון מפורט.
יא .ניקוי ,ליטוש והגנה.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  175מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

פרק - 15מתקני מיזוג אוויר
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  15של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

15.01

עבודות מזוג אויר
המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות מזוג אויר ואורור
במבנה הנדון.
כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין
משרדית ומשרד הבטחון ,פרק " 15מתקני מזוג אויר" מהדורה  ,2011מפרט
מיוחד זה ,ו" AC-01 -מערכות מ"א של משרד הבריאות" ,ת"י  4570על כל חלקיו
(מערכות לאורור ולסינון של אויר במקלטים) ,ת"י  ,1001תקן  755 ,751וכל
הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל הנמצאת בתוקף ,בתאריך תחילת
העבודה.
קבלן מיזוג האויר (להלן "הקבלן" או "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות")
יקפיד לבצע כל עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל .אי ידיעת
הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש.
כמו כן ,אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד ,מהלכי תעלות או פרטי
ביצוען או פריטים אחרים אשר הוגדרו במפרט ו/או בתכניות ו/או בכתבי
הכמויות מבלי לקבל אישור לכך מראש ,מהמתכנן.
בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל ,יחולו על עבודה זו ההנחיות
כמפורט בהמשך.

15.02

היקף העבודה וטיבה
העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי
העבודות ,אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן:
 15.02.01.01אספקה והתקנה של מערכת מ"א מושלמת ו/או מערכות מ"א
מפוצלות המבוססות על יחידת מדחס מרכזית ,יחידות
קצה/מאיידים ,צנרת גז קירור ותקשורת בין כל חלקי המערכת
והכל בשיטת  ,VRFכדוגמת "מיצובישי" או "דייקין" או ש"ע
מאושר.
 15.02.01.02אספקה והתקנה של אמצעי מיגון והגנה למצבי לוחמה
כימית/ביולוגית לרבות אמצעים בולמי הדף ,שחרור לחצי אויר,
מסנני אב"כ ומפוחיהם וכל ציוד העזר.
 15.02.01.03אספקה והתקנה של תעלות יניקה ,תעלות פליטה ,מפזרים
ושבכות ,בידוד התעלות וציוד עזר.
 15.02.01.04אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים ,ממטבחונים,
או כנדרש מכל מקום אחר ,תעלות פליטה תריסים או שבכות,
מדפים על כל אביזריהם ומערכות הבטיחות ,וכל יתר הנדרש.
 15.02.01.05שטיפה וניקוי המערכות ,עבודות הגמר ,ניסוי ויסות והרצה,
אחריות ושירות ,הדרכת המזמין ותיקי מסירה.
 15.02.01.06המסים וההיטלים על הציוד והעבודה.
בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה ,חומרים ,פיגומים ואמצעי
הרמה ,עבודות חציבה ומעבר ,את העבודה ,חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם
השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר ,לפעולה בטוחה
ואמינה ,גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט ,בכמויות או בתכניות אך
נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.
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15.03

מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה (טמפ .בלבד)
מערכת מזוג האויר בבנין תספק בכל עונות השנה בכל שעות פעולת הבנין ,אויר
מסונן בטמפ' אשר תתאים על מנת לשמור על תנאי פנים הבנין אשר יפורטו
להלן.
כמויות אויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע .אויר זה יכלול אויר חוץ
בכמויות כפי שמפורט בשרטוטים .המערכת צריכה לשמור בכל הזמנים בכל
איזורי הבנין על לחץ חיובי או לחץ שלילי ,בהתאם לפרוגרמה .האויר יפוזר
בבנין באופן שהטמפרטורה בכל האזורים מהרצפות ועד גובה  2מטר תהיה
אחידה .בתוך אזור זה לא יעלה ההפרש בין הטמפרטורות השונות בשום מקרה,
על מ עלה אחת צלסיוס .כמו כן ,לא תיצור מערכת הפזור בתוך האזור האמור,
שום משבים במהירות העולה על  50רגל לדקה .מערכת הפיזור ,לא תיצור בשום
מקרה רמת רעש העולה על  .NC35-מדידת עצמתו של הרעש בתוך האזורים
הממוזגים תעשה בגובה של  1.50מטר מן הרצפה במרחק של  1.50מטר מן
הקירות ,ותהיה כמפורט בסעיף רמת הרעש.
בכל האזורים המאווררים (כגון מטבחים ,מחסנים ,חדרי אשפה וחדרי
שירותים) ישמר לחץ שלילי ביחס לסביבה בהתאם לפרוגרמה.
מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באזורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום
יבש קבועה מראש ,אשר תשתנה בעונות השנה השונות ע"י שנוי הויסות של
הטרמוסטטים .מערכת הפיקוד האוטומטי לא תגרום בשום מקרה לזעזועים
פתאומיים בטמפרטורה באזורים הממוזגים ותודא שההשתנות תהיה הדרגתית
עד כדי כך שאדם לא ירגיש בשנוי.
חשובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן .הקבלן יהיה אחראי
לכך שהמתקן יספק את תפוקת הקרור או החמום הדרושים כדי לשמור על תנאי
הפנים הנתונים בעת שתנאי החוץ הם כמפורט.
תנאי חוץ

מדחם יבש

קיץ

( 36צ'=)

חורף

( 0צ'=)

מדחם לח
 96.8פ'
 32פ'

( 21צ'=)
( 0צ'=)

 72פ'
 32.0פ'

תנאי פנים
קיץ

( 23צ'=)  73.4פ'

( 16.12צ'=)  61פ'

חורף

( 21.1צ'=)  70פ'

( 14.7צ'=)  58.5פ'

 15.04אספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור ,יחידות עבוי
מרכזיות וכמויות גז משתנות ()VRF
הקבלן יספק יתקין ויפעיל באופן מושלם מערכת/מערכות מזוג אויר
מרכזית/מרכזיות על בסיס גז קירור בהתפשטות ישירה ,יחידת מדחס מרכזית
או עם מספר יחידות מדחס מרכזיות ,מאיידים המותקנים בחללים הממוזגים,
מערכת צנרת גז קירור ,מערכת תקשורת אלקטרונית בין כל מרכיבי המערכת,
וכמויות גז קירור מישתנות ( )VRFבהתאם לדרישות הקירור או החימום של כל
אחת מיחידות הקצה והדרישה הכללית.
המערכת תהיה לקירור ולחימום ("משאבת חום") ותפעל או לקירור או לחימום
וכמפורט בטבלאות הציוד ובכתבי הכמויות .המערכת תהיה עם עיבוי מים.
כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין (לרבות כל מערכות צנרת
הגז ,אביזרי החשמל והבקרה) מפני השפעות מזג האויר.
צלעות המעבים תהיינה עם צפוי אפוקסי מיוחד למטרה זו ,או מאלומיניום ימי,
עמידות לחלוטין בתנאי המקום.
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המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת תהיה כזו ,שגם אם ינותק
החשמל לאחד המאיידים ,כל יתר המערכות ימשיכו לפעול ללא שום תקלה ,וזה
תנאי יסודי לאישור המערכת והציוד.
כל המעבים מסדרת " ,"CITY MULTYסריות  YLM/YKBיהיו עם סידורי
חימום מתמשך בזמן ההפשרה  -וזה תנאי יסודי לאישור הציוד והתאמתו
לתכנון.
ההפשרה תתבצע במחצית סוללת העבוי כאשר החצי השני ימשיך לספק חום
ליחידות הפנימיות (במעבה יחיד) ,או כאשר יש שניים/שלושה מעבים – אחד
המעבים יפשיר ,והיתר ימשיכו לספק חום ליחידות הפנים.
רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני
היצרנים המופיעים בקטלוג הטכני.
כל המדחסים יפעלו עם משני מהירות ויהיו מדחסי "אינוורטר" מלאים .לא
יאושר ציוד עם שילוב של מדחסי " "ON-OFFומדחסי "אינוורטר".
גז הקירור יהיה ירוק  410Aומקדם היעילות " "COPיהיה כנדרש בתקנות
החוק העדכניות ,הכל לפי ת"י  994חלק  1עדכון מיום  1.1.05לרבות ת"י לציוד.
המערכת תהיה דוגמת תוצרת חברת "מיצובישי אלקטריק" סדרת "סיטי
מולטי" או " ,"POWER MULTIאו ש"ע מאושר של חברת "טושיבה" או
"פוג'יטסו" או "דייקין" בלבד ,ובתנאי שהציוד יענה על כל דרישות מפרט זה.
ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה
המקורית (היצרן בחו"ל) לרבות סכימות צנרת ,סכימות פיקוד ,נתונים
הנדסיים ,פיקוח שוטף על אופן הביצוע וההפעלה ,ומתן תעודת אחריות
למערכת לתקופה של  3שנים לפחות.
הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה
אשר פועלות בהצלחה וללא תקלות ,והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן
מקצועי ,נכון ומדויק על פי הנחיות היצרן ונציגו המוסמך.
צנרת גז הקירור תהיה מנחושת " "Lבמוטות קשיחים לכל אורכה ,צנרת ראשית
ומישנית ללא הבדל עם אביזרים מקוריים להלחמה ורק באישור מיוחד ובמידה
והמערכת תכלול "מחלקים ראשיים" במקום מרכזי תהיה צנרת הגז בין
המחלקים למאיידים ,בצנורות נחושת רכה.
צנרת הגז תבוצע מצנרת נחושת דרג " "Lלפי תקן  .ASTM B-280כל חיבורי
הצנרת ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם  5%כסף ,ללא ניקוי מוקדם
וללא משחת הלחמה ( )FLUXאו חמרים אחרים .טרם ביצוע ההלחמות ,יוודא
הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים .במקרה של לכלוך או
גופים זרים בצנרת ,הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה ,אשר
תועבר בתוך הצנור (עם חוטר) .במהלך כל הלחמת הצנרת ,יוזרם חנקן נקי –
 99.95%בלחץ נמוך ( ,0.4 BAR )6 PSIדרך הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית
גמישה ,תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו
הוא מוזרק .החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת .פתח יציאת החנקן
מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה .בסיום תהליך
ההלחמה ,יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים .הזרמת החנקן
בצנרת תופסק רק לאחר קרור מלא של הקטע המולחם.
הקבלן רשאי להשתמש בצנרת רכה אך ורק לחיבור מאיידים ,בקטרים עד "5/8
בלבד .עובי דופן הצנרת לא יקטן מ 1.02-מ"מ (צנרת בעובי דופן אחר לא
תאושר).
צנרת הנחושת ואביזריה תהיה כמשווק ע"י "ניידיץ" בלבד ,עם תעודות משלוח
מקוריות.
במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים ,למעט נקודות בהן
מתבצעת עבודת הלחמה ו/או חיבור.
זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד.
מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד ,ויצור עצמאי לא
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יתקבל בשום אופן.
קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים
והנחיות ספק הציוד באתר.
עבור עד  8יחידות איוד פנימיות הקבלן רשאי לבצע את מערכת הצנרת עם
מחלקים מקוריים בלבד ,הן בקצה צנור הנוזל הראשי ,והן על קצה צנור היניקה
הראשי .המחלקים יבודדו באופן מושלם דוגמת הצנרת ,עם תיבת בידוד
מקורית של היצרן ורק באישור מיוחד ,עם תרמילי "ענביד"  19מ"מ ושכבה
אחת של תחבושות ו "אקרילפז-סופר".
הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים ,אנכיים או אופקיים לחלוטין
או בשיפוע הנדרש ע"י היצרן ,ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך.
קטרי הצנרת ,אביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהיו על פי הנחיות היצרן וסכימות
הצנרת אשר יגיש הקבלן כחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור המתכנן
ו/או המפקח.
כאשר מתוכננות יחידות טיפול באויר עם סוללות לגז קירור ( ,)DXלכל סוללה
יסופק "קיט" מיוחד ומקורי ע"י יצרן ציוד ה .VRF-הסוללה תתוכנן על כל
פרטיה וחיבוריה ,ותקבל את אישורו בכתב של יצרן ציוד ה VRF-להתאמתה
ליעודה ולחיבור אל מערכת ה.VRF-
כאשר מותקנות מערכות לקירור או לחימום מים ,צנרת המים תהיה מנחושת
" "Lכנ"ל ,קשיחה ,עם ספחים מקוריים ומתועשים בלבד ,בהלחמות עם
נתך כסף ,נקיה מכל לכלוך ,חול אבנים וכו' .צנרת זו תבוצע על פי הנדרש
במפרט ,לרבות התליות ,הבידוד ,החיבורים לציוד ויתר הכללים לגבי צנרת מים
ואביזריה.
צנרת הגז ונוזל הקירור לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת
"ענביד" באופן גלוי ,ללא עטיפה .הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז
הזורם דרך הצנרת.
כל נקודות החיבור ,זויות ,מפצלים ,מחלקים וכו' ישארו חשופים ללא בידוד עד
לאחר גמר הבדיקות כמפורט בהמשך.
מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים  -יבודדו בבידוד מקורי של היצרן לאביזר
זה.
להלן עובי הבידוד לצנרת קשיחה או רכה ,וללא יוצא מן הכלל :לצנרת בקטרים
13
" )0.75"( 7/8ומעלה 19 :מ"מ .לצנרת בקטרים עד וכולל ":)0.5"( 5/8
מ"מ.
בדיקת לחץ לצנרת גז הקירור תעשה בסיום כל עבודות הצנרת .ניתן לבצע
בדיקה עם יחידות מורכבות או לחילופין ,עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי
פלר ו/או מולחמים .לחץ הבדיקה יהיה ( ,28 BAR )400 PSIוהבדיקה תבוצע ע"י
החדרת חנקן נקי  .99.95% -הצנרת תושאר תחת לחץ זה לפחות  48שעות .בזמן
שהצנרת תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת.
בכל מקרה של ספק ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/או איכותה ו/או איכות
העבודה ,שמורה למזמין הזכות לדרוש החלפת קטע ו/או את כל הצנרת
בשלמותה.
לאחר קבלת אישור המזמין (בהמשך לאישור נציג היצרן) על סיום הליך בדיקת
הנזילות ,יסיים הקבלן את עבודות הבידוד.
צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת בחללי תקרה מונמכת -תותקן אך
ורק בתעלות חשמל מגולבנות מחורצות במידות  100X60מ"מ לפחות לכל מעגל
גז ,או כנדרש עפ"י קטרי הצנרת והבידוד ,ועבור כל קוי הצנרת המותקנים על
אותה תעלה.
תעלות החשמל תתמכנה מקירות המבנה או מתקרתו ,ע"י זויתנים ואמצעי
תליה מתועשים עבור תעלות חשמל.
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תותקנה בקוים
צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת במלוי הריצוף-
מכופף
מ"מ
ישרים וקצרים ,ותקבל כסוי מגן מפח מגולבן בעובי 1.25
כ"אומגה" במידות  10 X 5ס"מ .בקירות -הצנרת תקבל הגנה חיצונית (כלפי
החלל) עם כסוי פח כנ"ל ,והטיח יבוצע (עם רשת) מעל לתעלה.
צנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית גלויה לאקלים חיצוני ,תותקן תמיד
בתוך תעלות מפח מגולבן בעובי  1.0מ"מ בצבע לבן מקורי ואין להתקין צנרת
גלויה.
רק לעודפי צנרת קצרים ,תאושר עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת
חומר עמיד בקרינה מסוג "אקרילפז-סופר".
צנרת פנימית במבנה תותקן באופן גלוי רק באישור מיוחד ומראש .במקרה זה,
הצנרת תותקן בתעלות פי.וי.סי .דגם "סימטריה" של "פלגל" ,עם "סופיות"
מאותה סידרה (התעלות במידות  60X60מ"מ) ,קשתות/פינות מסודרות
ואסתתיות.
צנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית בקרקע ,תושחל בצנור שרשורי בקוטר
 75מ"מ (או כנדרש) בקטע אחד ללא חיבורי ביניים ,בין שתי נקודות העליה
מעל לקרקע.

בתחום המבנה ותחת רצפת הבטון ,הצנור השרשורי יקבל עטיפת בטון X 10

 10ס"מ מסביב.
בתחום הפיתוח ,הצנור השרשורי יהיה עטוף בחול ים  10ס"מ מסביב ,ומעל
תונחנה מרצפות מדרכה  30 X 30ס"מ לכל האורך.
סמוך ליח' העבוי הצנור יעלה ,ורק לאחר מכן יש לצקת את בסיס/יסוד הבטון
ליח' העבוי.
במבנה ,סביב נקודת עליית הצנור יש לצקת הגבהת בטון למניעת חדירת מים
לתחום המלוי.
כל המרווחים בין צנרת גז הקירור ,החשמל והתקשורת לצנור השרשורי ,יאטמו
בסיליקון.
כל תעלות הצנרת תהיינה מפולסות ,ישרות ,ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה.
על הגגות ו/או בחצר ציוד ,יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג
שיאושר ע"י המפקח והמתכנן או על מעקות הגג.
כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים והחוץ או בין היחידות לקופסאות
השסתומים יהיו מכבלי  ,NYY XLPאו כנדרש ע"י נציג היצרן ,מושחלים בצנרת
מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין כבל חשמל לצינור גז
חם.
לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים ,כך שניתן יהיה
לשלוף את הכבלים ולהחליפם במידת הצורך.
כבלים דו-גידיים יהיו בחתך מינמלי של  0.75ממ"ר.
טז .ליד כל יחידת מדחס חיצונית או לכל מודול יותקן מנתק בטחון חשמלי
מקומי .המפסק יהיה אטום למים ברמה של  IP 65במקום בו ניתן יהיה להפעילו
בנוחיות ובבטחון .חיבורי החשמל יהיו עם מחברי "אנטיגרון" בלבד.
המנתק יהיה תוצרת "אבב"" ,קלוקנר -מילר" "לגרן" או "שניידר-אלקטריק"
בלבד.
כל יחידת מדחס או מודול תותקן על בסיס בטון עם שכבות כפולות של
בולמי רעידות מסוג "סופר-W-פד" תוצרת "מייסון".
בשום מקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן ,או ישירות על הקרקע,
בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר.
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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יחידות עבוי להתקנה על קיר חוץ תותקנה אך ורק בערסלים מפרופילים
מגולבנים (לאחר הייצור) עם בולמי רעידות "סופר-W-פד" תוצרת "מייסון",
לפחות בשש נקודות של שטח התמיכה התחתון ,וכפי שיאושר ע"י נציג היצרן.
בכל מקרה כזה יסופק סורג כבד ומגולבן בטבילה ,עם נעילה לערסל כולל
מנעול לתליה ומפתחות אשר ימסרו למזמין.
המתלים ,הערסלים והסורגים יהיו תוצרת חב' "שחקים" בלבד ושום תוצרת
אחרת לא תאושר.
יח .כל היחידות הפנימיות (המאיידים) תהיינה עם לוח הפעלה/טרמוסטט
מקורי ,קבוע ומחובר באופן חוטי ליחידה ,ומכשיר אחד יפקוד על יחידה אחת
או יותר על פי התכנון.
רק במידה וידרש במפורש יסופקו מכשירי הפעלה מרחוק לכל היחידות
(שלט רחוק).
במידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י שעוני שבת באופן שיעמדו בדרישות
המזמין וההלכה לענין זה ,כולל "מפתח שבת" או מפסק מיוחד ,או ע"י בקר
שליטה וניהול מרכזי כפי שיוגדר בכתב הכמויות.
כל היחידות הפנימיות (המאיידים) (יחידות סמויות ,מתועלות ,גלויות או
יחידות "קסטות") תכלולנה משאבות ניקוז מקוריות ,עפ"י סטנדרט היצרן,
וכנדרש מתנאי התכנון ,טבלאות הציוד ורשימת הכמויות.
כל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי מתח נפילות מתח או חוסר פאזה ,כחלק
אינטגרלי של היחידה או בנפרד  -הכל באחריותו הבלעדית של קבלן המערכות
ו/או הקבלן הראשי ,ללא תוספת מחיר.
גז הקירור יהיה כאמור לעיל ירוק  410Cמאיכות מעולה ,נקי מאדי מים וכמיוצר
ע"י "דו-פונט" ,או ש"ע כמומלץ ע"י יצרן הציוד עם תעודות משלוח מאמתות.
חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרי פירוק מתאימים למטרה זו
בלבד ,במדה וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז.
במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתימו כנדרש ויתקבל אישור נציג
היצרן לכך ,יש לבצע שטיפה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת-לחץ
של  500מיקרון כספית למשך  24שעות.
רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל ,ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא
הצנרת בגז יבש ונקי ,ובכמות השמן הנדרשת.
כמו כן ,מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת.
מגשי הניקוז וצנורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים והחוץ ומכל
הסוגים ,וכן מתיבות השסתומים ,מיחידות חימום או קירור המים -יחוברו עם
צנורות הניקוז המקוריים עד לצינור הניקוז הראשי ,או אם נדרשת הארכה -
היא תבוצע עם צנור שרשורי בלבד ,מבודד.
קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד
הפנימיות ,את המחלקים ,קופסאות השסתומים או כל אביזר עזר אחר כנדרש,
ויחידת העבוי החיצונית המפורטים לעיל .הקבלן יספק ויתקין את צנרת
הקירור והחיווט החשמלי בין כל היחידות ,את התעלות והמתעלים למיניהם,
ההגנות על הצנרת ,וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים והעבודה
הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת רצון והתקנה מושלמת
בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא ,ולרבות הטרמוסטטים והתקנתם.
כמו כן ,הקבלן יתקין את צנרת המים החמים או המקוררים ,המשאבות,
הברזים והמגופים למיניהם ,מערכות ההתפשטות והמלוי וכל חלק ממערכות
המים ,הבידוד ,החיווט החשמלי וכל יתר המרכיבים הנדרשים להשלמת
המערכת.
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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במסגרת עבודה זו ,על הקבלן לספק להתקין ולתכנת בקר אשר ישלוט על
מערכת /מערכות מזוג האויר (על כל המערכת או אזורים וחלקים ממנה על פי
הפרוגרמה) ,על פי הדגם המצוין בתכניות או בכתב הכמויות.
הבקר ימוקם במקום אשר יקבע ע"י המזמיןו/או נציגו ובתיאום עם המתכנן.
הבקר יתאים לדרישות ההלכה בכל הנוגע לשמירת השבת.
הבקר יחובר לרשת התקשורת של מערכת ה ,VRF-בסמוך לפנל בקרת טמפ ,.או
בנפרד כמפורט לעיל.
מחיר הבקר כולל את אספקתו ,התקנתו ,החיבור לרשת ,התכנות ,ההדרכה וכל
יתר הנדרש למטרה זו ,ו/או למטרות אחרות של שליטה על מערכת מזוג האויר.
במסגרת עבודה זו ,וכחלק מתהליך אישורי הציוד והצנרת ,על הקבלן לספק
סכימות ציוד וצנרת מפורטות ,מבוצעות עם תוכנת הייצרן וע"י נציג היצרן
בלבד ,לרבות אורכי הצנרת האמיתיים ,סימון אביזרי הסתעפויות  ,זיהוי
המאיידים ,התפוקות האמיתיות על פי תנאי העבודה והמקום וכן דפי פירוט
לכל מאייד או יחידת עבוי ,סימון ברור של הציוד המוצע וכל יתר הנדרש.
במידה והציוד אשר יאושר יהיה שונה מזה אשר עליו התבסס התכנון ,על הקבלן
להכין בנוסף גם טבלאות ציוד זהות לאלה אשר נכללו בתכניות ,עם כל פרטי
הציוד המוצע בהתאם למצוין בטבלאות.
הדרישות והתנאים המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ותנאים יסודיים
לאישור הציוד.
במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך
תקרות ,רצפות ,קירות חוץ או מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז
והחשמל ,לרבות השרוולים לחדרים המוגנים .הקידוחים יעשו במקדחי וידיה
מתאימים ,ובקוטר הנחוץ בלבד .כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח
ויצבע ע"י קבלן המערכות על פי המצב הקיים או המתוכנן.
חדירות דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטין ,ע"י העברת הצנרת בשרוול
העשוי צנור מגולבן עם קשתות מרותכות בקוטר " .4השרוול יכלול לוח עיגון
לאיטום ,וכל יתר הנדרש על פי הפרט .לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את
המרווח בין הצינורות לשרוול בחומר אוטם מסוג סיליקון  RTVמתוצרת
מעולה.
פיקוח על הביצוע ע"י נציג יצרן הציוד.
 15.04.25.01במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי
ההתקנה לרבות הוצאת דו"ח ביקור ,הערות ו/או אישור לקבלן
המבצע ובמקביל גם למזמין.
 15.04.25.02להלן רשימת השלבים המינימליים:
שלב הכנת התשתיות למאיידים  -צנרת גז הקירור ,תקשורת
חשמל וניקוזים לרבות שלב התקנת הצנרת הראשית הגלויה
על גגות או בחצרות או התת-קרקעית ובבנין ,הצנרת האנכית
בקומות ,המחלקים ,והצנרת המישנית.
שלב התקנת הציוד הראשי והמשני (לרבות יחידות לחימום
מים) ,צנרת המים ואביזריה ,חיבורי הציוד וכל ההכנות
לקראת ההפעלה ,לרבות בקר הניהול והשליטה.
שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת,
פעולת בקר השליטה והניהול ,בדיקת כל מאייד ומאייד
לרבות הפעלתו ,המהירות ,רמת רעש ,בדיקת מגשי הניקוז
ומשאבות הניקוז ,בדיקת פעולת היחידות המרכזיות,
סימולציה של תקלות ויתר הנחיות היצרן.
שלב התיכנות ובדיקתו.
כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ"א להתקנת המערכת המושלמת ,על הקבלן
לבצע לקראת ההפעלה את תהליך התיכנות של המערכות ,באמצעות בקר
הניהול והשליטה.
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ
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כל המאיידים במבנה יחולקו לקבוצות עם משטרי הפעלה שונים (שעות עבודה,
ניתוקים יזומים וכו') .מספר הקבוצות ומשטרי הפעלתם יהיו על פי הנחיות
המזמין ו/או נציגו ,וחלק זה של העבודה כלול במחיר הכולל ויעשה במלואו על
חשבון הקבלן המבצע.
כמו כן ,תתוכנת פעולת מערכות הקירור או חימום המים ,ומתן העדיפות
( )PRIORITYכפי שיסוכם עם המזמין והמתכנן.
לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן ,וכן לבודקן בתנאי פעולה
ממשיים לקירור וחימום ,לקירור או לחימום המים .המסננים ינוקו ,הכיסויים
יותקנו ויושלמו כל העבודות הנדרשות ע"מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות
ומושלמות.
יש לחתוך את כל מוטות ההברגה לתליית הציוד ותעלות הצנרת קרוב ככל
האפשר לאוזן/רגל/פרופיל התליה/תמיכה (כ 50-מ"מ מתחת לאום הסגירה
התחתון) ולהלביש על כל קצה מוט כובע פלסטי ,בקוטר מתאים שיבטיח קשר
חזק ,על מנת להגן על ראשי אנשי התחזוקה.
כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות.
הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים ,בנוי בשלמותו
במפעל ואין לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג.
המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש,
לרבות הפיקוח ע"י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב הכמויות.
יחידות הפנים (מאיידים) וציוד עזר כגון קופסאות שסתומים ,ישולמו על פי
התפוקה והסוג אשר יקבע .היחידות החיצוניות (יחידות המדחס) תשולמנה
בנפרד כולל את כל הנדרש להתקנתן .צנרת גז הקירור והתקשורת לכל מעגל
תשולם כמכלול או לפי האורך כמפורט בכתבי הכמויות ,כולל את כל הנדרש
להתקנתה לרבות תעלות החשמל והתעלות על הגג ,ההגנה על הצנרת בתחום
המלוי או בקירות ,או מחוץ למבנה ,הבידוד ,הואקום ,מלוי גז ושמן ,המתעל
לקוי חשמל ופיקוד ,שילוט לכל האורך ,הפעלה ויסות ואחריות.
בגמר העבודה וההפעלות ,הקבלן ימציא תעודת בדיקה ודוחו"ת הפעלה
מקוריים של נציג יצרן הציוד לתקינות המערכת ואישור לביצועה והפעלתה,
ולאחריות של  3שנים מיום המסירה.
כמו כן הקבלן ימציא אישור בכתב ע"י מהנדס הקבלן או נציג היצרן ,כי תליית
המאיידים תקינה ,בטוחה ,ללא חשש של נפילה/התנתקות ממוטות התליה של
המאיידים התלויים בחלל התקרה המונמכת או בשילב עם התקרה המונמכת
(כגון יחידות "קסטה").
אישור זה מהווה חלק ממסמכי מסירת המתקן למזמין.

15.05

מערכות פיזור אויר
מערכות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק  1505של המפרט הכללי ,ובמפרט
מיוחד זה.
התעלות תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של  180גר'/מ"ר לפחות ,בעובי דופן
כמפורט בסעיף  150511במפרט ,או על פי הפרטים הסטנדרטים המצורפים
(ובהתאם לדרישה החמורה מבין כל ההנחיות) .בכל מקרה ,המדידה תהיה ללא
הבדל בעובי הפח ,ובניגוד למפורט בסעיף  1500.06של המפרט.
כל התעלות תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו"דק-
קאסט" מ.פ.".
תעלות גמישות תהיינה כמפורט בסעיף  15.53ג' (גרעין חוט פלדה) עם בידוד
חיצוני בעובי “ 1תוצרת "גלו" עם ת"י  1001ועמידות בתקן  755דרגה  V.3.3או
ש"ע מאושר בלבד.
התעלות תתלינה עם תליות רכות וריפוד ,כל  60ס"מ.
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מחיר התעלות מכל סוג כולל בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ"י הנדרש במפרט
ובפרטים ,גם ווסתי חלוקה ,חיבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול
באויר/מזגנים ,וזאת בניגוד למפורט בסעיף  1500.08של המפרט.
מפזרי האויר והשבכות למיניהם יהיו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף
בתנור ובגוון שיקבע האדריכל .הצוארונים עבור המפזרים והשבכות יהיו עם
חיבור מגירה בלבד .מחיר מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין
אחרת.
המפזרים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים בכתב הכמויות.
יסופק מתאם/כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות,
לכל מפזר/שבכה תסופק קופסת פיזור/יניקה מבודדת ,וצוארון בקוטר התעלה
הגמישה.
המפזרים יחוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב
מתקרת הבטון (ואין להניחם על התקרות המונמכות).
מחירי מפזרים ושבכות יהיו לפי מ"ר ,כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודל
הנדרש בפועל ,כאשר השטח הקטן ביותר (מינימלי) הוא  0.085מ"ר.
כאשר יש לספק גם קופסאות פיזור ,יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת
ויתר הפרטים כמתואר לעיל.
מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים/לינאריים ,יהיה על פי האורך בהתאם לדגם
המצוין.
מדפי ויסות ידניים יהיו במבנה אוירודינמי עם גלגלי שיניים מאלומיניום,
כמיוצר ע"י "יעד" או ש"ע בלבד ,עם חיבורי אוגנים ואוגנים נגדיים וידית
הפעלה עם מראה מצב .המדפים ישולמו לפי מ"ר דוגמת מפזרים ושבכות,
והשטח המינימלי הוא  0.25מ"ר.
אקסטרקטורים ישולמו לפי שטחם נטו (מינימום  0.085מ"ר) ,כולל קיבוע ,צבע
שחור מט וכל יתר הנדרש.
מדפי אש/עשן יהיו לפי פרק  150543של המפרט ,יעמדו בת"י  ,1001לעמידה
באש למשך שעתיים לפחות ,עם הפעלה מרחוק בעזרת מנוע לסגירה ולפתיחה,
עם נתיך טרמי/חשמלי ,תוצרת "יעד" דגם "בלייברג" עם שרוול מאריך.
סמוך לכל מדף אש (מהצד המוגן) יותקן תמיד פתח ביקורת ,תוצרת "טרוקס"
דגם  BLבמידות מינימום של  30 X 30ס"מ ,או ש"ע תוצרת "וקס" ,עשוי פח
מגולבן בעובי " 1.25אטום לחלוטין .הדלת תהיה מבודדת דוגמת התעלה בו היא
מותקנת.
מחיר מדף אש יהיה לפי המידה בפועל ,מינימום  0.1מ"ר.
מדפי אש/עשן יש להתקין בתחום מחיצת אש/עשן ולא מצדדיה ,ועל הקבלן
לודא כי ההכנות לכך יעשו במועדן ,וישא בכל נזק או תשלום עבור הביצוע
מאוחר יותר.
מנועי המדפים יהיו תוצרת "בלימו" עם קפיץ מחזיר ,עם מגעי עזר ,עם נתיך
טרמי/חשמלי 24 ,וולט ,דגם  BAE 72-Sומחירם כולל חווט מושלם עד ללוח
הציוד (יט"א או מפוח) אותו הם משרתים.
כל התעלות האופקיות ,המלבניות ,הגלויות על גגות ומשטחים חשופים,
תקבלנה כסוי עליון (גגון) להגנה מפני חדירת מי גשם וקורוזיה .הגגונים יהיו
מפחים שלמים ,חתוכים ומכופפים עפ"י הפרט בתכניות ומחוזקים לתעלות
כמצוין .בחבורי הפחים תהיה חפיפה של  5ס"מ .הגגונים יחוזקו לתמיכות
באופן שיאפשר פירוקה הנוח בשעת הצורך והכל עפ"י הפרטים.
במידה והקבלן יידרש לצבוע התעלות שאינן מוסתרות מעל לתקרה אקוסטית,
מערכת הצבע תכלול את הפעולות והמרכיבים כדלקמן:
 15.05.07.01ניקוי יסודי של הפח והמתלים בממיס "ארדירוקס" (תוצרת
"כימתכת").
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 15.05.07.02שכבה אחת של צבע יסוד "צינקוט" של "טמבור" בעובי 40-50
מיקרון.
 15.05.07.03שתי שכבות צבע עליון "איתן" או "סופרלק" של "טמבור" ,כל
שכבה בעובי של  35מיקרון ,גוון הצבע יקבע ע"י האדריכל.
כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות אויר מכל סוג.
מוצא לתעלה גמישה מתעלה מלבנית יהיה קוני ,כאשר הקוטר הגדול הוא
" 2מעל לקוטר הגמיש .החיבור יהיה עם הפשלה פנימית של הפח סביב הפתחוה
בידוד האקוסטי (אם יש) באופן שימנע סחיפת סיבים ואיטום מושלם עם "דק-
קאסט" .המוצא יכלול קטע ישר ,עם ווסת עגול ומנגנון ויסות .הווסת יהיה
תוצרת  ATCבלגיה ,דגם  KEעם ציר עובר לשני הצדדים ("תומך נגדי"),
כמשווק ע"י "לימור טכנולוגיות בע"מ" ( )03-0504257או ש"ע מאושר בלבד.
מוצא קוני לאויר ממוזג יקבל בידוד טרמי.
במידת הצורך הקונוס יהיה אובלי.
בידוד טרמי חיצוני לתעלות מ"א יהיה מתוצרת " "ISOCAMעם מחסום אדים
אינטגרלי ,נושא ת"י  1001ועומד בתקן  755דרגה  ,V.3.3או ש"ע מאושר בלבד.
הבידוד יהיה בעובי " 2ובמשקל סגולי של  1.5פאונד/רגל מעוקב (טיפוס .)159
הבידוד יודבק לתעלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט" (דבק ירוק) עם הידוק
מסביב בסרטי פוליאסטר כל  60ס"מ .והגנה על הפינות עם לוחות "ענביד".
בידוד אקוסטי פנימי לתעלות מ"א יהיה תוצרת " ," ISOCAMנושא ת"י 1001
ועומד בתקן  755דרגה  ,V.3.3או ש"ע מאושר בלבד.
הבידוד יהיה בעובי "( 1או כמצוין בכתב הכמויות) ובמשקל סגולי של 1.5
פאונד/רגל מעוקב (טיפוס .)150
הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של התעלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט"
(דבק ירוק) ,ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל  30ס"מ לכל כוון ,ופס חיזוק מפח
מגולבן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת הבידוד.
הבידוד הטרמי או האקוסטי יהיה עם הדפסה רציפה לכל האורך ,עם נתוני
החומר .חומר ללא הדפסה מקורית במפעל ,לא יתקבל.
להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע:
 15.05.13.01האורך ימדד לאורך הציר (כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר
אינם נמדדים בנפרד).
 15.05.13.02ההיקף ימדד בניצב לציר.
 15.05.13.03בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה  -ההיקף ימדד לפי המידה
הגדולה.
 15.05.13.04השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף ,ללא תוספת בעד פחת,
שוליים ,חיפויים וכו'.
 15.05.13.05לקשת או כיפוף בזוית  450ומעלה יש להוסיף  1מטר לאורך הנמדד
לאורך הציר .הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה
ובכוון זרימת האויר.
 15.05.13.06לקשת או כיפוף בזוית של בין  150ל º44-יש להוסיף  0.5מטר
לאורך.
 15.05.13.07למעבר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף  1.5מטר לאורך הנמדד,
וההיקף יהיה לפי החתך המרובע.
 15.05.13.08לזוית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוסטיות ,תשולם רק תוספת
למחיר כפות הכוון ,על פי שטח המישור בו הן מותקנות (וללא
תוספת  1מטר כמו לקשת מעוגלת).
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15.05.13.09
15.05.13.10
15.05.13.11

15.05.13.12

עבור "מכנסיים" לחיבור  2מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר,
יש להוסיף  1מטר לאורך הנמדד ,עבור כל "רגל".
עבור "נעל" (לדוגמה ביציאה למפזר) יש להוסיף  0.5מטר לאורך
התעלה אשר בתחילתה (או בסופה) הותקנה ה"נעל".
עבור תעלות ללחץ גבוה/נמוך מעל " 2.5מים ,או עם יחסי מידות
אורך/רוחב של למעלה מ ,1:5 -יכלול המחיר את ההקשחות
האוגנים וכל הנדרש.
תעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים ,כל האביזרים לחיבור,
אטמים וכל הנדרש.

בידוד טרמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישולם על פי אופני המדידה של
התעלות.

15.06

אספקה והתקנה של מפוחים ציריים
מפוחים להרכבה בקיר או בחלון ,יהיו תוצרת "זיאל-אבג" דגם  DCDQאו
תוצרת " "EBMאו  S&Pאו שווה ערך תוצרת "סיסטמאייר".
המפוחים יהיו חד או תלת פאזיים כנדרש ,ולרמת רעש נמוכה ,עפ"י מגבלות
המבנה ,יועץ האקוסטיקה או המתכנן ,ורמות הרעש הנדרשות.
במדה ויידרש ,יסופקו המפוחים עם ווסתי מהירות רציפים ,או דרגתיים.
המפוחים יורכבו בקירות או בחלונות ,עם תריס אל-חוזר דגם  SVKעם מסגרת
היקפית אשר תמנע לחלוטין חדירת אויר חיצוני בזמן הפסקת פעולת המפוח.
כל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור החיווט יסופקו
ע"י הקבלן למזוג אויר .החיבור למפוח לרבות מנתק הבטחון (ליד המפוח)
והחיווט החשמלי אשר יותקן בתוך צנור שרשורי (מגולבן) גמיש מצופה פי.וי.סי.
באורך של  50ס"מ לפחות ,יסופקו ויותקנו אף הם ע"י הקבלן למזוג אויר.

15.07

מפוחי איוורור בתיבה אקוסטית
הקבלן יספק ירכיב ויחבר לתעלות היניקה הפליטה ,ולחשמל תיבת איוורור
אקוסטית.
מפוחים בתצורת "מדף" יהיו כדוגמת  EWשל "אוריס" או  AWשל "אלקטרה"
או ש"ע מאושר בלבד.
התיבה תהיה בנויה משלד פרופילי אלומיניום מאולגן ופנלים כפולים מבודדים,
פתח יניקה עם צוארון והכנה לחיבור גמיש ,פתח פליטה עם צוארון והכנה
לחיבור גמיש ,פנלים כפולים קבועים ופנל גישה לפתיחה ,ואזני תליה.
פנלים כפולים יהיו במבנה של קופסה סגור ,ללא אפשרות תזוזה של החלק
הפנימי או החיצוני ,עשויים באופן מתועש ,כאשר שני צידי הפנל מחוברים
בריתוכי נקודה.
עובי וסוג הפח המגולבן של הפנלים יהיה כדלקמן:
הפח החיצוני :בעובי  1.25מ"מ.
הפח הפנימי :בעובי  0.8מ"מ ,מחורר בכמות של .50%
עובי הפנלים יהיה  45מ"מ וימולאו בבידוד אקוסטי במשקל סגולי של 40
ק"ג/ממ"ק לפחות.
הפנלים הקבועים יקבעו לשלד עם ברגים ע"ג אטמים בהיקף ,הפנל לפתיחה
יהיה צירים "כבדים" וידיות סיבוביות ,טיפוס "כבד".
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רק במידה שלא ניתן לפתוח את הפנל לפתיחה ע"ג צירים (לאחר בדיקה במקום,
ותיאום עם האדריכל ומנהל הפרויקט) ,הפנל לפתיחה יהיה עם  4תפסי פלסטיק
בפינות ( 4לפחות) וידית אחיזה נוחה.
בתוך התיבה ,במקום שיקבע עפ"י תכנון הקופסה ,יותקן ויחובר לחשמל ,מפוח
איוורור טיפוס "פלג" ,תוצרת " "EBMעם מנוע .EC
חיבור החשמל למפוח יעשה דרך קדח שיבוצע במפעל ,שרוול מתאים ,ומחבר
אנטיגרון.
סמוך לפתח הגישה הקבלן יספק יתקין ויחבר מנתק בטחון איכותי ,תוצרת
" "ABBאו "סימנס" או "שניידר אלקטריק" בלבד.
בלוח החשמל אשר יזין את המפוח ,יותקן פוטנציומטר אשר באמצעותו תווסת
מהירות המפוח (וספיקת האויר) .המכשיר יהיה איכותי על פי המלצת ספק
המפוח ובאישורו ,ועם אפשרות סימון ברור למצב אשר יקבע לאחר הוויסותים.
התיבה תיוצר במפעל ייצור יחידות טיפול באויר כגון "מתכת ווקס"" ,אביגל",
או ש"ע מאושר מראש בלבד .לא יאושר שום ייצור עצמי של הקבלן.
מחיר כל תיבת איוורור אקוסטית כולל את כל האמור לעיל ,וכל יתר הנדרש.

15.08

מערכות אורור וסינון אב"כ למרחב מוגן
כללי
הקבלן יספק יתקין ויחבר באופן מושלם ,מערכות אורור וסינון אב"כ במקלטים
ובמרחבים מוגנים .כל הציוד וההתקנה יעשו בהתאם לדרישות
מפקדת פיקוד העורף מטעם ראש הג"א ויתאימו לדרישות ולתקנות התגוננות
אזרחית ,כמו כן יענו לדרישות תקן ישראלי (ת"י)  4570על כל חלקיו ,לפי העדכון
האחרון והמעודכן ביותר בזמן ביצוע המתקן.
הכנות לאורור במרחב המוגן
"
"
"
 15.08.02.01במהלך הבניה יותקנו שרוולים מיוחדים בקוטר  14או  8או ,6
כהכנה להתקנה וחיבור של ציוד ומתקני אורור וסינון.
 15.08.02.02השרוולים יבוצעו מצנורות פלדה סקדיול  ,40כאשר על שני
הקצוות ירותכו אוגנים תקניים.
על מרכז השרוול ירותך לוח פלדה לשם עיגון השרוול ואטימת
החדירה סביב השרוול.
חורי הברגים יהיו מוגנים ע"י "כיסים" למניעת חדירת בטון.
 15.08.02.03לאחר גמר הייצור ,השרוולים ישלחו לגילבון בטבילה באמבט
אבץ חם במפעל "פקר פלדה" או מפעל אחר אשר יאושר מראש
לפני הביצוע ע"י המפקח.
 15.08.02.04מידות השרוולים יהיו על פי הפרט בתכניות ,או על פי פרט
הג"א/פיקוד העורף ,אך בכל מקרה אורך השרוול יהיה על פי עובי
קיר הבטון של האזור הממוגן כולל את עובי צפויי הקיר (טיח או
צפוי אחר) ,ועוד  100מ"מ בין פני הקיר הסופיים לחלקו הפנימי
של האוגן ,ומכל צד וצד.
מערכת האורור והסינון
 15.08.03.01הקבלן יספק יתקין ויפעיל מערכות מושלמות לאורור וסינון אויר
לתנאים של לוחמה כימית וביולוגית.
 15.08.03.02המערכת תיצור על-לחץ בעקר המרחב המוגן של  120-140פסקאל
(בהשוואה לשטחים אשר מחוץ לאזור המוגן) ,ותאפשר חיים
ותפקוד חופשי ללא שימוש במסיכות אב"כ או בביגוד מגן מיוחד.
בתאי טיהור וטיפול יהיה לחץ-על של  100פסקאל ובתאי הפרדה
על של  80פסקאל ,או עפ"י הנחיות פיקוד העורף
יהיה לחץ-
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ותקן ישראלי  ,4570והכל על בסיס העקרון של לחץ-על היורד
מכוון עקר המרחב המוגן דרך אזורי הביניים (המפורטים לעיל).
 15.08.03.03המערכת המכנית תהיה לפעולה באמצעות אספקת חשמל
מהרשת ("רגיל") או מאספקת חרום ("גנרטור") ,ותתאים גם
להפעלה ידנית ("גבוי ידני") למקרה של הפסקה באספקת החשמל
הרגיל/חרום.
 15.08.03.04למערכות אורור המחייבות חצייה של קירות המרחב המוגן לכוון
מפוחי אורור ,או למערכות אספקה מיוחדות החוצות את הקירות
מחוץ למרחב לתוכו ,תבוצע החצייה אך ורק באמצעות שרוולי
המעבר ואביזרי הגנה מיוחדים אשר תפקידם לאפשר את המעבר
מחד ,ולהגן על המרחב מפני חדירת אויר מזוהם או חדירת גלי
הדף מאידך.
 15.08.03.05ציוד המגן ,הסינון ,אספקת האויר ובקרת הספיקה ,יהיו מתוצרת
"תיבת נח" מדגמי  FAHאו  HIDDENאו ציוד ש"ע מאושר בלבד,
המיוצר בארץ.
פירוט עקר מכלולי הציוד
 15.08.04.01יחידת כניסת האויר כוללת בין היתר את עקר המרכיבים
כדלקמן:
הגנה מפני חדירת רסיסים.
שסתום הדף להגנה מחדירת גלי הדף ותת-לחץ( ,מותקן ע"ג
שרוול תיקני כמפורט לעיל).
מסנן מוקדם ("קדם מסנן") (מותקן ע"ג שרוול תקני
כמפורט לעיל).
חיבורים מהירים של הציוד.
 15.08.04.02יחידת סינון האויר (מסנן אב"כ) כוללת בין היתר את עקר
המרכיבים כדלקמן:
שסתום/ברז שחרור תת-לחץ.
מסנן ארוסולי לעצירת תרסיסים רעילים וחומרי לוחמה
כימית וביולוגית.
מסנן פחם פעיל לספיחת גזים רעילים ותרסיסים כימיים.
 15.08.04.03יחידת האורור (מפוחים) כוללת בין היתר את עקר המרכיבים
כדלקמן:
משנק לוויסות כמות אויר.
צינור גמיש.
חיבור מהיר להחלפה מהירה למצב אב"כ.
ידית להפעלה ידנית (למקרה של הפסקת חשמל) ותמסורת.
מנוע חשמלי.
מתג הפעלה חשמלי עם מגן בפני עומס יתר.
מד ספיקת אויר.
משתיק קול.
תאורת חרום.
 15.08.04.04יחידות הוצאת/שחרור האויר ,תכלולנה בין היתר את המרכיבים
כדלקמן:
שסתומי הדף ושחרור לחץ.
שסתומי הקטנת לחץ.
הגנה בפני רסיסים.
 15.08.04.05פירוט עיקר הציוד
שסתומי הדף לכניסת אויר
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א .שסתומי הדף עם מסנן מוקדם יותקנו
בפתחי כניסת האויר (בדופן תא ההתפשטות)
על אוגני שרוולי המעבר ,בקוטר הנדרש.
ב .השסתום ישמור על הלחץ הסטטי הגבוה
בעקר המרחב המוגן ,יהיה מטיפוס ללא טיפול
ותחזוקה ,עמיד בחום ועשוי מחומרים בלתי
מחלידים.
ג .קפיצי השסתום יהיו מפלב"ם מיוחדת.
ד .כל חלקי המתכת יעברו תהליך של
פוספטיזציה וצביעה באבקה (בעובי 90
מיקרון).
ה .ספיקת האויר ולחצי העבודה/הקטנת
הלחצים יהיו כמפורט בתכניות ,לתנאי טמפ.
של  5-700Cללא השפעה ,עמידה בהלם מכני
בגודל של  10Gועמידה בגלי הדף/לחץ פוגע של
 300קילו פסקאל.
קבוצת מסנני אב"כ
א .סוללה של מסנני אב"כ תחובר במקביל
לצנורות יניקה ,ותסנן את האויר המזוהם
הנכנס דרך שסתומי ההדף והמסננים
המוקדמים.
ב .בזמן רגיל כל פתחי המסננים יהיו
אטומים ,וכל מסנן יסופק עם מחבר מהיר
וצנרת גמישה .סגירת הפתחים תעשה עם
אבטחה ("פלומבה") כך שניתן יהיה לבקר
ולהבטיח את אורך חיי החומר הפעיל במסנן.
ג .חומרי הסינון והספיחה יותקנו במיכל
מפלדה בעובי  2-3מ"מ עפ"י דגמי היצרן.
המבנה יעבור תהליך של פוספטיזציה וצביעה
באבקה (בעובי  90מיקרון).
ד .המסנן יכלול קטע של סינון מכני
לאירוסולים ,עם שטח פנים ,מפל לחץ התחלתי,
מהירות חדירה ,סינון חלקיקים בגודל של 0.3
מיקרון ביעילות של  ,99.995%על פי דגם היצרן
וכמצוין בסכימות או בכתבי הכמויות.
ה .המסנן יכלול פחם פעיל לספיחת
החומרים הכימיים הידועים .נפח החומר יהיה
 0.26ליטר/ממ"ק-שעה אויר ולמגע עם האויר
למשך זמן של  0.94שניות.
ו .כמו כן יכלול כל מסנן לפחות את הציוד
והאביזרים המפורטים להלן:
• מחברים מהירים לפתיחה וסגירה קלה
והרמטית של פתחי חבור המסנן.
• שסתום למניעת תת-לחץ ( VACUUM
.)BREAKER
• גלגלים לשינוע בקלות.
• ידיות נשיאה והרמה.
• צינור מאונך עם מד ספיקת אויר.
• מד לחץ דיפרנציאלי.
• צנרת גמישה ומעברים לחבור מהיר של
המסנן לצנורות היניקה והאספקה.
מפוח אספקת אויר מסונן
א .מפוח הסינון יהיה צנטריפוגלי ,כניסה
אחת ורוחב יחיד מסוג רדיאלי ,ליעילות גבוהה
ומיועד לספיקות האויר הדרושות כנגד לחצים
כוללים של  2400פסקאל לפחות.
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ב .בסיס המפוח יהיה בנוי כך שניתן לחברו
בקלות לרצפה לקירות או לתקרות.
בית המאיץ יהיה ניתן לסיבוב בקלות בזויות של
.900
ג .כמו כן יכלול כל מפוח לפחות את הציוד
והאביזרים המפורטים להלן:
• משתיק קול
• בידוד אקוסטי חיצוני
• מחברים גמישים
• שסתום אל-חוזר אטום
• מחברים מהירים
• בולמי רעידות קפיציים לשקיעה של "0.75
• מד ספיקת אויר
ד .חיבור החשמל למנועי המפוחים יבוצעו
על פי פרקי החשמל במפרט זה ,וכל מפוח יסופק
ויחובר לאספקת החשמל דרך מנתק בטחון.
ה .כל חלקי המתכת של המפוח יעברו תהליך
של פוספטיזציה וצביעה באבקה (בעובי 90
מיקרון).
שסתומי הקטנה ושחרור לחץ
א .שסתומי וויסות הלחץ יותקנו על אוגני
שרוולי המעבר בקירות ההפרדה אשר בין עקר
המרחב המוגן לאזורי הביניים  -חדרי טיהור
והפרדה.
ב .השסתומים יווסתו עם הפרש הלחצים בין
עקר המרחב לחדרי הביניים ,ויהיו עם מנגנון
אשר ימנע החזרת אויר/גל הדף בלחצים של 50
קילו פסקאל.
ג .שסתומי הדף ושחרור לחץ יותקנו על
קירות החוץ או הפנים של המרחב המוגן ואזורי
הביניים ,ותפקידם לשחרר את האויר כלפי חוץ,
תוך שמירה על הפרש הלחצים אשר נקבע.
ד .שסתומים אלה ישמשו גם למעבר תעלות
פליטה ואורור בין עקר המרחב המוגן או אזורי
הביניים החוצה ,עם חבור לאוגני השרוולים
והשסתומים ,הכל עפ"י הפרטים והציוד
המיוחד למטרה זו.
המבנה ,החומרים ,העמידות בתנאי העבודה
והלחצים יהיו כמפורט עבור שסתומי ההדף
בכניסת האויר.
 15.08.04.06הפעלה ובדיקה
לאחר ביצוע התקנת הציוד כל עבודות ההרכבה והחיבור,
הקבלן יזמין את ספק הציוד ויקבל את אישורו בכתב לאופן
ההרכבה.
בגמר ההרכבה הנכונה וקבלת אישור נציג יצרן הציוד,
הקבלן יבצע את כל הבדיקות הדרושות להוכחת קיום
עמידה בדרישות ת"י  4570ופיקוד העורף  -הכל באמצעות
מעבדה מוסמכת כגון מת"י.
הוצאות בדיקה זו ,התיאום עם המפקח
והבודק וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצועה
ועד קבלת האישור הדרוש כלולים במחירי
העבודה וחלים על הקבלן בלבד.
בשלבי מסירת המתקן הקבלן והיצרן יבצעו את כל הבדיקות
הדרושות יחד עם אנשי פיקוד העורף ע"מ להוכיח את קיום
הדרישות והעמידה בהנחיות השונות המפורטות לעיל.
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רק אישור פיקוד העורף לתקינות המתקן
והמערכות יהווה אישור מוסמך ומספק
לביצוע הנכון והמושלם של חלק זה במערכות
הבנין.
ללא אישור פיקוד העורף המפקח יראה את
הקבלן כמי שלא סיים את עבודתו כל על
האמור והמשתמע מכך.
 15.08.04.07אופני מדידה ומחירים
מחירי הציוד והעבודה יהיו כמפורט בכתבי הכמויות.
המחירים כוללים את האספקה המושלמת ,ההובלה,
ההנפה ,הרמה ,שינוע ,חיבור מכל סוג ,תיאום עם המבנה
ועם כל התכניות והמערכות ,מיסים מכל סוג ,הפעלה ויסות,
מסירה וקבלת כל האישורים.
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פרק - 17

17.01

מעליות

תנאים כלליים
כללי
 17.01.01.01אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד
העקרי ההכרחי לצורך בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל
הפרטים הקשורים בתכנון מפורט ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו
באחריות הקבלן.
 17.01.01.02בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד,
הכוונה היא לכך שאיזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או
חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע עבודה מושלמת ע"י הקבלן ולא
תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.
 17.01.01.03בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן" ,הכוונה לקבלן המעלית.
 17.01.01.04בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס" ,הכוונה לבא-כוח היזם.
 17.01.01.05בכל המקומות בהם מוזכר "מזמין" ,הכוונה לחברת "מוריה".
תכניות
על הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות בשני עותקים לאישור.
תכניות אלו תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות
הדרושות לצורך הבניה .לאחר בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכניות אלו
לקבלן לצורך תיקון.
שני עותקים נוספים עם התיקונים ,יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים .פעם
נוספת ,יוחזר לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס שלושה
עותקים מתוקנים לפי העותק המאושר האחרון.
אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם ,לפני קבלת
התכניות המאושרות.
כל התיקונים ,תוכניות וכו' אשר ידרשו ,יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.
נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן:
 17.01.02.01נתונים טכניים ,שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים
והחשמליים.
 17.01.02.02שרטוטי הרכבה .AS MADE
 17.01.02.03תכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל .AS MADE
 17.01.02.04תכניות חווט חשמלי .AS MADE
 17.01.02.05שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע
בתכניות.
 17.01.02.06רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים.
 17.01.02.07הוראות אחזקה מפורטות.
 17.01.02.08הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום.
כל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין ובשני עותקים .לפי דרישת
המזמין (וללא תוספת במחיר) החומר הנ"ל ,יועבר גם במדיה מגנטית.
כמו כן ,מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות
לבחירת צורת הדלתות ,משקופים ,גוונים ,לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.
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מידות
על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום ,כפי שהנן במציאות ולא להוציאן
מהתכניות.
דו"ח מהלך העבודה
הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.
עבודות בנין וווי הרמה
פיר המעלית יבנה לפי התכניות המצ"ב .חומר הבידוד עבור יסוד המכונה יסופק
ע"י הקבלן .כל העבודות האחרות כגון סבלות ,חציבת חורים וסתימתם,
תעשינה ע"י הקבלן .כל החיזוקים לפסים ,דלתות ומשקופים יעשו באמצעות
ברגי פיליפס על חשבון ועל-ידי הקבלן.
ווי הרמה בראש הפיר יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.
מכשירי חשמל אינסטלציה וטלפון עבור הספקת החשמל והטלפון
קבלן המעלית נדרש למשוך קווי חשמל וטלפון מלוח ראשי עד למתקן המעלית.
לרבות חיבורים ,מחברים ,מפסק זרם ראשי עם בטחונות ,כל הנדרש בין לוח
ראשי של המבנה ובין חלקי המעלית כל הנדרש להפעלת המעלית ומסירתה,
בהתחשב בכך שלא יהיו קבלנים אחרים מלבד קבלן המעליות .כל העבודות,
החומרים ,והחלקים יסופקו ויבוצעו ע"י ועל חשבון קבלן המעלית.
בטוח
הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר
יגרם לו או כשהמזמין יהיה חייב בתשלום לפי החוק  -כתוצאה מבצוע עבודתו
של הקבלן או כתוצאה מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או
רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו .כמו כן מתחייב הקבלן
לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה שלו ותקופת השרות על ידו,
לכסוי כל הנזקים .הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק הפוליסה.
אחריות ושרות
התחלת תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית ע"י
משרדנו .תקופת האחריות היא ל 12 -חודש מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד
הנקוב בטופס תחילת תקופת האחריות והשרות למעלית  -נספח א'  -המצ"ב.
כל החלקים ,המכשירים והחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים
ומבוססים על הטכניקות החדשות ביותר .הקבלן אחראי לפעולה ללא הפרעות
של המעלית על כל חלקיה וציודה.
הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב
תקין ונקי .את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל
חשבונו הוא ,לכל המאוחר  24שעות לאחר ההודעה .בדיקת התכניות וקבלת
המתקן ע"י המזמין ו/או בא כוחו ,אינם משחררים את הקבלן מאחריותו .לאחר
גמר האחריות תיעשה קבלה
שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה
וכמו כן לתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש.
לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת באורך
תקופת האחריות המקורית .האחריות הנ"ל לא תחול על נזקים כתוצאה
מפעולת כח עליון ,שמוש שאינו מתאים והפרעות חשמל.
בתקופת האחריות הנ"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית ועלות שרות זה תהיה
כלולה במחיר המעלית .בנוסף ,על הקבלן לבצע גם את השרות מתחילת השימוש
במעלית עד תחילת תקופת האחריות (קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו)
וגם מחיר זה יהיה כלול במחיר המעלית.
הקבלן מתחייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק
המוסמך/מכון התקנים אשר יוזמן על ידי המזמין .כמו כן הקבלן מתחייב
לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת השרות שתבוצע ע"י נציג משרד לוסטיג
(היועץ לבקרת שרות).
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פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר ,חייב הקבלן ,לפחות פעם
בחודש ,לבדוק ,לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות .בחדר המכונה
ימצא ספר "שרות"  -בו ירשמו כל הקלקולים ,עבודות וזמני העבודות .בספר
יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את התקון או השרות .הרשימות הנ"ל תיבדקנה
ע"י המזמין ,או בא כוחו ,כל שלושה חודשים ותאושרנה על ידם .הקבלן מתחייב
בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף אוריגינליים למתקן המעלית בכמות סבירה.
כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה.
א .לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה
שוטפת מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר
התקלות המירבי בשנה לא יעלה על  6תקלות המשביתות את פעולת המעלית.
לשם כך ינהל מחזיק המעלית יומן תקלות שיפרט במדוייק את מהות התקלה
ולצד זה ימלא איש השרות של הקבלן את סיבת התקלה ופתרונה .בתור 6
תקלות קובעות לא תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:
17.01.08.01
17.01.08.02
17.01.08.03
17.01.08.04
17.01.08.05
17.01.08.06
17.01.08.07
17.01.08.08
17.01.08.09

שימוש לא נכון ע"י המשתמשים.
תקלות בגין לכלוך.
תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה.
תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים.
תקלות הנובעות מבלאי כגון נורות שרופות.
תקלות במעלית שנגרמו ע"י המשתמשים.
תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא.
תיקונים שבוצעו בתורנות לילה.
תקלות בשעת חרום.
היועץ ,לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן ,יפסוק
מהן התקלות הרלוונטיות להשבתת המעלית והנובעות
ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה והפעלה לא
נאותים.
המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא
שישה חודשים לאחר מסירה סופית של המעלית למזמין.

צביעה
כל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד פעמיים וסופי
פעמיים ,לפי דרישתו של המזמין.
 .10שלטים
הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בכל המקומות ,בתא ובלוחות (גם שלטי
האזהרה והוראות השמוש) .כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.
 .11הרכבת ומסירת המעלית
הרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליות.
בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה .הקבלן יספק את
כל חומרי העזר ,העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה .יתר על כן על
הקבלן לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבת המעלית .כמו כן על
הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות בהרכבה.
לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה ,יזמין הקבלן בדיקה מטעם חברת
החשמל וכן בודק מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה .הבודק יקבע ע"י
המזמין ועלות הבדיקה על חשבון הקבלן .אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות
באשמת הקבלן ,הן על חשבונו.
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לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים
מהמתקן ,באם יידרש ע"י חברת החשמל ,בודק מוסמך למעליות ,או המהנדס.
במידה והבדיקה הראשונה ו/או השניה ,תתבצע ע"י מכון התקנים ,גם היא
תהיה על חשבון הקבלן.
בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית ,תבוצע ע"י המזמין.
תוצאות הבדיקות חייבות לקבל אשור המזמין .במידה והקבלן חייב לתקן או
לשנות חלקים לאחר בדיקת המזמין ולפי דרישתו ,עליו לעשותם על חשבונו
הוא.
הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום ,לרבות
הדרכת חילוץ.
טיב העבודה
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים
הקיימים או המקובלים .עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר
הדרוש לו לסיום מתקן המעלית במועד ,בכדי למנוע עכובים בגמר הבנין .למזמין
הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה
מקצועית או אישית.
פגיעות בבנין
הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין ,למכונות המתקן או לאדם ,באם הם
יגרמו באופן ישיר על ידו ,או בעקיפין ע"י פועליו .הקבלן חייב לפצות את כל
הנזוקים ,או הנזקים הנ"ל בשלמותם .הקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה,
בעמודים ,בקורות ובתקרות ,ללא אשורו של המזמין.
בצוע עבודות נוספות או חלקיות
באם ידרש הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות ,יקבע מחיר
העבודה ע"י המזמין בהתאם להערכתו ,על יסוד העבודה והחומר שהושקע
בבצועם של אותם החלקים.
כמו כן ,תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות המפורטות ,או
חלקן בלבד ,במחיר המופיע בכתב הכמויות.
 .15קבלני משנה
על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה ,או בא כוחו ,למהנדס ,את כוונתו
למסור איזה חלק שהוא מהעבודה לקבלן משנה .הזכות בידי מזמין העבודה
לאשר או לפסול קבלן משנה זה ,באם לדעת המזמין אינו מסוגל לבצע את
העבודה .כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק עבודתו של כל קבלן משנה באם
לפי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי הדרישות.
 .16ערבויות
הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות ,לטיב הציוד ופעולת המעלית ,בהתאם
לדרישת המזמין.
 .17זמן ההספקה
זמן ההספקה והפעלת המעלית יהיה  8חודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר
המעלית יעמוד לרשות הקבלן  4חודשים לפני תום התקופה הנ"ל .במידה
ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל שהיא ,יתארך זמן ההספקה בהתאם ,אך זמן
ההרכבה והפעלת המעלית ישאר  4חודשים כנזכר ,מיום העמדת הפיר לרשות
הקבלן.
 .18הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה
במהלך הרכבת המעלית וכל עוד לא נדרש אחרת יוודא הקבלן כי בתום כל יום
עבודה ,המעלית תחנה בתחנה העליונה .מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד
מיוחד ה"מבריח" את המעלית מקומה תחתונה ומחנה אותה בתחנה העליונה
המשורתת על ידי המעלית.
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 .19תנאי שרות לאחר תקופת האחריות
המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כפי שמקובל אצל המזמין.

17.02

תאור טכני ()8035-0-01.06.2020
כללי
17.02.01.01

מקרא/הסבר
בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים
שונים.
בטבלות אלה ,קיימים סימנים שפירושם כדלקמן:
סימן " "+מציין שהתאור כלול בהספקה.
סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד.
כשאין כל סימן בטבלה ,אין לכלול את התאור בהספקה.
במקום שיש תאור במפרט ואין תאור לכך בטבלות ,יש לכלול
את הדרישה בהספקה.
פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע ,מופיעים
בטבלה המתאימה (בתאור שבגוף המפרט ,מופיע המבנה
שלהם בלבד).
בכל מקרה ,תוכניות הקבלן לתא ,דלתות,
טבלות ,לחצנים ,אינדיקטורים וכו' ,יועברו
לאדריכל והן תהיינה ע"פ דרישותיו וביצוען
יהיה רק לאחר אישורו בכתב.

 17.02.01.02רמה ואופי השימוש במעלית
רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה והמעלית צריכה להתאים
לכך .כמו כן תא המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי ,ז"א
לא יהיו בהם אביזרים "תלישים" ו/או בעלי פינות העלולים
לגרום לפגיעה במשתמשים.
לתשומת הלב ,תתקבל מעלית המתאימה לשימוש HEAVY
DUTYבלבד.
תאור טכני כללי

מעלית

MRL

תאור
נוסעים

שימוש
כושר הרמה (ק"ג)

800

כמות נוסעים

10

מהירות (מ/ש)

1.0
V.V.V.F
GEARLESS

שיטת הנעה

5

אי דיוק בעצירה (מ"מ)
הנעות לשעה

180

יחס תליה

2:1

מיקום חדר מכונות
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24.40

גובה הרמה (מ')
מספר תחנות

8

מספר פתחים

)1+7( 8
2.00×2.05

מידות הפיר (מ')

1.35×1.4×2.4

גודל התא (מ')

0.90×2.10

גודל הדלתות (מ')
סוג הדלתות

אוטומ .טלסקופיות

רמת השימוש בדלתות

HEAVY DUTY

זמן סגירת דלת (שנ')

2.7

נעילה בין הקומות
גודל פסי תא (מ"מ)

89×62×16

גודל פסי מ.נ( .מ"מ)

70×70×9

סוג הפיקוד

מאסף מלא,
סימפלקס

דירוג אנרגטי

B

שים לב -דלתות המעלית מפולשות.
תאור תמציתי לפיקוד והפעלות

מעלית

MRL

תאור
עומס מלא

+

עומס יתר (עם זמזם ונורית בתא)

+

מראה קומות וכוון בתא

+

מראה קומות וכוון בתחנה ראשית
מראה קומות וכוון בתחנות נוספות
מראה קומות וכוון בכל התחנות

+

גונגים בכל התחנות

+

דלת מוטרדת עם נורה וזמזם בתא

+

ביטול סגירת דלתות (מפתח)

+

ישיר (מפתח)
העמסה (מפתח)
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+

תאורת  LEDאוטומטית
תאורת  LEDע"י מתג
תאורת  LEDע"י מפתח

+

טבלת לחצנים גבוהה (בתא)

+

קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים
מספר טבלות הלחצנים בתא

1

פתיחה מוקדמת

+

לחצן "פתח דלת"

+

לחצן "סגור דלת"

+

פלוס מחדש למפלס הקומה

+

כיבוי אש (הפעלה תלת מצבית)

+

מתג מפתח למאורר

+

דלתות נשארות פתוחות במנוחה

+

פתיחה סלקטיבית של הדלתות

 לחצני התא והקומות ,עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים. לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר ,יהיו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחצנים.תאור תמציתי למתקן החשמל

MRL

מעלית
תאור
מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין
מוניטור נוסף (משני -פסיבי)

+

אינטרקום /קשר
מרכזת נוספת לאינטרקום

+

הפסקת פקוד
פקוד הפעלה ע"י גנרטור

+

התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות
לחצנים בגודל  50 X50מ"מ
מראי קומות בגובה  75מ"מ
זיהוי מקום המעלית

+

סדור להפעלה בשעת חרום לפי EN81

+

חילוץ חשמלי במעלית MRL

+
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+

פקוד שבת
מראה קומות "רץ" (ממוחשב)
פקוד סניטרים
הפעלה ע"י כרטיסים מגנטיים
סדורים למעלית כבאים
רישום קריאה באמצעות מתג/מפתח

תאור תמציתי למתקן המכני

MRL

מעלית
תאור
מנוע/משאבה הידראולית לפלוס מחדש
מתקן לצינון השמן
גוף חימום לשמן עם טרמוסטט
מפוחים לאוורור התא

+

משקופים עוורים

+

משקופים חיצוניים ( "עוטפים")

+

התקן תפיסה הדרגתי לתא

+

התקן תפיסה מיידי לתא
התקן תפיסה למשקל נגדי
קורות ורשתות להפרדה
ווים /קורות בראש הפיר

+

מניעת רעידות בתא

+

מניעת רעש ורעידות כללי

+

משטח עבודה בראש הפיר

+

פיגומים להרכבה
משטח עבודה וסולם בבור
איתור מעלית באזור ללא תחנות
הגנות מפני רעידות אדמה

+

הגנות מפני שטפון
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תאור תמציתי לחומרי/פרטי גמר

מעלית

MRL

תאור
טבלות לחצני תא

פלב"ם

טבלות לחצני קומות

פלב"ם

מראי קומות בתא

פלב"ם

מראי קומות בתחנות

פלב"ם

דלתות בקומות

פלב"ם

משקוף עיוור בקומות

פלב"ם

משקוף חיצוני בקומות

פלב"ם
צבע

פחי כיסוי בין דלתות

תא המעלית

אריחי אבן /גרניט

רצפה
"סוקל"

פלב"ם/עץ

מעקים

פלב"ם/עץ

מגיני קירות

פלב"םRIGID+

קירות
פנלים לקירות

אנכיים

תקרה גבוהה

+

תקרה מונמכת

+

לובר מעוצב

+
ישירה  +עקיפה

צורת התאורה
מראות קריסטל בלגי

+

חזית התא (מבפנים)

RIGID

דלת התא (מבפנים)

פלב"ם

פתח חרום
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17.03

תאור המערכות
תאור מערכת החשמל
 17.03.01.01פקוד מאסף מלא לשני הכיוונים ,סימפלקס
הפיקוד מאסף מלא לשני הכוונים.
בכל מבואה ארגז לחצנים עם שני לחצנים בכל ארגז ,לחצן אחד
לקריאה לכוון מעלה ושני לקריאה לכוון מטה .בקומה העליונה
והתחתונה ארגז לחצנים עם לחצן אחד.
בתא ,ארגז לחצנים .בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם-קול
ומיקרופון לקשר עם המודיעין ולוח הפקוד.
פיקוד המעלית כולל גם פיקוד כבוי אש ,כפי שמתואר.
הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו-
אלקטריים .במקרה ונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע
לסגירת הדלת ,הדלת לא תסגר אולם זמזם עם נורית יופעלו
לאזהרה.
 17.03.01.02מראה קומות בתא
יורכב מראה קומות דיגיטלי (או  DOT MATRIXלפי דרישת
המזמין) ומראה כווון נסיעה (מהבהב כשהמעלית בנסיעה) .רוחב
מראה הקומות לפי דרישת המזמין .גובה אות או ספרה  50מ"מ
לפחות.
המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות יהיו
בעובי  4מ"מ לפחות.
 17.03.01.03איתות וגונג בקומות
מראה קומה (כמו בתא) ומראה כוון מהבהב (או המשך כיוון
נסיעה לפי דרישת המהנדס וללא תוספת מחיר).
הגונג אלקטרוני מוסתר שעוצמת הצליל שלו ניתנת לכוון בכל
קומה בנפרד .כ"כ ,הגונג יהיה בעל שני סוגי צליל (שונה בכל
כיוון) שניתן לישמם בקומות שונות.
גובה אות או ספרה במראה הקומות 50 ,מ"מ לפחות ורוחב
השלט לפי דרישת האדריכל.
 17.03.01.04פיקוד כיבוי אש
אספקת המעלית תכלול גם פיקוד לחרום מיוחד המאפשר
לכבאים שימוש במעלית לצורכיהם בלבד.
הפעלת הפיקוד תבוצע על ידי מתג מפתח תלת מצבי הנמצא
בקומת הכניסה הקובעת לבניין או לחילופין באופן אוטומטי
באמצעות שני גלאי עשן או מפסק זרימה המחוברים למרכזת
לגילוי אש/עשן (במידה וקיימת).
שים לב ,במידה והתראות האש מגיעות מקומת הקרקע,
המעלית תגיע לקומה הראשונה.
מתג המפתח יותקן בכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה
זכוכית .עם הפעלת הפיקוד תתאפשרנה פעולות אלה:
הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות
וחזרתה לקומת הכניסה הקובעת לבנין ,או לקומה הקרובה
ביותר לדרך הגישה של שרותי הכבאות.
בהגיע המעלית לקומת הקרקע ,יפתחו דלתותיה באופן
אוטומטי ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה ,אלא מתוך
המעלית כל עוד ומפתח אש נמצא בשקע המיועד לו.
עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית
תחזור לפעולתה התקינה.
בנוסף ,בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפסיקה את
עלייתה לקומות העליונות וחוזרת לקומת הכניסה הקובעת לבנין ,או לקומה
הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי הכבאות .בהגיע המעלית לקומה זו

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  201מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכן ואילך לא תתאפשר הפעלתה עד להגעת
הכבאים.
לתשומת הלב:
א .המפתח יהיה מדגם מפתח נישא יחיד (מנ"י) בהתאם לת"י .8888
ב .הארגז שבתוכו יותקנו המפסק והמפתח יהיה מוגן מים בדרגת אטימות
 IPX 3לפחות לפי תקן .EN-60529-1991
 17.03.01.05לוח הפיקוד
בנוי בטכניקת מיקרו-מחשב ויכלול מכשירים וחלקים
המבוססים על הטכניקות החדשות ביותר המתאימים לפעולה
שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי ,ללא אחזקה מיוחדת.
הרכיבים ,והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר
זרם .הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים .אין להשתמש
בציוד ללא אשור מראש .המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי.
הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי,
מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות ,מגע יבש לחיווי תקלה
ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל 0.92 -לפחות (במידת
הצורך).
שים לב" ,המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח
או בקרה החיצוניות ,יהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך הלוח
על אחת מהדפנות ויותקנו בצורה יציבה ,בולטת ומוגנת ,עם ציון
מודגש (שישמר לאורך זמן) לסוג החיווי או המגע.
הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שעוביו כפול
לפחות מעובי הפח.
 17.03.01.06הגנת המנועים
יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי
המפסיק הראשי והבטחונות.
המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף .לאחר הפעלת ההגנה
הטרמית ,המעלית ממשיכה לתחנה הקרובה ולאחר פתיחת
הדלתות ,היא מפסיקה את פעולתה .רק לאחר הפעלת ,RESET
ניתן להפעיל את המעלית מחדש.
 17.03.01.07תאורת התא
תותקנה נורות עבור תאורת  LEDקבועה ,תאורת  LEDע"י מתג
מפתח ותאורה לשעת חרום המפעילה תאורת .LED
יש להבטיח כי הטיפול בתאורה (החלפת נוריות וכו') יהיה קל
ומהיר ללא צורך בפרוק פנלים ו/או פעולות מורכבות.
 17.03.01.08אינסטלציה חשמלית
תיעשה בפיר ובתא ,בצנורות משוריינים או פלסטיים ,לפי דרישת
המהנדס וחברת החשמל .אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.
הכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת HEAVY DUTY
מתוצרת מוכרת מארה"ב ,גרמניה או שוויץ באישורו של
המזמין .הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון ,למערכת כריזה
ולמוזיקת רקע עד ארגז הלחצנים בתא.
כאמור ,הספקת הקבלן תכלול גם חיווט חשמל וטלפון מלוח
ראשי.
 17.03.01.09אינטרקום/קשר
תותקן מערכת אינטרקום בין לוח הפקוד ,מוקד שרות ארצי ,תא
ומזכירות/הנהלה (עם קשר מכל תחנת אינטרקום לכל ליתר
התחנות) .המערכת תכלול מטען אוטומטי ומצברים ניקל
קדמיום ,לרבות מגבר נפרד בתא וחייגן אוטומטי לשלושה
מנויים המאפשר "דילוג" ביניהם במקרה של "תפוס" או שאין
מענה.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  202מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

המרכזת במזכירות/הנהלה ,תכלול גם נורה וזמזם המופעלים
בעת לחיצה על האזעקה וכן שפופרת טלפון שרק עם הרמתה
פעולת הזמזם מופסקת.
מידות והחומר ממנו בנוי פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק,
יקבעו ע"י המזמין.
צנרת וחווט מהמזכירות/הנהלה עד ללוח הפקוד ,תותקן ע"י
הקבלן.
לתשומת הלב ,מערכת האינטרקום תותאם גם לנגישות
משתמשים בעלי מוגבלויות.
 17.03.01.10הפסקת פקוד
בקומת הקרקע יותקן בטבלת הלחצנים מתג מפתח לביטול
פעולת המעלית .הפעלת מתג המפתח "תמשוך" את המעלית
לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות.
 17.03.01.11התאמות לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות
הרכבת המעלית וכל חלקיה ,יתאימו לדרישות ותקני הנכים
בהתאם לת"י  ,2481-70לת"י  ,1918חוקי התכנון והבניה,
דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים ובאישור
והחלטת המזמין והאדריכל.
מספרי הקומות  ,סימנים מיוחדים וחיצים  ,יותקנו בצורה
גדולה ומובלטת ליד לחצני ההפעלה (בספרות ו/או אותיות
רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים).
בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית,
כוון נסיעתה הצפוי ,כינויי הקומות ,הודעה על דלת נסגרת
ומעלית בקומה וצליל (צפצוף) בכל עת שהמעלית חולפת על
קומה .המערכת אלקטרונית ,עם קול נשי או גברי (להחלטת
המזמין) הניתנת לתכנות בצורה קלה ומהירה ,עם אפשרות כוון
עוצמת הצליל וההכרזה תתבצע עוד לפני הגעת המעלית לקומה.
הקלטת הכריזה ,תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.
סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים
לשימוש הציבור ,יהיו בתחום שבין  0.9÷1.1מטר מעל רצפת
התא.
FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 17.03.01.12
על הקבלן לפרט ,במקום המתאים ברשימת הציוד את הזמן
הדרוש לכל מעלית לנסיעה מקומה לקומה .הזמן הנ"ל ימדד
מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית כל שהיא ,ועד לפתיחת
 70%מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת.
הזמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא ,זאת אומרת; מעומס אפס ועד
לעומס מלא נומינלית ובשני הכיוונים.
 17.03.01.13זיהוי מיקום המעלית
בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית (בולטת ומאירת עיניים)
המופעלת בכל עת שהמעלית בתחום הקומה .הנורית תפעל גם
בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל (לצורך זה ,תותקן גם סוללה
מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול ובעלת אורך
חיים גדול כולל מטען מתאים).
 17.03.01.14חילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל
על הקבלן לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו (בהפסקת
חשמל/תקלה) תא המעלית ינוע אוטומטית עד לקומה ויפתח את
דלתותיו .הפעולה ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים מלוח
הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל .המתקן יפעל על מערכת
מצברים ניקל קדמיום יבשים (ללא טיפול) לרבות מטען מתאים.
 17.03.01.15פתיחה סלקטיבית ומשטר פעולה של הדלתות פתיחת הדלתות
סלקטיבית ,ז"א הדלתות תפתחנה רק בצד שבו התקבלה קריאה
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ו/או נלחץ לחצן פתח דלת .פעולת הסגירה והפתיחה מתואמת על
ידי הבקר בכדי למנוע בזבוז זמן.
תאור המערכת המכנית
 17.03.02.01תאור המכונה ב V.V.V.F-ללא תשלובת חלזונית MRL -
מכונת הרמה
למנוע ,גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי .40
המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.
המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון .גשושי הבלם
מצופים "פרודו" .בזמן הפסקת הזרם החשמלי עוצר הבלם
באופן אוטומטי את המעלית .הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה
ובטיחותית לפי כל הדרישות .במקרה וגשש אחד יוצא מכלל
פעולה ,יכול הגשש השני לשאת את כל העומס.
המנוע מיוחד למעליות (עם מאוורר חיצוני מיוחד  -לפי הצורך),
מותאם לתדר משתנה המתאים ל 180-הפעלות לשעה .התאוצה,
הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם התנעות רכות .העצירה הסופית
חשמלית עם  DIRECT APPROACHועם פלוס מחדש.
המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע
הכנסת רעשים חשמליים והפרעות במערכות החשמליות
והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין (לרבות פעולה תקינה של
הדיזל גנרטור) ,הכל לפי הדרישות והתקנים.
הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות
לבחירת המכונה.
המכונה יכולה לשאת  10%מעל העומס המותר בלי שדבר זה
יגרום לתקלות או הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל
המעלית כולה.
המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות והקורות והבסיסים
שעליהם מורכבת המכונה ,יבודדו מהמבנה.
מערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת ()UCM
פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא
המעלית סביב הקומה ( )UCMועצירת התא במרחק מסוים
מהקומה בהתאם לת"י .2481-20
התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר
יש כשל במערכת פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין
יכולת לזהות את הכשל.
כאשר מערכת ה )Unintended Car Movement( UCM -מזהה
כשל ,תנועת המעלית תופסק ,דלתות תא המעלית והפיר יסגרו
והמעלית תושבת.
החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי השירות בלבד .ניתוק
זרם החשמל והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את
פעולת המעלית.
הנעת התא ביד
המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה.
לצורך חילוץ במקרה של הפסקה בזרם החשמל או קלקול ,יספק
הקבלן את כל המכשירים הדרושים .פעולת החילוץ תתבצע
בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכונה.
תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ (מלוח
הפקוד) תהיה קלה ,מהירה ובטוחה.
 17.03.02.02מובילי התא ומשקל נגדי
מיוחדים למעליות ,פרופיל " "Tמושחז ומלוטש או במתיחה
קרה.
את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.
 17.03.02.03משקל נגדי ונעלי הובלה
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17.03.02.04

17.03.02.05

17.03.02.06

17.03.02.07

17.03.02.08

17.03.02.09

המשקל הנגדי יאזן  50%מכושר ההרמה ויבנה כולו מפלדה ע"י
ועל חשבון הקבלן.
התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם
חיכוך נמוך או נעלי גלגלים המתאימים לכוחות המופעלים.
כבלי התליה
מספרם :מינימום  ,3עם מקדם בטחון פי  .12עשויים מחוטי
פלדה קונסטרוקצית "סיל" עם פנים פשתן .הקצוות מבודדים
ומצויידים בבורג מתיחה.
כן יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה.
גלגלי תליה והטיה
בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון
עצמי לצמיתות כך שלא יהיה צורך לטפל בהם.
סוגי הפלב"ם
בכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או  ,RIGIDהכוונה
לפלב"ם עם טקסטורה בגוון טבעי (או צבעוני לפי דרישה
ובתוספת מחיר) מתוצרת  RIGIDאו תוצרת  POLIGRATאו
 FSCאו ש"ע והמבנה יהיה כדלקמן (דגם הטקסטורה יקבע ע"י
האדריכל):
דלתות  -פח פלדה  1.5מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או
פלב"ם) בעובי  0.8מ"מ לפחות.
תאים  -פח פלדה  2.0מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי 0.8
מ"מ לפחות.
במקרה של פלב"ם ,קירות התא יהיו מפלב"ם מלא 2.0 ,מ"מ
עובי.
משקופים  -פח פלב"ם מלא ,עובי  2.0מ"מ לפחות.
שיש ברצפת התא
אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית ,יש לקחת בחשבון את
משקל השיש שעוביו יהיה עד  30מ"מ .השיש וההכנות עבורו,
יסופק ויותקן ע"י הקבלן ,ומחירו יהיה כלול במחיר המעלית,
גימור סופי לרצפת התא ,ייבחר ע"י המזמין/אדריכל.
טבלת לחצנים גבוהה
הכוונה לטבלה לכל גובה התא ,הנפתחת על צירים וללא ברגים
ופני שלט הטבלה מיושרים עם פני הקיר שאליו מחוברת.
מפוחים לאוורור התא
יותקנו שני מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים:
ספיקתם תבטיח כ 60  70-תחלופות אויר בשעה (במהירות
הגבוהה).
למפוחים תהיינה שתי מהירויות עם אפשרות חיבור מהירה
וקלה למהירות נמוכה עם כ 50%-מהספיקה.
רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים
במהירות הגבוהה תהיה ) 45dB(Aכאשר התא והדלתות
במנוחה.
להפחתת רמת הרעש ,על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות
אקוסטיות מיוחדות בין המפוח לפתח שבתא המעלית.
הצנורות ו/או התעלות יהיו מוגנים בפני פגיעה מקרית על-
ידי הטכנאים.
הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח (או עם רשום
קריאה) והפסקתם לאחר השהיה של  510דקות.
מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת
האויר בצורה קלה ומהירה ללא עבודות מורכבות והפתחים
בתא יהיו מרוחקים זה מזה.
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 17.03.02.10משקופים "עוורים"
סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי
שיותקן ע"י המזמין .המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם בעובי 2.0
מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל ותהיה על פי דרישותיו.
שים לב ,למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו
כדי למנוע עיוותו.
 17.03.02.11משקופים חיצוניים ("עוטפים")
המשקופים ה"חיצוניים" יותקנו ויחוזקו (מראש) במסגרת
המתכתית של הדלת בתחתיתם ובגובה של כ 1.0 -מ' כדי למנוע
תזוזה ביציקתם.
המשקופים ימולאו בבטון ובאחריות הקבלן להדריך את המזמין
על אופן יציקתם.
רוחב המשקופים החיצוניים ועומקם יבוצעו על"פ מדידת קיר
החזית בכל תחנה באופן נפרד וצורתם תקבע ע"י האדריכל.
במידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית ,המשקופים יחד
עם לוח הפקוד ,יכסו את כל רוחב הפתח בבניה .
 17.03.02.12ווים ,קורות הרמה וקורות להפרדה
עבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל הווים וקורות
הפלדה להרמה בתקרת הפיר וכן את כל קורות ואמצעי ההפרדה
בפיר לחיזוק הפסים.
 17.03.02.13מניעת רעידות בתא
יבוצעו הסידורים הבאים:
קירות וגג התא ,כנפי דלתות התא (במקום שאפשר) ודלתות
הפיר (על שתי הדפנות) ימרחו בשכבות חומר בולע רעשים.
עובי השכבה כפול (לפחות) מעבי הפח שעליה היא מרוחה.
מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף יהיה במרכז הכובד של
התא והמשקל הנגדי.
יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה:
 התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו. יתווסף משקל בתא (בתחתיתו בתוך סלמיוחד) כך שרצפתו תהיה אופקית
והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא
ישאר לפי המתוכנן.
 המשקלות הנוספות תחוזקנה. עם גמר ביצוע האיזון ,יועבר למשרדנואישור אבטחת איכות של הקבלן בדבר
ביצועו.
 17.03.02.14מניעת רעש ורעידות
יבוצעו הסידורים הבאים:
דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון
רעידות ע"י מריחת שכבת חומר ביטומני כדוגמת "פזופון
 "54מתוצרת "אסקר-פז" או שווה ערך בעובי כפול מעובי
הפח.
המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבנה (ע"י
הקבלן).
הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה.
רמת הרעש בתא בעת תנועת המעלית ,לא תעלה על )dB)A
 48כאשר המאוורר והדלתות אינם בפעולה.
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שים לב ,הציוד שיוצע ,יתאים לרמות הרעש המותרות והקבלן
צריך לעמוד ברמות רעש מותרות לפי הנדרש ע"י מכון התקנים
בת"י  1004חלק .3
 17.03.02.15פיגומים להרכבה
הקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש המזמין בו
לצרכיו .בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין ,הקבלן יפרק את
הפיגום ויפנה אותו מהאתר.

 17.03.02.16הגנות מפני שטפון
בפיר (בבור) ,יותקן "רגש" לבדיקת הופעת רטיבות .עם הופעת
התראה על רטיבות ,הפקוד עוצר את המעלית לאחר הגעתה
לתחנה תוך כדי הפעלת נורה וזמזם בלוח הפקוד ובבקרה (צג
פקוד מרכזי) ולאחר שהנוסעים עזבו את התא ,התא נשלח
אוטומטית לתחנה עליונה ומפסיק את פעולתו .הפעלת המעלית
תתאפשר רק לאחר פעולת  RESETשל טכנאי.

17.04

תאור הדלתות והתא
דלתות אוטומטיות אופקיות
הדלתות אוטומטיות.
הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימלי של  1.5מ"מ.
הדלתות מותזות בחומר נגד רעש בחלקן הפנימי .עבי החמר נגד רעש יהיה כפול
לפחות מעבי הפח לכנף.
דלתות הפיר נפתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה
וסגירה .הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים .פס התליה עשוי ב"מתיחה
קרה" או מלוטש .הדלתות בעלות "בופרים" עשויים גומי ותצויידנה במנעול
אלקטרומכני לפי התקן והדרישות .בכל דלת פתח קטן (עם טבעת פלב"ם)
למפתח מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך .סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת
ויותקן על חיזוקים המתאימים לנשיאת העומס הנדרש גם בלי צורך ביציקתו.
אגפי הדלת יהיו עם חבור מכני עם סגירה עצמית.
האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע"י המזמין רק
לאחר הגשת התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל.
הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון
והתחתון של הדלתות וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות .כן יותקנו פחי כיסוי
בתוך הפיר ולכל גבהו בשני הצדדים ובין הדלתות וסולם ירידה לבור.
תא לנוסעים
התא בהתאם לתכניות .התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה ,בהתאם לעומס
ולגודל .על המסגרת מורכבים :מנגנון התליה של הכבלים ,מתקן התפיסה ,נעלי
התא ,מנגנון הדלת האוטומטית ,מנגנון השקילה ועקומה נעה.
קירות התא בנויים מפח פלדה דקופירט בעובי  2.0מ"מ לפחות.
תקרת התא תתאים לנשיאת שני אנשים לפחות ובתוכה תותקן התאורה,
תאורת החרום ומפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות
מיוחדות על גג התא.
מתחת לתקרת התא ,תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה,יקבעו
ע"י האדריכל.
מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.
הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה
ניתנת לפרוק בנקל.
רצפת התא מפח פלדה בעובי  4.0מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו.
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סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה.
התא ,עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר .הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה
(רגישותו ניתנת לכוון) שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס לתא כאשר
הדלת נסגרת .בכניסה ,על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו-אלקטריים.
מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי .פעולת הסגירה
והפתיחה הסופית איטית יותר ,כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.
בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח
את הדלת ביד מהתא.
לתשומת הלב:
 17.04.02.01תא המעלית ודלתותיו יהיו מחומר בלתי דליק כמוגדר בת"י .755
 17.04.02.02כל הציפויים ,אביזרים ואלמנטים דקורטיביים יהיו מסווגים 4.4
.VI
 17.04.02.03בתא המעלית תותקן תאורת חירום דו תכליתית (אחת מנורות
התא) שתפעל למשך שעה אחת לפחות.
 17.04.02.04בתא המעלית יותקן פעמון אעזקה לחרום שישמע בכל שטח
הקומה .פעמון זה יופעל ע"י מצבר עצמאי (למקרה של הפסקה
בזרם החשמל) שיספק זרם במתח נמוך למשך  60דקות לפחות.

17.05

תקנים ,מתקני בטחון ומקדמי בטחון
תקנים
המעלית תיבנה לפי תקן ( 2481האחרון) ותקני הנגישות המצוינים.
הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר ,גדורים ,רשתות הפרדה( ,בין מעליות,
בין תא למשקל נגדי) וכו' ,יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,גם אם לא
צוין במפורש במפרט.
מפסיק זרם סופי
מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או
בתחתונה .הזרם יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני.
מ"ז פיקוד
מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית.
יתר על כן יותקנו לחצנים לשרות על גג התא .הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום
עד מרחק של  1.8מטר מגג התא לבין תקרת הפיר .כן יותקנו מפסיקי זרם
סופיים במעגלי הפיקוד.
פגושות
דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה.
יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה ,ניתן יהיה להנמיכם
מבלי הצורך לקצר את כבלי ההרמה (קיצור הכבלים בפעם הראשונה ,בין אם
בוצע בתקופת האחריות ו/או אחריה ,יבוצע ע"י הקבלן ועל-חשבונו).
מנעולי הדלתות
המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי.
הלשונות מפלדה .המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך
ואבק .רק דלת שמאחוריה חונה התא נתנת לפתיחה .המנעולים מופעלים ע"י
עקומה נעה .כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום ע"י מפתח מיוחד.
פעמון אזעקה
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לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא .הפעמון עובד על סוללה מיוחדת
ומורכב מחוץ לפיר ע"י הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין .לחצן
האזעקה מפעיל את מערכת האינטרקום.
שים לב ! לחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון בלוח הפקוד .למגעון יהיו
לפחות שני "מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר בניהם לבין מערכת
בקרת המבנה.
ווסת המהירות
יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה
למהירות הפעלתו לפי התקן.
את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה.
לווסת ,נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה.
מתקן תפיסה
בנוי בהתאם לתקן .מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות
הפעלתו לפי התקן.
המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.
מקדמי בטחון
בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית ,יש לקחת בחשבון רזרבה של  10%לפחות
מעבר לזה המצוין בטבלות ה DUTY TABLES -של יצרני המערכות.
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נספח א'  -תחילת תקופת האחריות למעלית

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות (לאחר אישור מכון התקנים/משרד
.1
העבודה ,ביקורת בודק חשמל מוסמך ,אישור יועץ המעליות והמפקח שהמעלית נמסרה ללא כל
הסתייגות) הוא. _________ :
בהתאם להוראות סעיף " 8אחריות ושרות" ,הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי
.2
המעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ התאריך הנ"ל וזאת לתקופה של  12חודשים .

תאריך_________ :

_____________
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נספח ב  -רשימת הציוד

הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים ,את תוצרת
וטיפוס החלקים השונים המסופקים על-ידו.

שים לב
על הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש .לוסטיג לפני תחילת התכנון.
סיכום ואישור הציוד ע"י אחרים ,לא יתקבל ותתכן פסילתו ,הכל על"פ החלטתו הבלעדית של
אינג' ש .לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.
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.1

מעלית נוסעים ב V.V.V.F -ללא כננת 1.0 ,מ/ש 800 ,ק"גMRL 2:1 ,

שם היצרן וארץ היצור
א.
ב.
ג.
ד.
ה
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.

מכונת הרמה (דגם והספק)
טכודינמו
אינדוקטור
מווסת מהירות
מתקן תפיסה
פסים לתא
פסים למשקל הנגדי
מנעולים ואביזרי דלתות
טור תאים פוטו-אלקטריים
דלת הפיר
תא
מפוחים לאוורור התא
לוח חשמל ופיקוד
פגוש
מראה קומות
מפעיל הדלת האוטומטית
אינטרקום
אביזרים ,לחצנים וכו'
מערכת שקילה
מערכת ויסות V.V.V.F
זמן נסיעה לפי התאור
משקל נגדי
דירוג אנרגטי
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_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
_________
______________
____________________________
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פרק - 19

עבודות מסגרות חרש

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  19של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

19.01

כללי
עבודות הפלדה העיקריות קורות פלדה מפרופילי פלדה שונים ,כל הפרופילים מגולוונים.

19.02

תקנים ישימים
העבודה תבוצע ע"י הקבלן עפ"י תקנים והוראות לעבודות פלדה ובהם:
משרד הבינוי והשיכון ומע"צ  -פרק  19עבודות מסגרות חרש מהדורה אחרונה
(.)2000
התקנים הישראליים לצורך מפרט זה( :כל תקן בהוצאתו האחרונה)
( 127 19.02.01.01חלק  )2מבחני רתכים :ריתוך קונסטרוקציות פלדה
 265 19.02.01.02ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות
 374 19.02.01.03עד  378ברגים ולולבים משושים וכו'
 379 19.02.01.04עד  381אומים ואומים נגדיים וכו'
 382 19.02.01.05ברגים ,לולבים ,אומים וכו'
 530 19.02.01.06צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי
( 789 19.02.01.07חלק  )1סיבולות בבניה  -עקרונות ציפוי אבץ בטבילה חמה
על מוצרי פלדה
( 1032 19.02.01.08חלק  )2אישור נהלי ריתוך :ריתוך קונסטרוקצית פלדה
( 1225 19.02.01.09חלק  )1חוקת מבני פלדה
 1458 19.02.01.10צינורות פלדה למבנים
התקן האמריקאי לפלדה (.(AISC
התקן הבינלאומי  ISO- 630-1980לקביעת חוזק הפלדות.
התקן הבינלאומי  ISO- 898/1-1978לקביעת חוזקי הברגים.
התקן הבינלאומי  ISO - 898/2 - 1980לקביעת חוזק האומים.
התקן הבריטי לפלדה (.(BS
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים
ולתקנים הבינלאומיים כמפורט בת"י  1225חלק  )1991( 1סעיף .3
באשר לדרישות ביחס לרתכים ,הרי בנוסף לת"י  ,127תחייבנה דרישות התקן
הגרמני לבחינת רתכים שסימונו .DIN 8560
תכניות
בהתאם לתקן ( 1225חוקת מבני הפלדה) על המפעל המייצר לקבל מן המתכנן
תכניות הנדסיות כלליות .על פי תכניות אילו עליו להכין תכניות לייצור וביצוע
של חלקי המבנה וכמו כן תכניות הקמה למבנה.
ציוד
 19.02.10.01מהנדס האתר אינו ראוי לשימוש ,יוחלף בציוד המתאים
לתפקידו .מהנדס האתר יורשה להיכנס למפעל המבצע יודיע
מראש למפקח באיזה מפעל בדעתו לייצר את הקונסטרוקציה
המפעל טעון אישור המפקח לפני התחלת הייצור .המפעל אשר בו
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תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצויד בכל המכונות ,המכשירים
והציוד ,אשר דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט
זה.
 19.02.10.02מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקונסטרוקציה
יתאימו לממדים ולמשקל האלמנטים המורמים באמצעותם,
ויהיו יציבים בכל שלבי פעולתם ובכל מצב שהוא .התמיכות
והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סדור הגישה וכיו"ב יהיו
יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות החוק מחייבים.
ציוד אשר לדעת בכל עת ולפקח על הייצור.

19.03

קונסטרוקצית פלדה
כללי
כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה ,מיוצרת ללא למינציה,
חופשית מקליפת ערגול ,סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה .אם
יידרש יהיה המבצע חייב להמציא למהנדס האתר תעודות על סוג הפלדה
ומקורה ,וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים ,המסופקים על
ידו .בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי
החוזה.
פרופילים ופחי פלדה
התכונות המכניות ,כגון חוזק המתיחה ,גבול הכניעה ,התארכות שבר מינימלית,
עמידות בכפיפה וכיו"ב ,של הפלדה תהיינה לפי דרגת חוזק  FE 360כמפורט
בת"י  1225חלק  1טבלה  .3.1התכונות המכניות של פלדת הפחים תהיינה
כמפורט לעיל .הפחים עצמם  -יהיו מישוריים וללא פגמים.
צינורות פלדה עגולים
 19.03.03.01צינורות פלדה מתוצרת מקומית יתאימו לדרישות התקנים
הישראליים  1458ו .530-צינורות פלדה עם פח ריתוך ספירלי
יתאימו לתקן .ASTM A 211
 19.03.03.02הצינורות יהיו ישרים ובעלי צורה גלילית מדויקת לכל אורכם.
צינורות או חלקים המיוצרים מצינורות שדפנותיהם נלחצו פנימה
במקום כל שהוא ,כתוצאה מטלטול ,או מסיבה אחרת ,יפסלו
לשימוש (פרט אם צוין אחרת בתכנית).
צינורות פלדה מרובעים
הצינורות יהיו מרובעים מטיפוס  R.H.Sבדרגת חוזק  FE 430לפי ת"י  1225חלק
 )1991( 1כדוגמת אלו המסופקים ע"י "פקר פלדה" ,חופשיים מכל פגמים
וליקויים .קוטר הצינורות וכן עובי הדפנות שלהם מצוייינים בתכניות .על
המבצע להקפיד על התאמה מדויקת בין מידות הצינורות בעובי הדפנות של
אותם צינורות ,כמפורט בתכניות ,לבין אלה המשמשים לביצוע העבודה .כל
שינוי במידות הצינורות ו/או בעובי הדפנות ,יוכל להיעשות רק לאחר קבלת
הסכמתו של המתכנן בכתב .משקל הצינורות יחשב לפי טבלאות היצרנים
המספקים את הצינורות ובהתאם למידות הצינורות ועובי הדופן.
סיבולת
 19.03.05.01סיבולת היא סטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה
שהתקבלה למעשה .דרגת הסיבולת הנדרשת תצוין בתכניות
הייצור כמתואר בסעיף  19.1.2לעיל.
דרגת הסיבולת שתצוין תתייחס לשלבי העבודה כדלהלן:
סיבולת ייצור.
סיבולת הקמה והרכבה.
סיבולת למחברים ומישקים.
 19.03.05.02דרגת הסיבולת לצורך המוטות האלכסוניים מסבכים תהיה דרגה
 ,5ולמוטות האופקיים דרגה  7לטבלת הדרגות בת"י ( 789חלק .)1
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 19.03.05.03דרגת הסיבולת להקמה ,להרכבה ,למחברים ולמישקים תהיה
דרגה  .7אם לא צויין אחרת  -הסטייה המותרת היא מחצית ערך
הסיבולת( .פלוס או מינוס) .מידתו של האלמנט המוכן מתאימה
לדרישות או הסטייה שלו אינה גדולה מהסטייה המותרת
בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראלי  ,789ביחס
לדרגת הסיבולת הנדרשת.
 19.03.05.04דרגות הסיבולת תקבענה לפי הערכים הנקובים הקוויות השונות
כמפורט בת"י  .789סיבולת הפרופילים ,הפחים והצינורות בהעדר
כל הוראה אחרת ,תתאים לדרישות ארץ הייצור של האלמנטים
הנ"ל.
ברגים
 19.03.06.01יש להשתמש בברגים בחוזק  5.6לפחות .הראשים יהיו מטיפוס
משושה ,במידות תקניות בריטיות ועם תבריג "וויתוורת" גס,
בעלי ראשים לחוצים מן החומר המקורי ומצוידים באומים
ובדסקיות.
 19.03.06.02לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין ,ניצב בדיוק נמרץ אל הראש
ומרכזי כלפיו .אורכו של הבורג והתבריג יהיו מספיקים כדי
שהאום יתלבש עליו במלואו ,וזאת באופן שקצהו החופשי של
הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות.
 19.03.06.03הברגים לחיבורים העיקריים אשר סומנו בתכניות ו/או שיקבעו
ע"י המהנדס באתר יצוידו בשני אומים.
אלקטרודות
 19.03.07.01כל עבודות הריתוך יבוצעו באמצעות אלקטרודות לפי E- 7018
(זיקה מס'  4או אוניברסל מס'  58מתאימות לתקן זה).
 19.03.07.02את האלקטרודות יש לאחסן בתנור יבוש מתאים בטמפרטורה
 170-200מעלות צלסיוס לפחות כשעתיים לפני השימוש.
אלקטרודות שספגו רטיבות רבה יפסלו לשימוש .לצורכי הריתוך
יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות ,בדוקות ומסוג
מאושר ,אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות
העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם .סוגי
האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה ,לסוג הזרם ולעוצמתו ,וכמו
כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך.
 19.03.07.03לפני התחלת העבודה יגיש המבצע לאישורו של מהנדס האתר
רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש ,תוך
ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג .אישור זה ,לכשניתן ,לא יהיה
בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של המבצע
ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.
סבור שניכרת עקמומיות בפחים  -תהיה זו עילה מספקת
לפסילתם.
החלפת פרופילים
בהעדר פרופילים ,צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות ,עקב מחסור זמני או
מסיבה אחרת ,אין להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן.
תבניות (שבלונות)
השבלונות לצורכי ייצור האלמנטים של הקונסטרוקציה תהיינה עשויות מפח
פלדה ,עץ יבש ,דיקט ,קרטון עבה וכיו"ב ,ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים
ומנוסים .תוך שימוש בכלי עבודה מתאימים .יש להקפיד על הידוק הדרוש
בהתחשב בהתכווצויות הנגרמות עקב ריתוך.
סימון וריתוך
 19.03.10.01הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות
ומכשירי סימון נכונים ,אשר יהיה בהם כדי להבטיח את הדיוק
הדרוש.
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 19.03.10.02חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים ,כגון גיליוטינות ,משורים
וכיו"ב ו/או באמצעות מבערי חמצן  -אציטילן .שטחי החיתוך
והמקצועות יהיו ישרים ,חלקים ונקיים ,ללא פגמים או ליקויים
כלשהם.
 19.03.10.03חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצן -
אציטילן ולא יחייב עיבוד נוסף ,כל עוד הוא מדויק מבחינת
הצורה הנדרשת ונקי ,לשביעות רצונו של המפקח .לגבי חלקי
הפלדה שעוביים אינו עולה על  8מ"מ ,יורשה גם חיתוך
בגיליוטינות ,בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה.
חיתוך צינורות פלדה
 19.03.11.01חיתוך קצות צינורות פלדה לשם הרכבתם לאלמנטים ,יבוצע
במשור כל עוד עקומת החיתוך היא מישורית .חיתוך לפי עקומה
מרחבית ,הדרוש לשם יצירת מפגש של קצה צינור עם דופן
גלילית ,יבוצע אך ורק באמצעות מבערי חמצן  -אציטילן.
 19.03.11.02אם אין המפעל המייצר מצויד במכונה אוטומטית לחיתוך
עקומות כאלה ,יש לחתוך בעזרת מבער  -יד לפי שבלונה מורכבת
בקצהו של הצינור ואחר  -כך לעבד אותו במכונה מיוחדת ,עד
להתאמת הקו לתכנית .קצות הצינורות יהיו קטומים לצורכי
הריתוך ,מדויקים מבחינת הצורה ונקיים לשביעות רצונו של
המפקח.
ניקוב או קידוח חורים
 19.03.12.01ניקוב חורים יורשה אך ורק כשעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה
על  2/3מקוטרו של החור או אינו עולה על  10מ"מ (המידה הקטנה
מבין שתי אלה קובעת) ובתנאי שלא יהיה בו כדי לגרום נזק
לדפנות החור או לפלדה שבקרבתו .בכל יתר המקרים יש לקדוח
את החור או לנקב חורים בקוטר קטן מן הדרוש ולהרחיבם לאחר
מכן במקדחים.
 19.03.12.02כמו כן יש לקדוח או לנקב ,ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים
בשביל ברגים מדויקים ,אם ברגים כאלה סומנו בתכנית או
דרושים למטרת ההרכבה .ההפרש בין חורים אלה לבין קוטרי
הברגים המדויקים (חרוטים) לא יעלה על  0.3מ"מ .בברגים
מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין קוטר החור יתאים
לדרישות התקן המתאים של ארץ הייצור.
 19.03.12.03החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדויקת,
ניצבים בדיוק נמרץ לשטחי המגע של החלקים המחוברים וללא
סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם .יש להרחיק ממקצועות
החלל זנבות חומר ,ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק ונקי.
 19.03.12.04נקוב חורים לצורך גלוון יבוצע בכל חלק חלול במקומות ובגודל
המתאימים שיאפשרו שחרור אויר וחדירה של אבץ לכל מקום
וניקוז עודפי אבץ חזרה לאמבט בעת הוצאת החומר .גודל
החורים יהיה  10מ"מ לפחות.
 19.03.12.05החורים ימוקמו קרוב ככל האפשר לקצה במקום הגבוה ובמקום
הנמוך ביותר .בחלקים חלולים הסגורים בקצותיהם יש לקדוח 2
חורים בכל קצה צינור ,קרוב לקצה הסגור.
 19.03.12.06על המבצע לסמן בתכניות בתאום עם המתכנן את המיקום
האפשרי לנקוב החורים ,שיבטיח שהניקוב אינו מקטין את חוזק
האלמנט.
 19.03.12.07קביעת מיקום החורים ושיטת הניקוב יעשו בתאום עם המתכנן.
הרכבת אלמנטים
 19.03.13.01האלמנטים יהיו גדולים ככל האפשר ,תוך התחשבות באפשרויות
ההובלה גלוון והקמה ,וזאת כדי לצמצם את מספר החיבורים
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  216מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

הדרושים באתר .לפני הרכבתם יש לבדוק את כל חלקיהם
וליישרם לפי הצורך .ההרכבה תבוצע על משטחים או על שולחנות
ההרכבה ,תוך שימוש בשבלונות קבועות ומרותכות אל
השולחנות.
 19.03.13.02מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניהם
יובטחו באמצעות מלחציים ,ברגים ,שומרי מרחק ,טריזים
ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח את דיוק צורת
האלמנטים המוכנים .אין להשתמש באביזרים העלולים לגרום
נזק לפלדה או לחורי הברגים .ההרכבה חייבת לאפשר ריתוכים
במצב נוח ככל האפשר.
חיבורי הברגה
 19.03.14.01שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים
לחלוטין ,לשם הבטחת מגע מלא ביניהם ,כאשר החורים
המופיעים בתוכם  -מרכזיים.
אי דיוקים קטנים במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך
פצירה.
 19.03.14.02לא תורשה בשום אופן התאמת חורים באמצעות מקבים
החודרים לתוך הפלדה תוך הקשה בפטישים או אמצעים אחרים,
העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם .הדסקיות
הבאות במגע עם שטחים משופעים תהיינה בעלות עובי משתנה
בהתאם לשיפועים אלה .כל החיבורים העיקריים המסומנים
בתכניות ,או שיקבעו ע"י המפקח ,יובטחו באמצעות שני אומים
ויש להדק היטב את כל הברגים עם גמר ההרכבה.
כל הפלדות ,חומרי הרתך ,הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר וישאו תעודות
ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית ,ו/או בינלאומית.מיד עם
קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות
לביקורת המהנדס ,לפני תחילת הביצוע.
הקבלן ימסור את שם המקור ממנו תגיע הפלדה בזמן מסירת המכרז.
לפני קניית החומרים יספק הקבלן את כל המידע ,המסמכים והתעודות
הנדרשות ,בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות ,ולקבל את
אישור המנהל לכך.
כל הפגיעות שיתהוו באלמנטים הצבועים כתוצאה מהובלה או הרכבה יתוקנו
בצבע המתאים באתר ,לאחר ליטוש המקומות עד קבלת משטח פלדה מבריק,
אחיד ונקי.
הסטייה המותרת במיקום קבוצות חורי הברגים  -עד  2מ"מ.
ברגים אשר עובדים במתיחה יקבלו דסקית אום כפול (או דסקית מפוצלת) .כל
הברגים ייבדקו ויסומנו כנעולים על ידי עובד אחראי מטעם הקבלן .הקבלן יציג
לאישור את שיטת נעילת הברגים ואבטחתם מפני פתיחה עצמית.
בורג עיגון "הילטי"  ,M10או ש"ע כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו
בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו לידי ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבלן.
חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי
חסר ,גומות או נקבוביות.
על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכו יש להמשיכו מעבר לאלמנט
המרותך על גבי לוחות המשך זמניים (פחיות טכנולוגיות) באורך מינימאלי
השווה לפחות לשלוש פעמים עובי התפר ,או  50מ"מ.
אי התאמה בין פני האלמנטים המרותכים לא תעלה על  10%מעובי הרכיב הדק
ולא יותר מ 3 -מ"מ .לאחר השלמת הריתוכים יסולקו לוחות ההמשך הנ"ל.
לא יתבצע כל ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-
 -5מעלות צלסיוס ,וכן לא ירתכו על מתכת רטובה חשופה לגשם ורוח.
כל הצינורות ייסגרו עם פח  3מ"מ מרותך מסביב.
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כל רכיבי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס'
היציקה של
יצרן הפרופילים ,כפי שיתאים לתעודת בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצרכי
הרכבה.

19.04

מערכת צביעה של קונסטרוקצית הפלדה
כללי
 19.04.01.01כל רכיבי הפלדה ,ללא יוצא מהכלל ,יעברו ניקוי גרגירים (ניקוי
חול) עד לדרגה SA 2.5
 19.04.01.02לפי התקן השוודי . SIS 055900
 19.04.01.03צביעת הפרופילים תיעשה באחת משתי האפשרויות המפורטות
להלן– צריך עקב הגנה נגד אש ,לצורך הגנה נגד קורוזיה של רכיבי
הקונסטרוקציה  .קורות גשר בלבד ייצבעו בצבע הגנת אש.
 19.04.01.04רכיבים ה"מוטבעים" בבטון  -ללא צביעה.
מערכת צביעה הפלדה לא מגלוונת
 19.04.02.01ניקוי חול לדרגה  SA 2.5כמתואר לעיל.
 19.04.02.02צבע יסוד :אפוקסי  9-EAאו ש"עב שכבה אחת בעובי 60-50
מיקרון ,ייבוש  16שעות מינימום או ש"ע.
 19.04.02.03צבע ביניים :מולטיפוקסי ,שכבה אחת בעובי  140-120מקרון,
ייבוש  16שעות מינימום או ש"ע.
 19.04.02.04צבע עליון :צבע פוליאורתן טמגלס בגוון לבחירת האדריכל לפי
גווני  RALמבריק  /ברק משי ,שכבה אחת בעובי  50מקרון ,ייבוש
 8שעות ,ייבוש סופי  24שעות.
מערכת צביעת פלדה נגד אש
 19.04.03.01ניקוי חול לדרגה  SA 2.5כמתואר לעיל.
 19.04.03.02אלמנטי הפלדה יוגנו בפני אש למשך  120דקות על ידי צביעה
במערכת צבע מתנפח של חברת  NULLFIREאו ש"ע למשך 120
דקות..
גלוון ב"טבילה חמה" – (עבור פרופילי קונסטרוקציית סבכות דריכה ומרזבים
בלבד)
 19.04.04.01מתכת הבסיס של רכיבי הפלדה תתאים לקבלת גלוון ב"טבילה
חמה" ותהיה פלדה מורגעת  ,KILLED STEEL -או מורגעת
למחצה  , SEMIKILLED STEEL -בעלת אחוז סיליקון הקטן מ-
 , 0.03%ופחמן בכמות הקטנה מ .0.5%
 19.04.04.02רכיבי הפלדה יעברו ניקוי מחלודה על ידי טבילה בתמיסת
אלקאלי וחומצה ואחר כך יקבלו גלוון ב"טבילה חמה" באמבט
אבץ נוזלי בטמפרטורה של  450מעלות צלסיוס.
 19.04.04.03עובי הציפוי יהיה בהתאם לת"י  ,918דצמבר  1979לפי הפרוט
כדלהלן:
בפלדה שעובייה  8מ"מ ויותר  -עובי מינימאלי  85מיקרון
ולא פחות מ –  610גרם ציפוי אבץ למ"ר שטח פנים של
פרופיל.
בפלדה שעובייה קטן מ  8-מ"מ וגדול מ  5 -מ"מ  -עובי
מינימאלי  70מיקרון ולא פחות מ  500 -גר' ציפוי אבץ למ"ר
שטח פנים של פרופיל.
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 19.04.04.04בכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך החומר ,העלולים לגרום עוות
בזמן הגלוון יש לסדר את סדר הריתוכים בהתאם למקובל
באלמנטים שצריכים לקבל גלוון.
 19.04.04.05תבוצע הכנה לגלוון על ידי הכנת חורים ומעברים לנוזל הגילוון
בזמן הטבילה באמבט לפי הכללים המקובלים בנושא זה.
צביעה על גבי פלדה מגולוונת בטבילה חמה (מרזבים בלבד)
 19.04.05.01הכנת השטח
ניקוי בממיסים  :יש לנקות את שטחי הפלדה המגולוונת מכל
לכלוך ,אבק ,שמן וגריז בעזרת ממיס מתאים.
מאושר כל אלמנט העונה לדרישות :
SOLVENT CLEANING SSPC-SP-1-1982

לדוגמא  :ארדרוקס  G-551או דטרגנט  BC-70המסופקים ע"י
"כמיתעש" או ש"ע.
 19.04.05.02טיפול בפני השטח באחת משתי השיטות הבאות :
התזת חול קלה
בהתאם לתקן  .SSPC-SP-7ניתן לבצע הניקוי בשיטה זו רק על
ידי עובדים שהוסמכו לכך .ההסמכה תכלול מדידת עובי הגילוון
לפני התזת החול ולאחריה .לא יותר פחת של יותר מ 10 -מקרון
 .מבחן זה יהיה הקריטריון לבקרת האיכות בזמן העבודה כולה.
טיפול כימי
יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ
פוספט" בהתאם לתקן . BS-3189-1991
צביעת המשטחים
לפי מפרט טמבור
צביעה בצבע יסוד מסוג "פוליצינק  -לפח מגולוון" תוצרת טמבור  -קוד טמבור
 ,461-001בעובי  50מיקרון .לאחר מכן יש ליישם צבע עליון על בסיס גומי מוכלר
" "HB-334תוצרת טמבור ,קוד טמבור " "458-102בעובי  70מיקרון בגוון לפי
בחירת האדריכל.
סה"כ עובי פילם יבש  120מיקרון.
* לפי מפרט "אוניברקול"
צביעה בצבע יסוד מסוג "רפיד סיליקון לפח מגולוון" בגוון אפור בהיר ,בעובי
 50מיקרון .לאחר מכן יש ליישם צבע עליון על בסיס גומי מוכלר מסוג "גומיכלור
 34אפור" בעובי  70מיקרון ,בגוון לפי בחירת האדריכל.
עובי פילם יבש  120מקרון.
הערות
 19.04.07.01צבע פוליצינק ניתן להזמנה מראש בגוונים שונים.
 19.04.07.02אם יש כתמי חלודה מקומיים יש להשתמש בצבע פוליצינק
המכיל פיגמנטים מגנים.
 19.04.07.03כאשר הגלוון נהרס בחלקים נרחבים או שלא היה מושלם
מלכתחילה  ,יש להשלים את הגלוון בצבע של "השלמת גלוון" .
בהעדר מפרט מחייב לצבע כזה יביא הקבלן את הצעתו לאשור
המהנדס ו/או המעבדה הכימית המרכזית.
 19.04.07.04בכל מקום בו יש שתי שכבות של צבע זהה ,יש ליישם בכל שכבה
גוון שונה.
 19.04.07.05ניתן לגוון גם על ידי הוספת משחת גוון מתאימה.
 19.04.07.06הצבע הנקרא "מגינול" אינו מומלץ ובכל מקרה הוא אסור
לריסוס עקב היותו מכיל עופרת.
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19.05

בדיקות לא הורסות
החברה תזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא הרס באחת או יותר או בכל
השיטות הנזכרות בפסקאות א' ,ב' ,ג' ,ד' בסעיף  19035במפרט הכללי.
הקבלן יכין מפות ריתוכים לצורך ביצוע הבדיקות היכן שיידרש ויתאם את מועד ביצוע
הבדיקות עם המומחים .אחוזי הריתוכים שייבדקו ייקבעו על ידי המפקח.

19.06

ריתוך
אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך לפי המסומן בתכניות.
כל עבודות הריתוך יבוצעו לפי תקן STRUCTURAL WELDING CODE -
 .REINFORCING STEEL A.W.S.D.1.4ככלל הריתוכים יבוצעו לפני עבודת
הגילוון .תיקונים והשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם להנחיה בכתב
מהמפקח.
ציוד
ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית ,יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול
מכשירי בקרה ,כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים ,מסיכות הגנה וכיו"ב.
יש להחזיקו במצב סדיר ותקין לשביעות רצונו של המפקח.
רתכים
 19.06.03.01יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני
כמפורט להלן ,וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי
הריתוכים ,אשר הם מוסמכים לבצע .העסקתו של רתך תוגבל אך
ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה.
 19.06.03.02מפקח יהיה רשאי להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של
רתך ,אשר עבודתו אינה מניחה את דעתו של המפקח והמבצע
ימלא אחר הוראה זו ללא כל ערעור.
 19.06.03.03רתך שהעסקתו הופסקה כאמור ,יהיה רשאי להמשיך בעבודה רק
לאחר שעבר מחדש מבחן תקני כמפורט לעיל ,ועמד בו בהצלחה.
כל ההוצאות הכרוכות במבחנים חוזרים לרתכים תחולנה על
המבצע .אם למרות המבחן והתעודה נמצאה עבודת הרתך בלתי
משביעת רצון ,רשאי המפקח להורות על הפסקת עבודתו של
הרתך.
הכנת שטחי הריתוך
 19.06.04.01שטחי 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 לדרישות
אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף.
 19.06.04.02יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה
באמצעות מברשת פלדה ,מכשירי השחזה וכיו"ב ,מכל חלודה
קליפה מתקלפת ,לכלוך שמן וכדומה ,כדי לקבל שטחים
מתכתיים נקיים לחלוטין.
 19.06.04.03בעבודה בחורף באתרי הקמה יש להקפיד על יבוש החלקים
המרותכים במידה והטמפרטורה בעת הריתוך מתחת ל  5מעלות
צלסיוס או שישנה לחות ורטיבות יש לבצע חימום מוקדם של
אזור הריתוך ל 120 -מעלות צלסיוס לפחות.
ביצוע ריתוך
 19.06.05.01הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת
בעוצמת זרם הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני
האלקטרודות .לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים
לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק ,תוך התחשבות
בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות.
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האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים
לחלוטין.
 19.06.05.02יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך ,אשר יהיה בו כדי לצמצם עד
למינימום את גודל הדפורמציות והמאמצים .החלקים
המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב
התכווצותם של התפרים ,ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה
הנדרשת של האלמנטים המוכנים.
 19.06.05.03ביצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר שימש יסוד
לתכנון הקונסטרוקציה .תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך
ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות .יש לרתך
במצב נוח לבצוע ,תוך הקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב
לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים
לריתוך.
 19.06.05.04התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת
מספר השכבות ,הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות
התקנים שעליהם מתבסס התכנון.
 19.06.05.05במקרה של ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך
לזו שקדמה לה .עבור אלמנטים שעוביים עולה על  40מ"מ ,יגיש
לאישור מהנדס האתר את הצעתו לשיטת הריתוך ולמספר
השכבות.
 19.06.05.06יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת ,לפני כסויה
בשכבה הבאה מעליה .תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי ,וזאת
לאחר קרצוף השכבה הראשונה המופיעה בצד זה.
 19.06.05.07קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות ,דבר שיובטח על ידי
המשכת הריתוך מעבר לקצות התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי
החלקים .הקצוות הבולטים של הריתוך יסולקו לאחר מכן על ידי
חיתוך והשחזה .יש למנוע עד כמה שהדבר אפשרי ,ריתוכים "מעל
הראש" .כשטמפרטורת הסביבה ו/או הפלדה היא מתחת ל10 -
מעלות צלסיוס ,או כאשר הפח עבה ,יהיה הריתוך מותנה במניעת
התקררות מהירה של החומר וגם מחימום מוקדם של הפלדה,
הכל בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות המפקח.
ריתוך צינורות
יש להבטיח ,באמצעות סידורים מתאימים ,שהריתוך יבוצע במצב נוח ולהקפיד
בזמן ההרכבה על התאמה מדויקת של שטחי הריתוך ,וזאת במיוחד לאורך
העקומות המרחביות ,במקומות המפגש של חלקי האלמנטים .לאחר שהחלקים
הותאמו ונקבעו זמנית לשולחן ההרכבה ,יש לרתכם תחילה ריתוך נקודתי ואם
יידרש  -להשלים את הריתוך ,לאחר שהאלמנטים בוקרו ואושרו על ידי המפקח.
בקרת הריתוך במפעל
 19.06.07.01לכל הריתוכים יערכו בדיקה חזותית כללית לפי הנחיות ת"י 1225
סעיף  ,11.9.6.1בדיקת מידות התפרים ואחידותם ,בדיקת הצליל
תוך הקשה בפטישים ,בדירת התפרים הנראים כלקויים תוך
קידוח חורים בתוכם ,בדיקת רנטגן או בדיקה אולטראסונית ע"פ
ת"י  1225סעיף  11.9.6.2וכיו"ב .כל הבדיקות תתבצענה ע"י
מעבדה מוסמכת.
 19.06.07.02התפרים חייבים להיות נכונים מבחינת הצורה ובעלי חתך
שמידותיו אין קטנות מהמידות הנומינליות הנדרשות .רוחבם
יהיה שווה ,פסיעותיהם אחידות והפלדה סמוך להם חופשית
מקעקועים .כמו כן יהיו התפרים רצופים ובעלי חדירה מלאה ללא
גומות וחופשיים מסדקים נקבוביים ,סיגים ופסולת אחרת וללא
מקומות שרופים.

19.07

גילוון הפלדה
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כללי
גלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל ,אשר יאושר ע"י
המפקח .הגלוון יעמוד בדרישות ת"י  .918הגלוון יבוצע רק לאחר הריתוך.
לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון.
ניקוי השטח והכנתו
 19.07.02.01הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה ,או התזת
גרגרים (גרגרי חול או מתכת).
 19.07.02.02הצריבה בחומצה היא שיטה של הכנת פני הפלדה לצביעה או
לציפוי על ידי סילוק כל קשקשת הערגול והחלודה בתהליך של
ריאקציה כימית או תהליך 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:
 19.07.03.01הסרת משקעים של שמן ,גריז ,עפר ותרכובות אחרות שאינן
חלודה ,קשקשת או תחמוצת.
 19.07.03.02הסרה תיעשה לפני תהליך הצריבה ע"י ממיסים.
 19.07.03.02.01הקשקשת ,החלודה והתחמוצות יסולקו ע"י
אחד מהתהליכים הבאים:
 19.07.03.02.02צריבה בתמיסות חמות או קרות של חומצה
גופרתית ,כלורית או זרחנית ,שעליהן הוספה
כמות מתאימה של אינהיביטור להקטנת קצב
תקיפה של הפלדה .בתום התהליך יש לשטף
את המוצר במים חמים בטמפרטורה שמעל ל-
.C 60
 19.07.03.02.03צריבה בחומצה גופרתית בריכוז 5% - 10%
(במשקל) המכילה אינהיביטור כנ"ל,
בטמפרטורה מינימלית של  ,C 60עד אשר
תסולק כל קשקשת הערגול .לאחר מכן יש
לשטוף שטיפה יסודית במים נקיים ומיד
לאחריה טבילה במשך  5÷2דקות בחומצה
זרחתית בעלת ריכוז של  2%÷1%מכילה
 0.3%÷0.5%זרחת הברזל כשהתמיסה
בטמפרטורה של .C 82
 19.07.03.02.04צריבה בחומצה גופריתנית בריכוז (בנפח) 5%
= בטמפרטורה של  C 77 - C 88עם כמות
אינהיביטור מתאימה ,עד לסילוק כל קשקשת
הערגול .מיד לאחר מכן יש לשטוף במשך 2
דקות במים חמים בטמפרטורה שבין  C 77ל-
 .C 82לאחר השטיפה יש לטבול (למשך 2
דקות לפחות) בתמיסה של  0.75%ניתרן -
דיכרומט ו 0.5%-חומצה אורטופוסטית
המכילה אינהיביטור.
 19.07.03.02.05צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה
ותידרש באופן מיוחד .הבקרה של תהליכי
צריבה דורשת את קיום התנאים הבאים:
 19.07.03.03כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה על 6%
בחומצה גופריתנית ולא תעלה על  10%בחומצה מלחית.
 19.07.03.04רק מים או קיטור נקיים ישמשו לשטיפות.
 19.07.03.05אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים,
והכמות הכללית של החומצה והמלחים המומסים באמבטיות
השטיפה לא תעלה על  0.2%ממשקל התמיסה.
 19.07.03.06כדי להקטין את כמויות החומצה והמלחים במי השטיפה ,רצוי
לתלות את המוצרים לאחר הוצאתם מהצריבה ,מעל לאמבטיות
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הצריבה כדי לתת למירב תמיסת הצריבה להתנקז חזרה
לאמבטיה.
 19.07.03.07השטחים שנצרבו יבדקו לנוכחות זיהומים ומשקעי מתכות.
שטחים שלא ינוקו כראוי ינוקו פעם נוספת.
 19.07.03.08המוצרים שגמרו את תהליך הצריבה יועמדו על קצותיהם עד
להתייבשותם המלאה.
תהליך הגלוון
כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י  .918עובי צפוי האבץ
יהיה  80מיקרון לפחות .בברגים ,באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה 56
מיקרון.
גלוון הצינורות
הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון.
צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה .במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות
במצב המוזכר ,יש לנקב חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור
המפקח.
בדיקות הגלוון
כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי ,משקל
הציפוי בהתאם לדרישות ת"י .918

19.08

ברגי עיגון לעמודי פלדה
חיבור עמודי הפלדה לבסיסי בטון מזויין יצוק באתר יהיה באמצעות מכלול
ברגיי עיגון מפלדה בדרגת חוזק  8.8לפי ת"י  1225המחוברים לפלטה עליונה
ומבוטנים ביציקת הבטון.
ייצור מכלולי ברגיי העיגון לרבות האומים והדיסקיות יהיה לפי פרטי התכניות
ובהתאם לתכניות הייצור המאושרות .המכלולים יהיו מגולוונים לפי ההנחיות
בתכניות.
יש להקפיד על מיקום מדויק של ברגיי העיגון לרבות מיקום ומפלס בהתאם
לפרטי התכניות ומידות מיקום עמודי הפלדה .העבודה תתבצע בנוכחות מודד
מוסמך מטעם קבלן אשר יוודא את מיקום הברגים כנ"ל ,הכל בהתאם להנחיות
מנהל הפרויקט.
החלל שבין תחתית העמוד לבין מסד הבטון ימולא בבטון בהזרקה( ,הבטון יהיה
מסוג ב 40-לפחות) או בדייס בטון המיועד ליציקה מתחת לבסיסי מכונות ובעל
חוזק ב 40-לפחות.

19.09

אופני מדידה ותשלום
עבודות המסגרות יימדדו לתשלום לפי משקל (טון) כולל של אלמנטי הפלדה ,וזאת
בשלושה סעיפי תשלום עפ"י המפורט להלן .התשלום לפי סעיפים אלה מהווה תמורה
מלאה לכל הכרוך בייצור אספקה ,הרכבה ,גלוון וצביעה של האלמנטים.
יצור
עבודת המסגרות נמדדת לתשלום לפי משקל (טון) של כל חלקי הפלדה .במשקל
הנמדד לתשלום כוללים את כל חלקי הפלדה הנדרשים ליצור אלמנט עפ"י פרטי
התכניות .לא לוקחים בחשבון את עובי הריתוכים ,ולא מנכים משקל עבור
חורים קדוחים או שרופים .לא כוללים במשקל הנמדד לתשלום ברגיי חיבור
אומים ,דסקיות ודסקיות קפיציות .ברגיי עיגון נמדדים לתשלום בנפרד.
מחיר היחידה כולל את כל הכרוך בהספקת החומרים וייצור כל חלקי הפלדה
לרבות ריתוכים בבית המלאכה ובאתר ,בשינוע ,הנפה והרכבה ,תמיכות זמניות,
עבודה בגבהים שונים וכן את כל הריתוכים באתר .פחי מילוי ופחי פילוס אינם
נמדדים לתשלום ומחירם כלול במחירי היחידה.
גלוון
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נמדד לפי משקל כמו סעיף  1לעיל .מחיר היחידה כולל את כל הכרוך בביצוע
מערכת הגלוון כנדרש .כולל הובלה ושינוע הדרושים לצורך זה.
צביעה
נמדד לפי משקל כמו סעיף  1לעיל .המחיר כולל את כל הכרוך בביצוע מערכת
הצבע במלואה כנדרש ,כולל הובלה ושינוע הדרושים לצורך זה.
ברגי עיגון
מערכת ברגיי עיגון לעמודי פלדה נמדדת לפי משקל (טון) כולל של מכלולי
הברגים .מחיר היחידה כולל את כל הכרוך בתכנון ,יצור ,גילוון ,הספקה,
הובלה ,הצבת הברגים בליווי מודד מוסמך והרכבה של מכלולי ברגיי העיגון
ופלטה עליונה לרבות אספקה ויציקת ו/או הזרקה של הדייס ,הכל כאמור
לעיל.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבניה
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  22של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים

22.00

בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
-

22.01

ת"י –110לוחות צמנט מחוזקים בסיבים-חלקים 5, 4
ת"י –118בטון לשימושים מבניים.
ת"י –413תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.
ת"י –466חוקת הבטון.
ת"י –921תגובות בשריפה של חומרי בניה –חלקים 9—1
ת"י –931תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.
ת"י –985עמידות אש של אלמנטי בניין –חלקים .3, 1
ת"י –1490מחיצות וחיפוי גבס -חלקים .1-4
ת"י –5075מערכת ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.
ת"י –5103תקרות תותב פריקות-חלקים .3, 2, 1

כללי
להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות ,ביחס להוראות הנכללות במפרט
הכללי לעבודות בניה ,פרק  - 22רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות ,תקרות,
רצפות).
כל החומרים ,המוצרים ,התגמירים ,פרטי ההתקנה והחיבור ,טעונים אישור
מראש של האדריכל והמפקח ,לפני רכישתם והבאתם לאתר.
כל החומרים ,המוצרים והתגמירים יהיו מסוג ומאיכות מעולים ,חדשים ,סוג
א' ,מתאימים לייעודם ,ובטוחים לשימוש בכל היבט של בטיחות ,ארגונומטריה
ואיכות סביבה.
כל קיר של בטון/בנייה שאינו נדרש במפורש בתכניות להיות מחופה באבן או
בטיח ,יקבל חיפוי באמצעות לוחות גבס.
בהיעדר הנחייה אחרת מפורשת בתכניות ,כל מחיצת גבס תגיע מפני הריצוף ועד
פני תקרת הבטון .תקרות תותב ,ככל שנדרשות במפגשים עם המחיצה ,יגיעו אל
הגבס מהצד.
במחיצת גבס המשמשת כמחיצת אש יש לעשות שימוש בגבס חסין אש (ורוד),
כמפורט להלן.
בחיפוי גבס במרחבים מוגנים אין לחבר ניצבים לקירות היקפיים.
תכולת עבודות לביצוע מחיצות גבס ,קירות בטון ורצפות בטון.
קיימים ארבעה סוגי איטום מעברי צנרת במבנה:
 22.01.08.01איטום עמיד אש-יבוצע עפ"י הנחיות כיבוי אש ,יועץ הבטיחות
והתקנים הרלוונטיים.
יבוצע בכל חציית מחיצת אש עפ"י תכניות בטיחות ואדריכלות
ובכל חציית צנרת בין הקומות.
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 22.01.08.02איטום עמיד מים ורטיבות -יבוצע עפ"י הנחיית יועץ האיטום
והפרטים ה.
יש לאטום כל חדירת צנרת מחוץ לפנים המבנה ומחלל רטוב
(כגון ,מאגר מים ,חדרי מקלחות ,שירותים וכו') .לחלל יבש.
 22.01.08.03איטום עמיד הדף ואב"כ-יבוצע עפ"י הנחיות פיקוד העורף
(כדוגמת  MCTאו ש"ע) ובחציית צנרת או תעלה או כבל דרך
קירות מסביב לחללים מוגני הדף ואב"כ (ממדי"ם ,חלק מקומה
 -1וחלק מקומה  .)-2סימון מחיצות סביב חללים מוגנים
במפלסים  -1ו  -2עפ"י תכניות אדריכלות.
 22.01.08.04איטום אקוסטי-יבוצע בכל שאר חציית מעברי הצנרת והתעלות
במבנה עפ"י הנחיות יועץ אקוסטי  .צינורות ניקוז העוברים
בסמוך ומעל משרדים יעטפו בבידוד אקוסטי עפ"י פרט של יועץ
אקוסטי.
מיקום המעברים המצויינים בתכניות מהווה המלצה לא מחייבת .הקבלן רשאי
לבצע את הפתחים בזמן ביצוע השלד או בקידוח מאוחר.
בכל מקרה מיקום הפתחים יהיה באחריות הקבלן .במידה ומיקום הפתחים
שביצע הקבלן לא ישמש מעבר צנרת ובמיקום מוטעה יהיה על הקבלן לאטום
את הפתחים הישנים ולפתוח במקומם פתחים חדשים.
במידה וקיימת סתירה בין ההנחיות יש לנהוג עפ"י סדר העדיפות הבא:
איטום הדף.
איטום מים .
איטום אש.
איטום אקוסטי.
הקבלן אחראי לאטום את כל מעברי הצנרת ,התעלות ,הכבילה במבנה לכל
סוגי המערכות.
הרכב
 22.01.09.01כל המחיצות במבנה יהיו דו-קרומיות ,עם בידוד בתווך.
 22.01.09.02המחיצה תבוצע משלד נושא מפרופילי פח מגולוון ברוחב 100
מ"מ ועליו מוחזקים מכל צד שני לוחות גבס ". 1/2
החלל בין הלוחות ממולא בצמר סלעים .אינדקס הבידוד בפני
מצלול אוויר  STC-50לפחות.
סוגי הלוחות
 22.01.10.01למחיצות פנים  -לוחות רגילים ( )WALL BOARDעם שפות קצה
משופעות ,בגוון שנהב (סימון.)REG :
 122ס"מ
רוחב :
 480 – 180ס"מ
אורך :
 12.5מ"מ (")1/2
עובי :
 22.01.10.02להפרדות אש -לוחות גבס חסיני אש ( )FIRE SHIELDעם ליבת
גבס מסוג  ,Xעם שפות קצה משופעות ,בגוון ורוד (סימון.)F.S. :
 122ס"מ
רוחב :
 480 – 180ס"מ
אורך :
 12.5מ"מ (")1/2
עובי :
 22.01.10.03לוחות לתקרת גבס קשיחה/סינרי גבס -לוחות ( HIGH
.)STRENGTH CEILING
 122ס"מ
רוחב :
 480 – 180ס"מ
אורך :
 15.9מ"מ (")5/8
עובי :
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 22.01.10.04לוחות לציפוי קירות/עמודים הפונים לחוץ מבטון/מבניה-
הכוללים רדיד אלומיניום ,המשמש כשכבה חוסמת אדים.
 122ס"מ
רוחב :
 480 – 180ס"מ
אורך :
 15.9מ"מ (")5/8
עובי :
 22.01.10.05לוחות לציפוי קירות/עמודים פנימיים מבטון/מבניה.
 122ס"מ
רוחב :
 480 – 180ס"מ
אורך :
 15.9מ"מ (")5/8
עובי :
פרופילי שלד
 22.01.11.01יש להשתמש בפרופילי שלד מפח פלדה בתהליך קר ומגולוון
שיתאימו לתקן האמריקאי ,ASTM C645 :ולהנחיות המפורטות
במדריך אורבונד.
 22.01.11.02עובי מינימום  0.8מ"מ וגובה הפרופילים יהיה בהתאם לתכניות
ולהנחיות אורבונד .רוחב הפרופילים יהיה  100מ"מ לפחות.
 22.01.11.03המרחק בין זקפים אנכיים לא יעלה על  40ס"מ (ציר-ציר).
 22.01.11.04בתליית סינור גבס – חיזוק לפחות כל  40ס"מ .אסור לחזק
בקירות בחללים מוגנים.
 22.01.11.05במחיצות שגובהן מעל  3.5מ' יש לשלב חיזוקי ביניים אופקיים
בגובה ,כדי לשפר את יציבות המחיצה.
 22.01.11.06קצה חופשי של מחיצת גבס נמוכה שאינה מחוברת לתקרה ,יכלול
פרופיל פלדה  RHSסמוי במידות  100/100מ"מ ,המעוגן לרצפת
הבטון באמצעות פלטקה  200/200/6המעוגנת ב –  4ברגי פיליפס.
 22.01.11.07מלבני פח יחוזקו עם פרופילי פלדה  RHSסמוי במידות 100/100
מ"מ ,המעוגן לרצפת הבטון ולתקרה באמצעות פלטקה
 200/200/6המעוגנת ב –  4ברגי פיליפס ברצפה ובתקרה ופרופיל
אופקי בחלק העליון של המלבן.
בידוד
 22.01.12.01כל מחיצה (או ציפוי קיר) תבודד באמצעות מזרוני צמר סלעים
בעובי מזערי של  5.0ס"מ ובמשקל מרחבי מזערי של  80ק"ג/מ"ק.
עטופים בניילון כבה מאליו.
 22.01.12.02המזרונים יונחו בכיסוי מלא ,ללא הותרת אזורים בלתי מבודדים.
 22.01.12.03המזרונים ייקשרו לקונסטרוקציה של המחיצה ,למניעת נפילתם
במרווח שבין לוחות הגבס.
 22.01.12.04כושר הבידוד האקוסטי של המחיצות יהיה כמפורט בדרישות
האקוסטיקה .בדיקות מדגמיות לבדיקת כושר הבידוד תערכנה
באתר .מחיצה אשר לא תספק ערך בידוד כאמור ,תתוקן או
תפורק ותיבנה מחדש ,עד להגשת ערך הבידוד הנדרש.
 22.01.12.05ציפוי בגבס של הצד הפונה לפנים בקיר חוץ ,יכלול מזרון בידוד
תרמי  50מ"מ ומחסום אדים -רדיד אלומיניום על קיר חוץ.
כדי למנוע פרצות אקוסטיות במחיצות הגבס יש להקפיד על הנושאים הבאים:
 22.01.13.01יש לבצע קודם כל את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה
הקונסטרוקטיבית ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.
 22.01.13.02לאחר התקנת הצנרות והתעלות יש לאטום היטב את כל
המרווחים שבין מחיצות הגבס לבין הצינורות והתעלות,
באמצעות מילוי קפדני של כל המרווחים בצמר סלעים דחוס/
ב  ,KBSוכיסוי הפתחים משני צדי המחיצה באמצעות רוזטות
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מפח ומרק אלסטומרי ,אשר תחפופנה בשיעור של לפחות  10ס"מ
את לוח הגבס.
 22.01.13.03מחיצת הגבס .יש להתקין את קופסאות החשמל השונות במרחק
של  60ס"מ לפחות זו מזו.
 22.01.13.04יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת-
לבצע קטע תעלה קבוע וסגור שיבלוט מכל צד של הקיר .לאחר
התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין
התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.
הכל עפ"י פרטי יועץ אקוסטי המצורפות לסט התכניות.
ברגים
 22.01.14.01ברגי הגבס יהיו בעלי ראש שטוח וחתך קונוס שיאפשר להחדירם
עד  0.5מ"מ מפני הלוח ,ויתאימו לתקן אמריקאי.ASTM C1002 :
אורכי הברגים יהיו 25 :מ"מ ו 35 -מ"מ ובקוטר מינימאלי  8מ"מ.
 22.01.14.02את מסלולי השלד הקונסטרוקטיבי יש לחבר לרצפה ולתקרה
בעזרת ברגים  5X35עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ("דיבלים")
ללא ראש .7X35
חומרי איטום
 22.01.15.01בין מסילות השלד הקונסטרוקטיבי לבין הרצפה והתקרה יש
להרכיב פס איטום גמיש עמיד במים מסוג :קומפריבנד ,או
פוליאתילן מוקצף מוצלב  5/50 .F.R.או  ,10/50או ש"ע.
במפגשים עם קירות בנויים – טיפול כמו במפגש רצפה כאמור
לעיל.
 22.01.15.02את הרווח ( 10מ"מ) שבין לוחות הגבס לבין התקרה והרצפה יש
לאטום בעזרת מסטיק איטום אלסטי ,על בסיס סיליקון.
 22.01.15.03מחיצות אש יאטמו מחומר מתנפח עמיד אש לשעתיים.
 22.01.15.04שאר המחיצות יאטמו עפ"י פרט יועץ אקוסטי.
חומרי גימור
 22.01.16.01להדבקת התפרים והפינות הפנימיות בין לוחות הגבס ייעשה
שימוש בסרט שריון מניר עשוי סיבים ,בעל קצוות דקים מאוד
וניתן לכיפוף ,הסרט יהיה מחורר וחזק.
 22.01.16.02על הפינות החיצוניות של מחיצות הגבס יש להגן בעזרת זוויתן
גמיש דגם " ,"FLEX CORNERסרט " "BEADEXאו ש"ע
מכוסים במרק.
הוראות ביצוע למחיצות
 22.01.17.01לאחר סיום השלד ,יותקנו מסילות ברצפה ובתקרה לצורך סימון
המחיצות לביצוע תעלות ,סולמות וצינורות לתשתיות המבנה.
 22.01.17.02יש לסמן מיקום מסילות תחתונות על הריצוף ומסילות עליונות
על התקרה עפ"י התכניות ומדידות באתר ,בכדי לקבל את קו
המחיצות.
 22.01.17.03יש להרכיב מסילות מפח פלדה על הריצוף והתקרה ולהניח
ביניהם פס איטום גמיש עמיד במים כמפורט.
על המסילות יש להרכיב את הזקפים (ניצבים) ,תוך שימת לב ל:
 22.01.18.01אין לחבר את הזקפים למסילת התקרה להוציא זקפי פינות
וזקפים הצמודים למלבני דלתות וצמודים לקירות.
 22.01.18.02יש לחבר את הזקפים הנמצאים בפינות אחד לשני ע"י ברגים כל
 60ס"מ.
 22.01.18.03המרחק בין הזקפים לא יעלה על  60ס"מ.
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 22.01.18.04אופן הרכבת הזקפים יתוכנן כך שהזקף הראשון שיורכב לקיר
יהיה גם הזקף ממנו תתחיל להתבצע הרכבת הלוחות.
 22.01.18.05יש לדאוג לחורים בזקפים  -למהלכי צנרת או להשתמש בזקף
סטנדרטי מחורר מראש.
לוחות הגבס יחוברו לזקפים בצורה הבאה:
 22.01.19.01חיבור לוח הגבס לזקפים יתחיל תמיד ע"י קביעת הלוח בברגים
לשפה החופשית של הזקף ,למניעת סטייה ממשוריות הקיר.
 22.01.19.02את שכבות לוחות הגבס משני צידי השלד יש לחבר בהזזה ,כך
שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.
 22.01.19.03בהנחת שני הקרומים בכל צד יש להקפיד על כך שהמישקים בין
הלוחות לא יהיו אחד מעל השני.
 22.01.19.04אין לחבר את לוחות הגבס למסילות ,אלא בפינות ,ליד הקיר
ובחיזוקי המשקופים.
 22.01.19.05יש להשאיר מרווח של  10מ"מ בין הלוחות לבין הרצפה ו 5 -מ"מ
בין הלוחות לבין התקרה ולמלא במסטיק אלסטי כמפורט.
 22.01.19.06בהברגת הלוחות לזקפים:
יהיה הבורג העליון במרחק מינימאלי של  10ס"מ מהתקרה.
מרחקי הברגים אחד מהשני ליד המישק יהיו  25ס"מ.
מרחקי הברגים אחד מהשני בחיבור לזקף האמצעי יהיו 30
ס"מ.
המרחק המינימאלי של הבורג משפת הלוח הוא  5מ"מ.
 22.01.19.07כיוון הלוחות יהיה אנכי.
 22.01.19.08לוח ראשון בכל צד יגיע עד למפלס הריצוף .לוח עליון יגיע עד
למפלס ראש השיפול מאלומיניום ,באופן שהשיפול יהיה שקוע
בתחום המחיצה.
 22.01.19.09אין לבצע שקעי חשמל או קופסאות חיבור גב אל גב משני צדי
המחיצה .יש לדאוג למרחק אופקי של לפחות  60ס"מ בין
האביזרים שמשני צדי המחיצה.
 22.01.19.10ביצוע תפר התפשטות במפגשים בין ציפוי קיר קונסטרוקטיבי
לבין מחיצה ,ובכל מחיצה ארוכה נמשכת שאורכה מעל  9מ'.
הנחיות להכנת פתחים במחיצות
 22.01.20.01בעת הכנת השלד יש להכין אותו לקבלת מלבנים במקומות
המסומנים בתכנית:
 22.01.20.02יש להשתמש במוביל נוסף בראש הדלת.
 22.01.20.03ייעשה שימוש בזקפים חזקים באזור הדלת.
 22.01.20.04יש לחבר את הזקפים שמשני צידי הדלת לפני חיבור המשקוף.
 22.01.20.05יש לעגן את הזקפים ,בצורה סמויה ,לפינות המסילה העליונה
והתחתונה ע"י ברגי פח בלתי מחלידים ,ולרצפה ע"י ברגים בלתי
מחלידים ומיתדים ללא ראש.
 22.01.20.06יש לבצע חיזוקים אנכיים ואופקיים מסביב לכל תעלות מ"א,
מגשים ,וכיוצ"ב.
 22.01.20.07בכל קצה פתח שבו מתוכננת הרכבת דלת (ב 2 -המזוזות
ובמשקוף) ,יש לבצע פרופיל פלדה  RHSסמוי במידות 100/50
מ"מ ,המעוגן לרצפת הבטון ואל תקרת הבטון באמצעות פלטקה
 200/200/6המעוגנת ב –  4ברגי פיליפס .שני הפרופילים יחוברו
ביניהם מעל פתח הדלת באמצעות פרופיל זהה אופקי.
הרכבת מלבנים
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 22.01.21.01יש לחזק את המזוזה בלפחות ששה מקומות ,כאשר מתוכם יהיו
נקודות חיזוק מול הצירים והמנעול.
 22.01.21.02רגלי המזוזות תחוזקנה ע"י זוויתן פלדה בלתי מחלידה לרצפה,
בצורה נסתרת בחללי המחיצה באמצעות ברגים.
 22.01.21.03ניתן לחבר את המלבן לזקפים לפני סגירת צד ב' בברגי גבס 25
מ"מ כל  400מ"מ בזיג זג.
 22.01.21.04לוח הגבס יקבל תפר חיבור אחד בלבד מעל המלבן.
תליית אביזרים על המחיצה
 22.01.22.01לעומסים קלים – יש לאפשר שימוש בברגים המתחברים ישירות
ללוחות הגבס.
 22.01.22.02לעומסים כבדים  -יש לאפשר העברת העומס לזקפים באמצעות
מתווך אופקי ,או ע"י תליה ישירה על הזקפים.
 22.01.22.03יש לבצע במבנה עד כ 10 -הכנות מתאימות לתליית
ארונות/מדפים במקומות שייקבעו ,באמצעות תוספת זקפים ו/או
קורות קשר אופקיות כנדרש במדריך מרכז הבניה או בקטלוג
אורבונד ,ותוך יישום רכיבי העזר האורגינליים המפורטים שם.

22.02

ציפוי גבס לקירות ולעמודי בטון
הציפוי יהיה על קירות בטון ,ועמודי בטון ,בכל מקום שאינו מחופה באמצעות
טיח פנים מוחלק.
הציפוי יהיה באמצעות לוחות חד קרומיים בעובי  15.9מ"מ ("  5/8מ"מ) ,עם
בידוד בתווך.
הציפוי יבוצע עג"ב שלד נושא מפרופילים מגולוונים ברוחב  70מ"מ .המרחק
בין זקפים סמוכים לא יעלה על  40ס"מ (ציר-ציר).
הבידוד יהיה באמצעות מזרוני צמר סלעים בעובי  50ס"מ ,במשקל מרחבי
מזערי של  80ק"ג/מ"ק.
הדבקת תפרים ,איחוי פינות ,איטום בהיקף וכד' – כמפורט במדריך מרכז
הבניה ,או בקטלוג אורבונד ,או ש"ע.
לוחות גבס המצפים קיר מעטפת חיצונית של מבנה יכללו רדיד אלומיניום,
המשמש כמחסום אדים.
השיפול יהיה מפרופיל אלומיניום ,ויושקע בתחום הציפוי ,לפי פרטי אדריכלות.

22.03

תקרות וסינרי גבס
יבוצעו מקונסטרוקציה נושאת שתי וערב דו-מפלסית מפח פלדה מכופף מגולוון
ומלוחות גבס.
השלד הנושא יבוצע מפרופילי פח פלדה מכופף מגולוון מסוג  ,F-47עובי  0.8מ"מ,
הכוללת אביזרי תליה מפלדה מגולוונת.
הלוחות יהיו לוחות מחוזקים לתקרה בעובי  12.7מ"מ .הברגים יהיו ברגי גבס
עם ראש שטוח .רווחים בינם לבין הקירות יאטמו היטב ע"י פס איטום גמיש,
ובאמצעות מסטיק איטום אלסטי על בסיס סיליקון.
איחוי מישקים ,וחיזוק פינות בסרט הדבקה משוריין בהתאם להוראות הספק.
ביצוע פתחי גישה בהתאם להוראות המפקח.
יישום חריץ עבור מסכי גלילה ועבור וילונות האפלה ,יש לשלב במקומות
כמפורט בתכניות ועל פי פרטי האדריכלות.
יישום חריץ לפס תאורה נסתר על בסיס גופי תאורה מסוג  ,LEDיש לשלב
במקומות כמפורט בתכניות ועל פי פרטי האדריכלות.
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מפגש ו/או ניתוק ממחיצות סמוכות יבוצע בהתאם לפרטי האדריכל.
ניתוק מתקרות סמוכות על ידי סגירה אנכית לסינר גבס המשיק לתקרה מסוג
אחר .לא יהיה חיבור בין תקרות מסוגים שונים .הכל בהתאם לפרטי האדריכל.

22.04

תקרת גבס מחוררת
לוחות גבס מחוררים בחירור רציף דגם ''קלינאו אינבאו  ''UFFאו ש"ע ,גודל
הלוח  120/200ס"מ aw=0.45-0.75 ,לפי סוג החירור.
אם לא נאמר אחרת החירור רציף על פני כל הפלטה עם חורים עגולים בקוטר 8
מ"מ מרוחקים ביניהם  18מ"מ ציר-ציר ,אשר יוצרים שטח פתוח של .15.5%
על גבי הלוחות מזרני צמר סלעים עובי " 2משקל מרחבי  80ק"ג/מ"ק עטוף
בניילון כבה מאליו אשר מוגנים בצדם התחתון בגיזת סיבמין שחורה .תיחום
אזורים מחוררים בתקרה יהיה כמפורט בתכניות.

22.05

בדיקת תקינות
קשירת מערכת התקרות האקוסטיות באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר .על הקבלן
להמציא אישור בדיקת תקינות ממכון התקנים הישראלי.

22.06

תקרת מגשים מפח
המגשים יהיו ברוחב מזערי  40ס"מ ,ועשויים מפח מגולוון בעובי מזערי  0.8מ"מ
צבוע בתנור (מראש) ב –  PVDFבגוון  RALבאישור יחידת הפיקוח .עמידת
התקרה בדרישות האקוסטיקה המצורפות.
מגשים באזורים יבשים וכמצויין בתכניות יהיו מחוררים בחירור מיקרו ,+
חורים בקוטר  2מ"מ ,בשיעור חרור מזערי של  ,26%בדגם סידור חורים באישור
האדריכל והמפקח.
מגשים באזורים רטובים (מקלחות ,בתי כיסא ,מטבחים ,מטבחונים) יהיו
אטומים.
בקצה חופשי של מגש ישולב חיזוק מותחן מפח מכופף למניעת קמרון בפני
המגש.
מגשים מחוררים יצופו בצדם העליון בממברנה אקוסטית בלתי דליקה בעובי
 0.2מ"מ ,עם יכולת בליעה ( NRC 0.75כדוגמת .)SOUNDTEX
הפרדה בין שדות של מגשים תהיה ע"י פרופיל אומגה מאלומיניום ,מעוגנים ע"י
בורג מתיחה לתקרת בטון ,צבוע בתנור בגוון התקרה.
מפגש מול קיר יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום בעובי  1.5מ"מ צבועים בתנור
 ,Z+Lעם חיבור בברגים שקועים צבועים בתנור כנ"ל ,וחיזוקי גיבוי סמויים אל
הקיר ההיקפי כל  40ס"מ בבנד פלדה מגולוון בעובי  0.8מ"מ.
תליית התקרה – באמצעות מערכת מוטות מגולוונים מתכווננים מפלדה ,עם
יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה.
תליית גופי תאורה ,ו/או גרילים ,ו/או רכיבים אחרים – בנפרד מתליית התקרה.
במרחבים מוגנים יש לשלב בתקרה כבלי נירוסטה סמויים (עליונים) כגיבוי
לתליית התקרה והגנה מפני נפילה ברטט/בתאוצות ,עפ"י פרטים ,בקטרים
ובתדירות עפ"י הנחיות פיקוד העורף ,ובאישור המפקח והאדריכל.
דיגום חלל שלם לאישור המפקח והאדריכל לפני ביצוע כל הכמות.

22.07

בידוד תקרות מגשים מחוררים
מגשים מחוריים יבודדו באמצעות מזרוני צמר סלעים בעובי מזערי של  5.0ס"מ ובמשקל
מרחבי מזערי של  80ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליטילן עמידות נגד אש (פלב) לפי
דרישות התקן.
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22.08

תקרת תותב מאריחים מינרליים
תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "קורל"
תוצרת חב' '' "Rockfonאו ש"ע  ,NRC (aw)=0.90=0.90אריח במידות 60/60
ס"מ או  61/61ס"מ ,בעובי  20מ"מ ,עמידות בלחות  .100%המחיר כולל את
הפרופילים הנושאים והמשניים ,אלמנטי התליה (בגובה עד  1.0מ') ופרופילי
גמר '' ''L+Zמאלומיניום סביב הקירות ,עד לביצוע מושלם של העבודה.
מפגש אריחים יהיה מסוג אולטרה-ליין ,עם פרופיל עזר דקורטיבי פיין-ליין
בצורת תעלה ,פתוחה כלפי מטה ,במידות  15X7.5מ"מ .רוחב החריץ הפתוח 5
מ"מ.
מפגש אריחים עם קצה היקפי יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום בעובי 1.5
מ"מ צבועים בתנור  ,Z + Lעם חיבור בברגים שקועים צבועים ,וחיזוקי גיבוי
סמויים אל הקיר ההיקפי כל  40ס"מ בבנד פלדה מגולוון בעובי  0.8מ"מ.
במקרה של שילוב סינור גבס היקפי ,יש להקפיד על ביצוע מסגרת מדויקת של
סינור גבס מסביב ,באופן המותיר מרווח מדויק עבור אריחים שלמים ופרטי
מפגש  Z + Lכנדרש.
תליית התקרה – באמצעות מערכת מוטות מגולוונים מתכווננים מפלדה ,עם
יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה .תליית גופי תאורה ו/או גרילים
ו/או רכיבים אחרים – בנפרד מתליית התקרה.
במרחבים מוגנים יש לשלב בתקרה כבלי נירוסטה סמויים (עליונים) כגיבוי
לתליית התקרה והגנה מפני נפילה ברטט/בתאוצות ,עפ"י פרטים ,בקטרים
ובצפיפות עפ"י הנחיות פיקוד העורף ,ובאישור המפקח והאדריכל.

22.09

מחיצות מתועשות פנימיות בשירותים תברואיים
יבוצעו מלוחות  HPLקונסטרוקטיביים מלאים הומוגניים רחיצים העשויים
מתערובת שרפים טרמוסטיים וסיבי צלולוזה מוספגים בשרף ,כגון "טרספה".
דרגת התלקחות –  .5חוזק לנגיפה קטן מ –  .30Nהתנגדות לשריטות קטן מ –
.3.5N
הלוחות מסוג "אטלון" ,בעובי  13מ"מ .מירקם :חלק – קריסטל מחוספס
קוורץ .גוון באישור האדריכל והמפקח .פאה של תא תעשה מלוח שלם.
כנפי הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה ,עם חפיות באזורי המפגש .הדלתות
עם סגירה עצמית ועם מצב אחזקה פתוח עד  180מעלות .רוחב דלת טיפוסית
 65ס"מ לפחות.
הפרזול יהיה עשוי מנירוסטה ומצופה ניילון מונוליטי בגוון לבחירת האדריכל.
הפרזול יכלול :רגליות מתכווננות בחזית ובצד ,מחברי קירות ,פרופילים
מקשרים ,חבקים ,צירים ,ידיות ,מנעולי תפוס פנוי ,וו תליה פנימי לכל תא,
ואביזרי נכים בכל תא נכים לפי תקן.
פרטי יצרן יובאו לאישור האדריכל והמפקח.
יש לדגם תא אחד קומפלט לאישור האדריכל והמפקח לפני ביצוע כל הכמות.

22.10

תכולת העבודה
העבודה תכלול בין השאר את התכולות הבאות:
התאמות וסיוע התקנות למרכיבים ,אשר יסופקו ע"י אחרים וישולבו בתקרות
התותבות.
ביצוע בשטחים קטנים.
כל השינויים ,ה"גשרים" ,הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה
שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.
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חורים ופתחים באריחים יבוצעו במקומות ובמידות הנדרשים לפי תוכניות,
לרבות ביצוע כל החיתוכים ,סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י
האדריכל.
כל החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה.
על הקבלן להגיש לאישור תכנית קונסטרוקציה לתליית התקרה.
הקונסטרוקציה ,אספקתה ,התקנתה ,הכנת תכניות לאישור וכל הקשור בכך –
כלול בתכולת העבודה.
אספקת אריחים רזרביים מכל סוג ,בשיעור של  5%כמפורט במסמכי הפניה/
הסכם זה.
העבודה כוללת מלבן סמוי כפול מניצב פח ברוחב מתאים לעובי המחיצה ובעובי
 1.25מ"מ ,לפתח דלת עץ בכל מידה.
דלתות מתכת יחוזקו עם פרופילי ( RHS 100/100או ברוחב מתאים של
הפרופילים בתוך המחיצות) הכוללים עמודונים מעוגנים מרצפת בטון עד תקרת
בטון.
דלתות עץ יחוזקו עם  2ניצבי גבס מחוזקים  +עץ (ברוחב מתאים של הפרופילים
בתוך המחיצות) הכוללים עמודונים מרצפה עד תקרה
בחדרים מוגנים אין לחבר ניצבים לקירות החדר .הניצבים יהיו כל  40ס"מ
בעובי דופן  0.8מ"מ.
תכולת העבודה כוללת גליפים לחלונות ,או דלתות בכל מידה.
תכולת העבודה כוללת אטימת החדרים כלפי תקרת בטון וקורות בטון לקבלת
הפרשי לחצים בין החדרים במחיצות חדשות וקיימות .במחיצת אש תבוצע
אטימת אש ע"פ תקן.
העבודה כוללת תקרות תותב במרחבים מוגנים ובממ"דים ,חיזוקים לקשירת
האריחים ע"פ הנחיות פיקוד העורף.
המחיצות על-גבי קירות גבס ,כולל דיקט לחיזוק בתוך מחיצת קיר הגבס.

22.11

אופני מדידה מיוחדים
חיפויי קירות בלוחות גבס יימדדו לפי שטח במטרים רבועים בניכוי כל הפתחים
ששטחם עולה על  " 2.0מ ר ,בציון סוג המחיצה ,מספר הלוחות מכל צד וסוג
הלוחות; מחיר המטר הרבוע כולל גם את מערכת השלד  ,והלוחות עיבוד וגימור
מקצועות המישקים ועיבוד פינות ,המחיר כולל גם סיפים וסרגלים.
לתקרות תותב המדידה היא לפי שטח ,במטרים רבועים של תקרה מושלמת
וקבועה במקומה .המחיר של התקרות כולל הקונסטרוקציה ,המרישים וכל
אבזרי התליה והחיזוק ,הפסים לאורך מישקים והשפות של התקרה במגעה עם
קירות ומחיצות ,פתיחה ועיבוד פתחים סביב גופי תאורה ,ופתחים לכל מטרה
שהיא; .המחיר כולל גם את הגימור כנדרש במסמכי החוזה ,לרבות פרופילי
 .Z+Lלא תשולם תוספת בעד שטחים קטנים ,משופעים או בעלי זוויות בלתי
ישרות.
מגשרי גובה (סינרים) בין מפלסים שונים בתקרות תותב שונות יימדדו לפי אורך
במטרים בציון גובה המגשר וסוג החומרי ,או במ"ר ,הכל כפי שמצויין בכתב
הכמויות.
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פרק - 23
23.01

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

כללי
כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות
יועץ הקרקע ובהתאם לפרק  23במפרט הכללי .כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל
האמור במפרט הכללי כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ( )AS MADEמעודכנת לפי
הביצוע של עבודות הביסוס .תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר
למזמין .התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת
העבודה .לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס
לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח
בעת הביצוע.
אחריות כוללת של הקבלן
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט
והתאם להנחיות יועץ הקרקע .אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק ,עליו
לבצע ,על חשבונו ,בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע
העבודה.
בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה
עליו בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות
הכלונסאות ,הוא יעשה זאת על חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים
בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.
סיתות פני הכלונס
 23.01.05.01במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס ,יידרש הקבלן
לסתת בזהירות את ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר
המתוכנן .עבודה זו איננה נמדדת.
 23.01.05.02כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום
שפך מאושר באחריות הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
תיקון סטייה במרכז כלונס
המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון.
התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה.
תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון
 23.01.07.01במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על + 5
או  – 30ס"מ ,יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות
המפקח.
 23.01.07.02בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה
על שלימות קוצי הזיון.
 23.01.07.03בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב.
 23.01.07.04הכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן .לא תשולם כל תוספת עבור
התיקון עצמו.
 23.01.07.05קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  5פעמים
קוטר המוט ,יתוקנו לפי הנחיות המפקח.
 23.01.07.06הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של
המוטות או שיידרש לרתך ,בריתוך תקני ,הארכה לקוצים
הקצרים.
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 23.01.07.07ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה
המותרת בריתוך מסוג פ . 440 -W
במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה,
יידרש הקבלן לבצע חיבורים באמצעות שרוולים מתועשים עם
ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג המתאים לקוטר המוט .כגון
מסוג  Ancon MBT Couplersמסדרת .ET Series Couplers
 23.01.07.08כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
קידוח כלונסאות צמודים
אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי
 2.5קוטר הכלונס הקטן .קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס
הראשון יגיע למחצית חוזקו הסופי .בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:
 23.01.09.01סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר
היחידה ואינו נמדד בנפרד .הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי
ובריא ,לא מפורר ,ללא כל שאריות לכלוך,קרקע וכו'.
 23.01.09.02מדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות
(.)AS MADE
 23.01.09.03כל המפורט במיפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרקע.
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פרק - 24
24.01

עבודות הריסה ופירוק

כללי
הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה והפירוק ,גם במקרים שתיאורם נמצא
בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב הכמויות.

24.02

פירוט העבודות
עבודות הריסה ו/או פירוק של אלמנטים שונים ,בשלמות או באופן חלקי ,במבנה קיים,
לצורך ביצוע שיפוצים ,שינויים ותיקונים למיניהם.
עבודות מיוחדות כגון :עבודות ניקוי ופינוי פסולת בלתי שגרתי וכדומה ,שאינן כלולות
במפורש בסעיפי עבודה אחרים.

24.03

משמעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק"
יש להבחין בין "עבודות הריסה" או "הריסה" שפירושם :הריסת אלמנטים
קיימים בתוך המבנים או חוצה להם ,על ידי שבירה וניפוץ לבין "עבודות פירוק"
או "פירוקים" שפירושם  :פירוק אלמנטים קיימים בתוך המבנים או מחוצה
להם ,על ידי ניתוק והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא האלמנט בבת-
אחת ,בשלמות ,במטרה לשמור על שלמותם ,ככל הניתן ,על מנת לאפשר שימוש
חוזר.
לפני תחילת העבודה על הקבלן לסכם עם המזמין איזה אלמנטים מיועדים
לפירוק (כמתואר לעיל) והעברתם לרשות המזמין .את הסיכום הזה יש לערוך
בכתב ,אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי שני הצדדים.
לפני תחילת כל עבודות הריסה ו/או פירוק על הקבלן לסמן את מקום ההריסה,
בדיוק כנדרש בתכניות ו/או הנחיות ולבדקו שוב על מנת לוודא ולהיות בטוח
שלא קרתה טעות ,במידות ובמיקום ,העלולה לגרום נזק.
כמו-כן ,יבדוק הקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא לפגוע
במערכות ומתקנים קיימים של חשמל ,טלפון ,מים ,דלוחין ושופכין וכדומה,
המיועדים להישאר במבנה .על כל בעייה שתתעורר בנושא יש להסב את תשומת
לב המפקח לכך ולקבל הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה.
בכל מקרה בו ,תוך כדי ביצוע ההריסות ,כולל הנעשות לחיבור בין אלמנטים
חדשים לקיימים ,נתקלים בחלקי בנין קונסטרוקטיביים (כגון :עמודים
וקורות) ,על הקבלן להפסיק מיד ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע
למפקח על מנת לקבל הנחיות מפורטות בכתב  -להמשך ביצוע העבודה.
כל מקרה בו יש צורך לחצוב ,באופן חלקי ,באלמנט קיים מבטון ,על הקבלן
לקבל אישור מוקדם מהמפקח .שטח החיצוב לא יתפשט מעבר לגבולות המותר
ויש להקפיד ולהישמר מגרימת סדקים סביב שטח החיצוב .קיים איסור מוחלט
לפגוע במוטות הזיון.
במקום שחלקי בטון עלולים להישאר תלויים באוויר ,על הקבלן לבצע קודם
לכן ,תמיכות מתאימות ,מתחת לאותם החלקים .במידה ועבודת החציבה
בוצעה לדעת המפקח ,באופן בלתי מקצועי ,העלול לגרום נזקים באלמנטי
הבטון הסמוכים ,יתוקן הדבר בידי הקבלן על חשבונו הוא .התיקון יבוצע לפי
הוראות והנחיות המפקח במקום.
כל העבודות תבוצענה בעבודת ידיים ו/או בעזרת כלים מכניים ו/או אחרים,
הכל לפי הוראות ובאישור המפקח במקום.
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24.04

מחירים
מחירי עבודות הפירוק ו/או ההריסה כוללות ,בין היתר ,את התאום המלא
מראש עם הנציגים המתאימים של המזמין לכל נגיעה ,פירוקי הריסה,
התחברות וניתוק של מערכות חשמל ,מים ,צנרת ,מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע
העבודה על פי הנחיותיהם.
מחירי עבודות ההריסה כוללים פינוי הריסות ופסולת למקום מורשה ע"י כל
גורם רשמי מחוץ למבנה ,בתאומו ועל חשבונו של הקבלן.
מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים מפורקים למקום שיקבע
על ידי המפקח.
מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב קצוות הפתח אחרי ההריסה
לפי ההנחיות בתכניות ,במפרט או ביומנים ולפי מידות מתוכננות והכנתו
להרכבה בתוכו של אלמנטים שונים כגון :חלונות ,דלתות וכו'.
מחירי פירוק חלונות ודלתות שבמקומם יורכבו חלונות ודלתות חדשים ,כולל
גם תיקוני טיח בהיקף הפתח ,יש לבצע טיח כדוגמת הקיים.
מחירי פירוק והריסת מערכות (חשמל ,מים ,ביוב וכד') יכללו בין השאר ,גם את
עבודות הגישור החשמלי ,הורקת צנרת ומילויה מחדש ,מעקפים ,ברזים,
פקקים ,קופסאות חיבור וכל הדרוש להמשך תיפקודו התקין של הבנין בחלקים
שלא נועדו להריסה ופירוק.
מחירי הפירוק וההריסה כוללים ,בין השאר ,גם את ההגנה על הבנין ,על ריהוט
קיים ועל אביזרים מפני נזק כל שהוא בזמן הפירוק וההריסה.
מדידת פתחים תהיה על פי המידה המצויינת בתכניות.
מחירי עבודות הפירוק וההריסה כוללות ,בין היתר ,את כל העבודות (סיתות,
נקיון ,פינוי ,תיקון ,השלמה וכיו"ב) הדרושות כדי להתאים את המקום להמשך
עבודות בהתאם למתוכנן ולמפורט בכתב הכמויות.
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פרק  - 29שילוט והכוונה
ראה מסמך ז' בנספח.
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פרק - 34

מערכות גילוי וכיבוי אש

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  34של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים

34.01

בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
-

34.02

ת"י –1001בטיחות אש בבניינים
ת"י –1022אבקה לכבוי אש-חלק .1
ת"י –1220מערכות גילוי אש.
ת"י –1597מערכות כבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי.
ת"י –1928מערכות כבוי אש במים.
ת"י –5210מערכות כבוי אש באירוסול.
ת"י –5356מערכות כבוי אש בכימיקלים -חלקים 2, 1

מפרט כללי למתקני ספרינקלרים
תנאים כלליים
מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי
המערכות והמתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין .הקבלן יחוייב לעמוד בכל
הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות
מתנאי כלשהו הכלול בהם.
היקף המפרט
המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות .לפיכך אין זה מן ההכרח שכל
עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה.
עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות
שבמסמכים השונים ,על הקבלן להסב תשומת ליבו של המתכנן ו/או המפקח,
לפני הגשת ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המתכנן ו/או
המפקח
מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות
המיסמכים כדלקמן:
 34.02.05.01פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד.
 34.02.05.02פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי.
 34.02.05.03בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית" ,עדיף
הפרט והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המתואר "בתכניות
הסטנדרטיות" הצמודים למפרט זה ,אלא אם צויין אחרת
במפורש.
בדיקת התכניות והמקום
הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה
שיקבל על עצמו לבצע .עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות בשטח
הבנייה ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את
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עבודותיו הוא .עם הגשת ההצעה ,רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו
להודיע למתכנן ו/או למפקח תוך  14יום מיום חתימת החוזה ,על סתירות בין
התכניות לבין התנאים במקום ,לרבות מידות הפתחים ,אפשרויות גישה וכו',
ולקבל את הנחיות המתכנן ו/או המפקח בנדון.
לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל  -תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע,
לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה
למבנה ,למידות הפתחים או לאפשרות גישה.
תנאי המבנה
מיקום הציוד ,האביזרים ,הצינורות וכו' כמצויין בתכניות ,אינו מדויק ויהיה
ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה.
על הקבלן יהיה להתאים את המיקום ,התוואי ,המפלסים וכיו"ב עם תכניות
הבנין ,מיזוג האויר ,החשמל ומקצועות אחרים ,תוך התחשבות עם התנאים
המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מהתכניות האלה ,וישא באחריות
מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע.
לוח זמנים ,תיאום
הקבלן יגיש לאישור המפקח ,תוך  30יום מחתימת החוזה ,לוח זמנים מפורט
לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות .לוח הזמנים יוכן בשילוב
ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע"י המפקח.
בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם
התקדמות הבנין וזאת מבלי לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין של יתר
עבודות הבנין ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי באותן עבודות.
פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ,לא יקנה לקבלן זכות לתבוע
שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור התיקרויות ,או פיצוי אחר.
חציבות ותיקונים
כל החציבות דרך קירות ,רצפות ,תקרות וכיו"ב ,במידה ויהיה צורך בהם
למטרת ביצוע המתקנים המכניים ,התקנת הציוד והצנרת על כל סוגיה וכן
התיקונים לעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות ,יבוצעו על ידי קבלן
הספרינקלרים ,תוך תיאום עם הקבלן הכללי ,המפקח ובאישורו .קבלן
הספרינקלרים יסתום את הפתחים ,סביב השרוולים ,חריצי צנרת וכו' ,והקבלן
הכללי יבצע את תיקוני הטיח ,צבע ,סיד וכו' .כל האמור לעיל כלול במחירי
הצנרת והציוד.עבודות החציבה ,הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק
הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור הטכני.
במדה וצוין
חורים ,קדיחות וחציבות למעברי צנרת יבוצעו ע"י קבלן הספרינקלרים לשם
התקנת השרוולים .המעברים יבוצעו במקדח יהלום ,ובמיקום אשר יתואם
מראש ומבלי לפגוע במבנה התקרות והקירות.
שרוולים
קבלן הספרינקלרים יספק ,ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה (שרוולי פח לא
יתקבלו) עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות .השרוולים יהיו בקוטר
מתאים אשר יבטיח מירווח של  6מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף הצינור
על בידודו .שרוולים ברצפה יבלטו  30מ"מ לפחות מעל פני הריצוף .השרוולים
יותקנו תוך כדי הקמת הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של קירות או
תקרות קיימות.
חוקים ,תקנות ותקנים
כל הציוד ,הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות
לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות .כל החוקים הוראות ותקנות
מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ,וכן
ההוראות למתקני תברואה ,מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת.
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נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות
במפרט זה ,יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה .המפקח
יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.
בטיחות
כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות
הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב
השימוש בהם.
כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים,
על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד .אמצעי הגנה אלה יהיו
בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם בגדר
סמכותה הרשמית.
חומרים וביצוע
כל החומרים ,המוצרים המוכנים ,הצנרת למיניה ,האביזרים וכו' אשר יסופקו
על ידי הקבלן ,יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים .כמו כן ,הם יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על
ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם .חומרים ,מוצרים ,אביזרים וכו' אשר
לא יתאימו לנ"ל  -יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,ואחרים
 המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור יובאו במקומם.כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ,למפרטים ובאורח מקצועי נכון,
בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת,
אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה ,הוא במסגרת
סמכותה הרשמית .המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על
התאמת העבודות לדרישות ,הוראות ,תקנות וכיו"ב של אותה רשות ,והקבלן
מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.
דוגמאות
הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים ,חלקי מלאכה ואביזרים,
אביזרי מים ,אביזרי ניקוז ,צנרת למיניה וכו' ,בטרם יזמין את המוצרים
ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה.
מ-30
דוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות
יום לפני התחלת הביצוע.
הדוגמאות יישמרו במשרד המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו
להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת .כל הדוגמאות יהיו
רכוש המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת .לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן
בדיקה של דוגמאות ,על מנת לודא התאמת החומרים והציוד להתקנות ,חוקים
ותקנים ,הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת וההוצאות יחולו על הקבלן בסכום
שלא יעלה על  0.3%מערך חשבונו הסופי .בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב
הקבלן במלוא ההוצאות.
אישור חומרים וציוד
כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ,יהיו חדשים ובעלי איכות
גבוהה .מיד עם חתימת החוזה ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם ,ימציא
הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש .רשימה
זו ,שיש להמציאה ב -3העתקים ,תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים
יידרש
כגון :השם המסחרי של כל פריט ,מספרו הקטלוגי ,ובמידה והדבר
מסיבה כלשהי  -תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים ,נתוני פעולה המחייבים
את היצרנים ,דוגמאות וכיו"ב .המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין
היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה ,מישחות
סיכה ,צבעים וכו'.
רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן בו .כל ציוד
ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא
תחתיו .יחד עם זאת ,אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה
לבחירה נכונה של הציוד ,תכנונו ,בנייתו ,התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד
ושל המערכת בשלמותה.
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השגת חומרים
הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן ,כי כל
החומרים הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו או
שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת
עבודתו בזמן ,לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה.לא
תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר במידה
והכלים או הציוד לא יהיו ברי השגה ,או שיידרש לייבאם במשלוח מיוחד.
תחליפים
רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים" :שווה ערך"
רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים .המפקח יהיה מוכן לאשרם בתנאי
שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט ,ו/או שיש
הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות ,כל זאת בתנאי שיתמלאו כל
התנאים הבאים:
 34.02.30.01התאמה מלאה לתקני  NFPAהרלוונטיים ולעקרונותיהם.
 34.02.30.02אישור .FM\UL
 34.02.30.03השינוי מיועד לשיפור המערכת.
 34.02.30.04חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי (אם ידרש חישוב כזה
ע"י המתכנן).
 34.02.30.05אישור המתכנן והסכמתו בכתב.
במסרו הצעת תחליף ,יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו את
כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת ,מקורה וכיו"ב.
לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור ,או אם לא הוצע תחליף על ידו
אף אם הותר הדבר ,יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט.
המתכנן יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין.
הגנה ,ניקוי וצביעה
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד ,האביזרים ,הצנרת או
המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע
העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים .על הקבלן חלה באותה מידה
האחריות ,להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה .בין היתר
תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע כתמי טיח ,סיד או
צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים .אחריות הקבלן מתיחסת כמו כן
לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות ,טרמיות ,כימיות או
אחרות.
כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו (ע"י עובדי
הקבלן ,קבלני המשנה שלו ,ציוד או חומרים שסופקו על ידו) ,לעבודות שבוצעו
ע"י אחרים.
הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו ,על
חשבונו ,כל פסולת ,לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר ,או מחוצה לו
עפ"י הוראות המפקח.
שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנין ,בתנאים חיצוניים
מתאימים ובאויר יבש וחופשי מאבק.
עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו/או
המפקח ,כאשר הם במצב נקי ,מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות.
הגנה בפני חלודה.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציוד בפני
חלודה .למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות .כל חלקי הברזל והפלדה
הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי,
ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים (גירוד ע"י מברשת) מכל חלודה ,קליפה
וכו' .מיד בגמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה כגון  HB13-של
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"טמבור" ,או שווה ערך מאושר ,ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון
(אמאיל) וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המתכנן ו/או המפקח .השטחים הגלויים
לעין של חלקי ברזל או פלדה יצבעו אף הם פעמיים בצבע אמאיל סינטטי
כאמור .כל ברגי הציוד יהיו מצופים קדמיום .כל חלקי המתקן המורכבים מחוץ
למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של
המפקח.
כל צינורות הפלדה השחורה ,תליות המתכת ,התמיכות ,הבסיסים וכל יתר
חלקי המתכת של המתקן שאינם מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול ויצבעו
בשתי שכבות צבע כגון " "EA9-של "טמבור" ,או שווה ערך ,הכל כמפורט
בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד.
צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע אמאיל סינטטי
בגווני הזיהוי לפי התקן או עפ"י הנחיות המפקח.
צנרת מגולבנת גלויה ,תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע"י "טמבור" ומעליו
בשתי שכבות צבע עליון כמפורט לעיל ,או שתסופק צבועה מראש במפעל דוגמת
תוצרת "אברות".
מניעת רעש ורעידות
הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש
ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות בחדרי המכונות .בנוסף לכך ינקוט
הקבלן בכל אמצעי הדרוש (בולמי רעידות ,חיבורים ,גמישים ,בידוד אקוסטי,
משתיקים וכו') .על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל
המבנה והחללים שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים הטכניים במטרה לשמור על
רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת רעש" במפרט.
היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן (כמפורט בסעיף "יסודות" להלן) במטרה
למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה .בנוסף לכך יפקח הקבלן על ביצוע
היסודות והתמיכות (בין אם יבוצע על ידו או ע"י אחרים) על מנת להבטיח
שיתאימו ליעודם כשמטרה זו לנגד עיניו.
צנרת המים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין באופן שלא תעביר רעש ורעידות
למבנה .אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או
המקובל ,יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות ,חיבורים גמישים,
בידוד אקוסטי ,משתיקים וכו' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות
לרמה בהתאם לנדרש.
יסודות
הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות הבטון
הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של המפקח .קבלן
הבנין יתקין את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של
קבלן המערכות וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית
של הציוד.
פתחי גישה
הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות .כמו
כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים ,דרך
פתחי גישה מתאימים .הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת להבטיח
פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל
מקרה לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור .כל פתחי הגישה יסופקו
ויותקנו ע"י קבלן הספרינקלרים.
פיגומים ודרכים
הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,מערכות תימוך ,דרכים ,מעברים מורמים,
סולמות וכיו"ב ,הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה.
מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת
העומסים אשר להם נועדו ,יש להרכיבם ,להחזיקם ,לחדשם ,לתקנם או
להחליפם ,תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות
הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות בני תוקף .הקבלן ישא באחריות מלאה
ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את
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הנזקים ,הן הישירים והן העקיפים .התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל כלול
במחירי העבודות והציוד.
מפרטי ציוד ותכניות עבודה
הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה ב -3עותקים.
לאחר שיבדוק יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את
העבודה .בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים:
 34.02.48.01תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים
לרבות שם מסחרי ומספר קטלוגי ,תפוקות והספקים  -הכל ע"ג
צילומים ו/או קטלוגים מקוריים.
 34.02.48.02תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד
שאינם בבחינת מוצר מוכן ושיש צורך ליצרם .הפירוט הטכני
יכלול בין השאר את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים
השונים במכלול וכן תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.
 34.02.48.03תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של הציוד או
הצנרת ,החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י
המתכנן ו/או המפקח.
 34.02.48.04תכניות פתחים ושרוולים בקירות השונים.
 34.02.48.05תכנית יסודות לציוד שאושר ולרבות חתכים ופרטים הדרושים
לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו.
 34.02.48.06תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט ,פירוט הציוד
המותקן ותכנית הרכבתו בלוח החשמל ,מראה כללי של לוח
החשמל בציון מידות.
 34.02.48.07תוכניות חשמל ,פיקוד ,התראות ,הפעלות וכו' מלוח גילוי אש אל
כל פרטי הציוד הקשורים אליו.
כל פריט/ציוד לאישורו יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור
בלבד ,מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות (למעט פריטים חריגים).
כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב ,בתכנת "אוטוקד"
ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין .אישור תכנית
העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון
נאות וכן יצור ,הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון .הקבלן יתקן ,ישנה ויחליף
כל פריט ,או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום ,בעל איכות ירודה
או מתחת לתקן הנדרש ,וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום
להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע.
כמו כן ,הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד ,והבטחתם.
מנהל עבודה ומהנדס ביצוע
לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר
בעל נסיון וידע מקצועי .מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח
וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן .כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר
למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו
לפי מפרט זה .הקבלן יודיע למפקח ,תוך  14יום מחתימת החוזה את שמות
המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר ,לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם
בפרויקט זה .החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא
אישור .המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם
הקבלן ,באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו
מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המתכנן ו/או המפקח .על
הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים.
עובדים וקבלני משנה
לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ,עובדים וקבלני משנה בעלי ידע מקצועי
ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים .צוות העובדים ימנה מספר מספיק
של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים .הקבלן יודיע
למפקח את שמו של כל קבלן משנה ,בין בבית-המלאכה ובין באתר ,לפחות
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 30יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו .המפקח יהיה רשאי
לדרוש את הרחקתו של כל עובד ,פועל או קבלן משנה משטח העבודה והקבלן
מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו .הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד
מעובדיו או מקבלני המשנה שלו עלול להגיש.
פיקוח וביקורת העבודה
הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבודות
בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות .הקבלן יעמיד לרשות
המתכנן ו/או המפקח את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת
טיב העבודה והחומרים.
מסירת העבודות והמתקנים ,ותקופת האחריות
 34.02.55.01קבלה מוקדמת
לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו ,הפעיל את המערכות
והמתקנים ,וויסת ,בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י
המפקח ומכון התקנים כמפורט במפרט המיוחד ,יבקש המפקח
לזמן ועדת קבלה מוקדמת של העבודות והמתקנים .בועדה
ישתתפו המתכננים ,נציג המזמין והמפקח .לקראת בדיקה זו,
יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות זרימת המים ,הלחצים,
תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת השלמת המתקן
כנדרש .לאחר הבדיקה יעביר המתכנן למשתתפים בבדיקה,
דו"ח מסכם עם הערותיו לקבלן על תיקון פגמי ביצוע ,או
השלמת העבודות והתקנים ,או החלפת ציוד פגום או כל עבודה
אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י
המפרט ,התכניות וכנדרש .בתום הבדיקה ,יסוכם עם הקבלן
מועד סיום העבודות ,וקביעת תאריך לקבלה סופית של
המתקנים.
 34.02.55.02קבלה סופית
עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן והמכון,
תערך ועדת קבלה סופית .במידה ולא הושלמו/בוצעו התיקונים
הרשומים בדו"ח הבדיקה הראשונית ,או במידה ויתגלו פגמים
ודרישה נוספת לתיקונים השלמות /והחלפות ירשם דו"ח הערות
חדש .בבדיקה זו תערך הפעלה כללית של כל המתקנים/מערכות
ותיבדק אופן פעולתם ,ועמידתם בתנאי המפרט/תכניות .בקבלה
זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק של תנאי פעולת המתקנים,
לרבות רשום צריכת הכוח של מנועי החשמל השונים ,כוון מגיני
יתרת הזרם ,וכל נתון הנדסי אחר הדורש רישום .אי ביצוע
ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב
תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים
וההשלמות על חשבון הקבלן .אי השלמת התיקונים/השלמות
ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של הקבלן על המתקנים
והמערכות אשר סיפק ,עד למסירה הסופית .עם זאת ,יפעיל
הקבלן את המתקנים והמערכות ,ולו גם באופן חלקי ע"מ לא
להסב למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות
שמועד תקופת האחריות לא החלה .במדה ויעמוד הקבלן בכל
דרישות המפרט/תכניות ,וימלא אחרי כל הערות דו"ח הבדיקה
הראשוני ,ולא יתגלו לקויים נוספים  -תראה קבלה זו כקבלה
סופית ומסירת המתקנים למזמין ,וירשם דו"ח מתאים המאשר
עבודה זו ,ותחילת מועד תקופת האחריות .לא ימלא הקבלן
אחר כל האמור לעיל ,יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה סופית.
במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/
קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.
הדרכה והרצה
עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין ,על הקבלן לבצע הפעלה וויסות והרצה
של כל המתקנים והציוד אשר סיפק ,וכן להדריך באופן מפורט ותוך שיתוף
פעולה מלא ,את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד ,הכרתם ,אופן התפעול
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והטיפול ,וזאת משך תקופה של  14יום .לא יבצע הקבלן האמור לעיל ,יחשב
הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא מסר סופית המערכות/מתקנים
למזמין.
תכניות סופיות ,הוראות וקטלוגים
הקבלן יספק למפקח ,לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים הכוללת באופן
עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ,ניסוי
ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד.
מערכת תכניות:
הקבלן יספק ב -5עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת
"כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו
במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכנית
המקורית .שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות חדרי המכונות ,מערכת
הצנרת ,מערכת החשמל ,הפיקוד וכו' ,יופיעו בהם כל צינור ,שסתום ,אביזרי
עזר וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.
שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המתכנן ו/או המפקח לפני קבלתם
הסופית ע"י המזמין.
כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן ,תהיינה משורטטות במחשב בתכנת
"אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז.
כמו כן יתלה הקבלן בחדרי המכונות או במקום שיקבע המזמין בתוך מסגרות
קשיחות מצופות זכוכית בצורה נאה את הוראות ההפעלה של המתקן,
תרשים מערכת הצנרת ,החשמל ,ותרשים המערכות האוטומטיות .בשרטוטים
אלה יופיעו בצורה ברורה ומפורטת כל פריט ציוד מנוע ,ברז ,שסתום ,אביזר
פיקוד וכו' המצויים למעשה במערכת .כל הפריטים הנ"ל יסומנו לפי שיטה
ברורה והגיונית.
מספרים זהים לאלה המסומנים בתרשימים הנ"ל יהיו מוחתמים באופןבולט
וברור על תגית פלסטית או ממתכת ,אשר תהיה צמודה באופן בטוח אל
הפריט הנדון במקומו במערכת (כמפורט בסעיף "שילוט וסימון").
ספר אחזקה:
הקבלן יספק ב -5עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית .הספר יהיה כרוך
במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם .ספר האחזקה
יכלול בין השאר:
 34.02.64.01תיאור המתקן ,עקרונות פעולתו ,מרכיביו העיקריים ויתר
מאפייני המערכות.
 34.02.64.02מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל.
 34.02.64.03הוראות הפעלה ואחזקה לרבות :מערך מיוחד המתאר את סדר
ההפעלה הרגילה היומיומית של המתקן ,טבלת תקלות שכיחות
ואופן הטיפול בהן לרבות כל דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם
הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע ,הוראות לטיפול מונע
ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י יצרני הציוד ,לרבות מערכי
טיפול "יומי"",שבועי"" ,חודשי" וכו' ,הכוללים כל פעולה אשר
על מתחזקי הבנין לבצע במועד הנכון על מנת לשמור על המתקן
במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו ,כולל כל הדרישות
לפי .NFPA-25
 34.02.64.04רשימת הציוד המותקן ,בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט
בצד מספרו הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל
מפרטי התקנה ,הפעלה ואחזקה.
 34.02.64.05רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן ,כולל מספרים
קטלוגיים ,שם וכתובת יצרני החלקים .כמו כן יכללו ברשימה זו
סוג השמנים ומשחות הסיכה הסטנדרטיים המומלצים לשימוש
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במתקן וכמויות החומרים הנ"ל אשר על איש האחזקה להחזיק
במחסנו.
תקופת הבדק והשרות
הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של  24חודשים
או יותר ,במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך ,מיום קבלת המתקן הסופית ע"י
המפקח כמתואר בסעיף כו .לעיל .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או
ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש
בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו .כל התיקונים
יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ -24שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת
על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן .לא בא הקבלן
לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע התיקונים,
לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן
בכל ההוצאות.
תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או פריט
שלם אשר נגלה כלקוי .על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך
תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם.
האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן
במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות
ספקי הציוד ומפרט זה .במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי
הציוד ו/או דרישות מפרט זה ,ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ,ליקויים
ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.
כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות:
בדיקת ציוד (ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה) אחד לחודש ,תיקון
הליקויים ורישום הממצאים ,בדיקה וחיזוק של כל האטמים ,האוגנים,
הברגים ,האומים וכו' ,טיפול בטפטוף ונזילות ,כמפורט במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד ,וכל יתר הנדרש לתחזוקה וטיפול נכונים כנדרש ב.NFPA-25-
עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למתכנן ו/או למפקח
במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש .על הקבלן
להודיע בכתב למפקח על כוונתו למסור המתקן .במידה ונמצא המתקן בעת
בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה ,ידחה מועד גמר האחריות עד למועד
בו ימסר המתקן למפקח לשביעות רצונו המלאה.
היקף העבודה וטיבה
העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים ,המוצרים,
אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים
כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט להלן ,למעט
העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים ,בכפיפות לנאמר בהמשך.
המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון ,תוך הקפדה על הדרישות
לאיכות מעולה.
העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים
בהתאם לתנאים הקיימים בבנינים ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן .עבודות
צנרת והציוד (לדוגמא) ,ישתנו במיקומם ובמצבם ,על מנת שיתאימו לתנאים
הקיימים למעשה .כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו בהתאם
לשיטות תכנון חדישות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התקן .כל שינוי
וסטייה מן המקור בלבד שינויים זעירים ,יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע.
כל השנויים והסטיות ו/או שנויים בכמויות לא יהוו עילה לתוספות כספיות מכל
סוג.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד
ל -50%מהערך הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות.
כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף עד
ל -100%מהיקפו ו/או להגדיל עד ל -300%מהיקפו .מחירי היחידה המפורטים
בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר ידרשו
במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי.
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34.03

מפרט מיוחד לעבודות מערכת ספרינקלרים ותברואה
המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים למערכות
כבוי אש אוטומטיות במבנים הקיימים ומחוץ להם ,ולמערכות התברואה
למיניהן.
כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין
משרדית ומשרד הביטחון ,פרק " 07מתקני תברואה" ,וכן הוראות למתקני
תברואה (הל"ת)  1970עדכון  ,1990תקן ישראלי מס  1205על כל חלקיו ,תקן
ישראלי  1596/1וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל והנמצאת בתוקף,
בתאריך תחילת העבודה.
קבלן המערכות יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט וההוראות
הנ"ל  .אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי ביצוע
נכון ובהתאם לנדרש.
בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל ,יחולו על עבודה זו ההנחיות
בהמשך.

34.04

היקף העבודה וטיבה.
העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי
העבודות ,אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן:
 34.04.01.01חיבור אספקת מים מאחורי מונה המים הראשי לראש מערכת
ראשי.
מתזים
 34.04.01.02פריסת מתזים וצנרת בכל קומות המבנה על פי התכניות לרבות
ראש מערכת קומתית.
 34.04.01.03כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות הכיבוי
האוטומטיות ,והנדרשים להשלמתם לרבות כל החיווט החשמלי
למערכות הנ"ל ויתר הנדרש ,ובדיקות חברת החשמל ,או בודק
מוסמך ,ובדיקת מכון התקנים.
 34.04.01.04שטיפת וניקוי המערכות ,עבודות הגמר ,ניסוי ויסות והרצה,
אחריות ושירות ,הדרכת המזמין ותיקי מסירה.
 34.04.01.05המסים וההיטלים על הציוד והעבודה ,הוצאות ביטוח ,בטיחות
וכו'.
בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה ,חומרים ,פיגומים ואמצעי
הרמה ,עבודות חציבה ומעבר ,את העבודה ,חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם
השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר ,לפעולה בטוחה
ואמינה ,גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט ,בכמויות או בתכניות אך
נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.

 34.05מערכת כבוי אש אוטומטית עם מתזים (AUTOMATIC SPRINKLER
)SYSTEMS
הקבלן יספק יתקין ויחבר מערכת מושלמת לאספקת מים לכבוי אש ,במים, ,
על כל חלקיה והאביזריה.
המערכת תכלול באופן כללי את המרכיבים העיקריים כדלקמן:
 34.05.02.01התחברות מהצנרת הראשית לרייזר.
 34.05.02.02צנרת אספקה לרבות אביזרי צנרת תמיכות ותליות.
 34.05.02.03צנרת הסנקה מכבאית בחצר.
 34.05.02.04מערכת ההתראה והאזעקה בעת הבדיקות והניסוי.
 34.05.02.05מערכות החשמל לכח ופיקוד ,ההפעלה הבקרה וההתראות.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  248מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

 34.05.02.06כל יתר הנדרש להשלמת המערכת ופעולתה האוטומטית ,כנדרש
בסטנדרט  ,-NFPA 13ויתר התקנים והתקנות הנדרשים לענין זה.
כל העבודות הקשורות לפרק זה ומערכות הכבוי האוטומטיות תבוצענה עפ"י
המפרטים והתקנים המפורטים להלן ,במהדורתם האחרונה:
 34.05.03.01המפרט הכללי לעבודות בנין ,פרקים .57 ,07 ,00
NFPA – 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF 34.05.03.02
.)2010( SPRINKLER SYSTEMS
 34.05.03.03המפרט המיוחד וכתבי הכמויות.
 34.05.03.04תכניות המכרז.
 34.05.03.05תכניות העבודה המאושרות.
 34.05.03.06תקן ישראלי  1596חלק ( 1תקן להתקנת מערכות התזה – מבוסס
על .)NFPA – 13
תכניות עבודה מפורטות תבוצענה ע"י הקבלן עפ"י תכניות המכרז ,מפרט זה
ודרישותיו ,תכניות המבנה ,תוך תיאום עם יתר המערכות (חשמל אורור ומ.א,.
תברואה וכו') .התכניות תכלולנה את פירוט קוי המים ומהלכם ,קטרים ,סוג
הצנרת והאביזרים ,מרחקים ומידות הרכבה ,פרטי המחברים המתלים
והחיזוקים ,וכל דרישה אחרת המפורטת ב .NFPA-כמו כן ,בסיסים לציוד,
התכניות תוגשנה לאישור המתכנן וכן
לוחות חשמל ובקרה וכל הנדרש.
יתר הציוד הנדרש ,והביצוע יעשה על בסיס תכניות מאושרות בלבד ,ציוד
ודוגמאות מאושרים.
לפני עבודות הרכבת הצנרת על הקבלן לבדוק שנית את תוואי הצנרת ולוודא
שאין הפרעות למהלך קווי הצנרת ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות ההרכבה.
לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עבודות נוספות ותיקונים כתוצאה מכך
שהקבלן לא בדק אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא.
על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה שינקוב את כל העבודות שהוזכרו
לעיל ומהווים חלק ממחיר המתקן.
עלות הכנת התכניות ,לימוד הסטנדרט וכל הכרוך בכך כלולים במחירי
המערכות והציוד ,ולא תשולם עבורם כל תוספת .בגמר העבודה יכין הקבלן
תכניות עדות מפורטות.
מיומנות הקבלן והתקנה לדוגמה.
קבלן המשנה למערכות חייב להוכיח את מיומנותו ונסיונו בהתקנת מערכות
ספרינקלרים כנדרש ,או שהעבודה תבוצע בידי קבלן משנה שזו התמחותו.
הקבלן יבצע התקנה לדוגמה של צנור ראשי והסתעפויות .הדוגמה תכלול את
הצנרת הראשית ,אביזרי החיבור המהירים ,צנרת מישנית ,אביזריהם,
הסתעפויות ,תמיכות ותליות ,הכל עפ"י תכניות העבודה והפרטים אשר יאושרו
לביצוע.
הקבלן יבצע שינויים והתאמות בשטח לדוגמה ע"מ להתאים הצנרת למבנה,
לתאורה למערכות החשמל המים הביוב והאורור וכל יתר הנדרש עד לקבלת
אישור המתכנן והאדריכל לדוגמה.
עבור ביצוע ההתקנה לדוגמה ההתאמות והשינויים לא תשולם לקבלן כל
תוספת מעבר למחירי היחידה אשר ימדדו וישולמו עפ"י כתב הכמויות.
במידה ויתברר כי קבלן המערכות אינו בקי בסוג זה של עבודה ,החומר אינו
מוכר וידוע לו על בוריו ,המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל ולהוציא חלק זה של
העבודה מסה"כ היקף עבודות הקבלן ,ולמסרה לפי שיקול דעתו לכל קבלן אחר
שזו עבודתו .במקרה זה ,קבלן המערכות מתחייב מראש לקבל פסיקת המזמין,
ולשתף פעולה באופן מלא עם הקבלן האחר.
הקבלן לא יהיה זכאי לשום תמורה עבור העבודות/דוגמאות אשר ביצע והוא
יפרקם ויוציאם מהאתר על חשבונו.
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בגמר העבודה ,בנוסף לתכניות עדות מפורטות ,קטלוגים ופרטים של כל הציוד
יספק הקבלן למזמין את המסמכים כדלקמן:
 34.05.14.01הוראות הפעלה ואחזקה מפורטות של מערכות הכבוי (בעברית).
 34.05.14.02מסמך " A 13 NFPAהמלצות לנוהלי בדיקה נסוי ותחזוקה של
מערכות ספרינקלרים" (באנגלית ,הוצאה  ,)1987הוראות
תחזוקה לפי ת"י .1928
 34.05.14.03הדרכה מלאה לצוות התחזוקה.
 34.05.14.04דו"ח חומרים התקנה ובדיקה של מערכת המתזים ע"י מת"י.
 34.05.14.05תעודות אחריות מספקים/יצרנים.
 34.05.14.06רשימת ציוד ,מכשירים ,אביזרים וכו' ופרטי הספקים.
חיבורי צנרת
הצנרת תהיינה עם חיבורים כדלקמן:
בקטרים עד "( 1.25כולל) :בהברגות עשויות במכונה ,תקניות ,לרבות אביזרים
בהברגה כגון קשתות ,הסתעפויות וכו' .האיטום יעשה בסרטי טפלון וצבע יסודי
צינקכרומטי .אורך ההברגות יהיה עפ"י התקן .הברגות חשופות תיצבענה בצבע
עשיר אבץ "צינקוט".
החיתוך יעשה במכונת חיתוך או משור שולחני ,כאשר יש לנקות באופן מושלם
את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור.
בקטרים " 1.50ומעלה ,יהיו חיבורי הצנרת אך ורק בעזרת מחברים מהירים
מסוג " "GROOVE COUPLINGמתוצרת  VICTAULICאו שווה ערך מאושר,
נושאי אישור ) .U.L (FMציוד בלתי מאושר לא יתקבל ואין לספקו לאתר.
המחברים יכללו את כל הסוגים הנדרשים לחיבור בין צינורות ,לחיבורי קשתות
והסתעפות ,להסתעפויות ,מעברים ,אוגנים וקצוות.
המחברים יחוברו בעזרת אטמים ומשחת סיכה מאושרים כנ"ל בלבד.
חיתוך הצינורות לפני עיבוד התושבת (בחריטה או בעירגול) יהיה כמפורט לעיל
עבור צנרת בהברגות.
אין להשתמש בריתוכים ולא תותר כל עבודת ריתוך בקטעים אלה של הצנרת.
בדיקת הצנרת ושטיפתה
 34.05.23.01לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחצי הבדיקה ומשך
הזמן כדלקמן:
 34.05.23.02כל רשת צנרת הכיבוי – בלחץ בדיקה של  13.8אטמוספירות למשך
 8שעות.
 34.05.23.03במדה ויתגלו נפילות לחץ במשך זמן הבדיקה – הן תתוקנה ותערך
בדיקה מחודשת כנ"ל.
 34.05.23.04שטיפת הצנרת תעשה באופן יסודי עד להוצאת כל הלכלוך ושיירי
החיתוך וההרכבה .בשום מקרה אין להתחיל בדיקת לחץ בצנרת
לפני שטיפתה.
כמויות השטיפה תהיינה כאלה שמהירות המים בצנרת תהיה  3מטר/שניה
לפחות ,וכמצוין בסעיף  1.11.1של .NFPA – 13
על הקבלן מוטלת האחריות לחיבורי המים לצרכי שטיפה ,וכן ניקוז המים אל
מחוץ לאזור ההתקנה באופן שיתנקזו באופן טבעי למערכות ניקוז הכבישים
בסביבה ,ולא אל אזורי חפירה ,בניה או מגרשים שכנים.
הצנרת ואביזריה וכל חלק במערכת – פסיבי או אקטיבי יעברו חיטוי יסודי,
כמפורט בפרק "בדיקות לחץ ושטיפות מערכת התברואה" ,כחלק מהעבודה
וללא תשלום נוסף.
תליות הצנרת תהיינה לפי פרק  2.6של  NFPA – 13כאשר כושר הנשיאה של כל
תמיכה יהיה  5פעמים משקל הצנרת והמים ועוד  115ק"ג.
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התמיכות והמתלים יהיו מגולבנים לרבות מוטות הברגה אומים דיסקיות חומר
קטן אחר.
הקבלן יגיש לאישור המתכנן את התליות המוצעות לכל אחד מחלקי המערכת,
עפ"י מקום ההתקנה ,מצב הצינור ,כמפורט וכנדרש.
משני צידי כל מחבר צנרת (מכל סוג) תותקן תליה ,במרחק של עד  30ס"מ.
המרחקים בין התליות לצנרת הספרינקלרים ,צנרת ראשית או משנית לא יעלו
על המצוין להלן על פי קטרי הצנרת:
 2.5מ'
"0.75" - 1 3.5מ'
"1.25
 4מ'
"1.5" - 2
 5מ'
"3" - 8
במקומות בהם נדרשים קונזולות לתמיכת מספר צינורות ,יגיש הקבלן לאישור
את פרטי הקונזול .המרחקים בין הקונזלור לא יעלו על  3.65מ' עבור צינור
בקוטר עד " 1.5ו 4.5 -מ' עבור צינור בקוטר " 2ומעלה .משני צידי תפנית בצנרת
תותקן תמיכה במרחק של  1.5מ' מכל צד .מקצה צינור תותקן תמיכה במרחק
של  1.0מ'.
הסתעפות למתז באורך העולה על  40ס"מ תתמך ,וכן תותקן תמיכה בין כל שתי
הסתעפויות .תמיכה לצנרת עם מתזים תהיה מסוג חבק עם מוט הברגה ניתן
לכוון ,באופן שהצנרת לא תתרומם בעת הפעלת המתז.
מעברי צנרת דרך קירות תקרות רצפות וכו' ,יהיו אך ורק דרך שרוולים בקוטר
אחד גדול מקוטר הצינור העובר .השרוולים יבלטו משני צידי המעבר באורך של
 2.5ס"מ והצינור יותקן במרכזם .הקבלן יסמן בתוכניות הקונסטרוקציה את
מיקום המעברים ,יכניס השרוולים לפני היציקות ויוודא את ביצועם .במידה
ולא הכין הקבלן את המעברים כמפורט יחולו עליו כל הוצאות חציבת ותיקנים
המעברים לאחר ביצוע היציקות .סימון הפתחים ,השרוולים וביטון השרוולים,
תיקוני בטון ויתר הנדרש כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם תוספת.
תוואי הצנרת בחדר המכונות ובקומות השונים הינו עקרוני ועשוי להשתנות לפי
תנאי המקום ואילוציו (גובה תקרות ,אפשרויות מעבר ,מערכות אחרות וכו').
הקבלן יכין מראש תוכניות עבודה לשינוי התוואי הנ"ל ויקבל מהם אישור
מהמתכנן .לא תשולם כל תוספת עקב שינויי תוואי אלה .רואים את הקבלן
שלקח תוספות אלה בתוך מחיריו (תוספת קשתות ,אביזרים מחברים וכו').
ברור שהצנרת תימדד בתוואי החדש המאושר.
צביעה וסימון צנרת
 34.05.36.01צנרת מגולבנת למערכות ספרינקלרים תיצבע בצבע יסוד ("ווש-
פריימר") ,ובשתי שכבות צבע עליון של צבע אדום "איתן" של
"טמבור" ,לפי הנחיות חב' "טמבור" ,ותסומן כמפורט בהמשך.
 34.05.36.02הצנרת באזורי האספקה השונים תהיה צבועה חרושתית במפעל
בפוליאסטר אדום בעובי  60מקרון ( )RAL 3000כדוגמת תוצרת
אברות .צנרת ללא סדרת הצבע המפורטת לעיל תסולק מהאתר.
 34.05.36.03צנרת "שחורה" ואביזריה תנוקה בנקוי חול עד דרגת נקוי של 2.5
 SAותיצבע בשכבת צבע ראשונה של  EA9תוצרת "טמבור" עפ"י
הנחיות הייצרן (אביזרים עם צפוי מגן שחור או דומה ,לא יתקבלו
והם ינוקו ויצבעו כנ"ל) .הניקוי והצביעה יעשו במפעל מוכר כגון
"חצם" או "אברות" ויבדקו ע"י המפקח טרם הובלתם לאתר.
לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ ,תיצבע צנרת "שחורה" בשכבה
נוספת של EA 9בגוון שונה מגוון השכבה הראשונה .הצבע העליון
לצנרת "שחורה" יהיו אמאיל סינטטי "איתן" של "טמבור" בשתי
שכבות ובגוון שייקבע ע"י המתכנן בשלב יותר מאוחר .הצביעה
תהיה אך ורק לצנרת .המתלים ואביזרים אחרים ישארו נקיים.
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 34.05.36.04חיבורי הברגה לצנרת מגולבנת ינוקו משיירי סרטי האיטום
באופן מושלם והברגות חשופות תצבענה אך ורק בצבע "צינקוט"
של "טמבור".
 34.05.36.05הצנרת בכל המערכות (אספקת מים ,לעמדות כבוי וספרינקלרים)
תסומן באופן מושלם לכל אורכה ע"י סרטי סימון עם חיצים
המורים על כיוון הזרימה ובצבע אשר ייקבע .סרטי סימון עם
חיצים יותקנו כל  2מטר ושלטי זהוי כל  4מטר.
 34.05.36.06אופני המדידה והמחירים יהיו כמפורט בפרק "צנרת אספקת
מים".
מתזים
 34.05.37.01המתזים יהיו באופן כללי עפ"י פרק  3-11של  .NFPA-13בד"כ יהיו
המתזים בעבודה זו מסוג אנכי עומד ( )UPRIGHTאו צידי
( )SIDEWALLאו פנדנט .כל המתזים יהיו בעלי אישור .FM/UL
 34.05.37.02המתזים בתקרות המונמכות בקומות יהיו RECESSED
 .cº68 5.6 ,1/2" ,PENDENT Q.R "1/2ועם רוזטות לשילובם
בתקרה (הרוזטות כלולות במחיר המתז) כדוגמת  TY-FRBכנ"ל.
 34.05.37.03המתזים מעל התקרות הכפולות וליד מגשי החשמל יהיו אפרייט
 Q.R "1/2,"1/2, 5.6 cº68כדוגמת  RY-FEBכנ"ל.
 34.05.37.04עם המתקן המושלם ,הקבלן יספק למזמין ארגז פח מקורי עם
כמות רזרבית של ראשי מתזים לפי הוראות  NFPAסעיף 3.11.7
וכן מפתח מיוחד להתקנת מתזים.
ברזים ואביזרי צנרת
 34.05.38.01הקבלן יספק וירכיב את כל הברזים ואביזרי הצנרת השונים
הנדרשים לשם בקרת המערכות ,וויסותם וכל דרישה אחרת.
 34.05.38.02כל הציוד יהיה מאושר ונושא תו אישור ,FM/ULלפי הנחיות פרק
 3-9של  ,-NFPA13ויתאימו ללחץ עבודה של  12.1בר לפחות.
הברזים יהיו תמיד עם סימון זהוי למצב הפתיחה
( ,)INDICATINGמסוג "פרפר" או  ,Y&OSואפשרות נעילה ,עם
מתג התראה מאושר  FM/ULאשר יותקן על כל מגוף ויחובר ללוח
הבקרה של המערכת .ברזי אל-חוזר יהיו להתקנה אנכית או
אופקית ,מאושרים כנ"ל.
 34.05.38.03הברזים והאביזרים יהיו תוצרת "קנדי" או שווי ערך מאושרים
בלבד ,לברזי סגירה ,אל חוזרים והתראה ,וכן כל יתר האביזרים
הנדרשים להשלמת מערכות אזעקה והתראה.
מערכות אזעקה והתראה
 34.05.39.01הקבלן יספק ירכיב ויחבר באופן מושלם את כל מערכות האזעקה
וההתראה ,מכניים או חשמליים למתן סיגנל שמיעתי או חזותי
או שניהם ,וכל יתר הנדרש בפרק  3-12של  .-NFPA13כל זאת
הבטיחות של יועץ הבטיחות לפרוייקט זה
בנוסף לדרישות
וכן דרישות רשויות הכבאות.
 34.05.39.02מיקום האזעקות וההתראות ,מספרם וכו' יתוכננו ע"י הקבלן
עפ"י ההנחיות הנ"ל ,לרבות דרישות יצרני הציוד ,ובתיאום עם
המתכנן.
 34.05.39.03באופן כללי תותקן מערכת שליטה ואזעקה לכל אזור (מערכת
שליטה קומתית) אשר תופעל במדה ויפתח מתז אחד
ותגיב/תישמע תוך  5דקות מפתיחתו .ליד כל אמצעי אזעקה
יותקן שלט בגודל ובנוסח עפ"י ההנחיות הנ"ל( ,מחיר השילוט
כלול במחיר המערכת).המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים
כדלקמן :מפסק זרימה חשמלי,אל חוזר,מגוף "פרפר" עם מפסק
חשמלי להתראה למערכת הבקרה ,מדי לחץ ,מערכת ניקוז
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ובדיקה וכל יתר הנדרש ,על פי הפרט המאושר ,וכן שלט בגודל
ונוסח עפ"י ההנחיות.
 34.05.39.04ברז אזעקה  :תחנת ההפעלה למערכת הספרינקלרים כוללת -ברז
אזעקה בקוטר " ,4תא בילום ,שני שעונים שמותקנים אחד לפני
הברז ואחד אחריו ,פעמון עם מנוע מים שמותקן מחוץ לבנין ,וברז
ניקוז " .2כל הנ"ל לרבות כל יתרת הציוד המופעים בפרט  -כלול
במחיר המערכת .תחנת ההפעלה תהייה מאושרת .FM/UL
 34.05.39.05התראות חשמליות ,יש להתקין ולחווט עד ללוח ההתראה/בקרה
ראשי של הבנין ,בתיאום עם מתכנן החשמל והאדריכל ,כולל
כרטיסי כתובות  INו .OUT-התקנים מסוג פוסקי לחץ ופוסקי
חיווי ברמת "אזעקה".
זרימה ופעולן במערכת ההתראה
התקנים מסוג פוסקי גבול למגופי שער ומגופי פרפר יפעלו
במערכת ההתראות חיווי ברמת "תקלה".
 34.05.39.06מחיר מערכות ההתראה והאזעקה כולל את כל הנדרש לרבות
החיווט המושלם וכמפורט לעיל.
שילוט וסימון
הקבלן יספק ויתקין בבנין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים כגון
ברזים ,אביזרי צנרת אחרים ,מערכות חשמל וכל הנדרש עפ"י .-NFPA13
 34.05.41.01השלטים יהיו בגודל מינימלי של  X2010ס"מ ,או כנדרש בתקנות
וכל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה
בסכמות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה ,או את הפעולות
אשר יש לבצע במקרה אזעקה תקלה וכו'.
 34.05.41.02השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם
עבורם כל תוספת.
בדיקה ומעקב על התקנת המערכת ע"י מכון התקנים.
 34.05.42.01מכון התקנים יבצע בדיקה ומעקב צמוד על התקנת המערכות,
מתחילת הביצוע ועד סיומו ,לרבות הבדיקה הסופית ואישור
המערכת .הקבלן יציג למפקח העתק כתב ההזמנה לגוף הבודק
והמפקח ,לפניתחילת העבודה.
 34.05.42.02קבלן המערכת יקח בחשבון מחיריו את התשלומים אשר יידרשו
ע"י המעבדה המוסמכת לביצוע עבודות הפיקוח הבדיקות
והאישורים הסופיים.
 34.05.42.03הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים אשר יידרשו
ע"י הגוף הבודק ללא כל תוספת כספית ,ומכל סוג או סיבה.

34.06

בדיקות לחץ ושטיפת מערכת הספרינקלרים ובדיקתה
עם גמר התקנת מערכות השאיבה ,מערכות הצנרת ויתר העבודות ,יערוך הקבלן
בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא תוספת
תשלום.
בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים
 34.06.02.01צנרת המים לספרינקלרים וכל צנרת אחרת במתקן ,תיבדק בלחץ
הידרוסטטי של  13.8אטמוספירות למשך  8שעות.
 34.06.02.02עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך.
 34.06.02.03כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי ,ופרקי המפרט
המיוחד.
שטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים הראויים לשתיה

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  253מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

34.06.03.01
34.06.03.02
34.06.03.03
34.06.03.04
34.06.03.05

34.07

הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים אשר
ישמשו לאגירה או לשימוש מכל סוג.
מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן מערכות אספקת המים,
המים לכבוי אש (למערכת הספרינקלרים) והצנרת הקשורה
אליה.
פעולת החיטוי תעשה ע"י מלוי כל המערכות למיניהם בתמיסה
המכילה  50חלקים למיליון ( )PPM50של כלור פעיל למשך 3
שעות ,לפני ריקון המים מהמערכת והכנסתה לשימוש.
כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות
הרשות המקומית והמחלקה לאספקת המים שלה.
מודגש בזאת ופעם נוספת ,כי כל הבדיקות והשטיפות יעשו כחלק
בלתי נפרד של העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת
תשלום.

רשימת התכניות
מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד ,ומהווים
אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה.
התואי הסופי של מהלכי הצנרת ,כבלי פיקוד ,הציוד הראשי והמשני וכו' ,יקבעו
על פי האפשרויות וההתקנה ומגבלות המבנה בעת הביצוע.
לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי ,עקיפת מכשולים,
תוספת אביזרים וכו' ,אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכות.
שינויים בכמויות של צנרת או ציוד ראשי או משני ,אביזרי צנרת או אביזרים
אחרים ,לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי.
המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות ,להוסיף
תכניות ,סקיצות ופרטים ,ומתן הוראות ביצוע באתר .הוראות ושינויים ינתנו
אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או
המזמין.
הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע.

34.08

תכניות עדות
על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו ,כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודותיו מסירת
העבודה ותחילת תקופת האחריות  -מערכת "תכניות עדות" (או "כפי שבוצע"),
כמתואר בהמשך.
תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים של הצנרת
הפנימית והחיצונית מיקום ברזי ניתוק ,קטרים ותואי מדויקים ,מיקום
המתזים וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן ,וכן
המיספור ושילוט הציוד.
"תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב ,בתוכנת "אוטוקד"
בגרסה שבה תוכנן הפרוייקט ,באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי
השרטוט ,וברמה שלא תרד מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין.
תכניות העדות תבדקנה ותאושרנה .במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו
את המצב האמיתי ,הקבלן יבצע תיקונים כנדרש .לאחר אישור התכניות,
הקבלן יספק  5עותקים של התכניות והשרטוטים יחד עם כל יתר הוראות
ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי החוזה.
מודגש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודות
הקבלן ,לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה כלול
במחירים הכלליים.
כמו כן כמצוין בראשית פרק זה ,ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם הוא
תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים.
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במידה ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן ,המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה
ע"י אחרים ,ולקזז את עלות הביצוע (לרבות המודדים ,השרטטים ,המהנדסים,
עבודת המחשב וכל הנדרש) מחשבונות הקבלן ,או לתובעם בנפרד.

34.09

אחריות ושירות למתקני ספרינקלרים
תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של  24חודש מיום הקבלה הסופית
של המתקן ע"י המזמין ואישור מכון התקנים.
הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש
במפרטים ובתכניות ,ועפ"י הערות המתכנן ,והבדיקה.
תקופת האחריות ,תכניות העדות ועבודות השירות השונות ,כלולים במחירי
המערכות ,ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.
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פרק  - 40עבודות פיתוח
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  40של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

40.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –1498מתקני משחק
ת"י -1554חלק -2לוחות מאבן טבעית לחיפי מדרגות .
ת"י -1630קירות תמך מקרקע משוריין ברכיבי פלדה
ת"י -1918נגישות הסביבה הבנויה-חלקים . 4, 2, 1
ת"י -2142חלק -1בטיחות בשטחים פתוחים .
ת"י -2378קירות מחופים באבן טבעית-חלקים . 4--1
ת"י -4273גדרות מפלדה .
-

40.02

כללי
העבודה תתבצע לפי המפרטים הטכניים הכלליים שליד הוועדה הבין-משרדית בהוצאת
משרד הביטחון  ,פרקים  40ו.41-
מפרטים אלה מהווים חלק מהחוזה ואינם מצורפים בזה.
אנו רואים את הקבלן כאחראי לכך שהחומר הנ"ל הוא ברשותו ובידיעתו .
ביצוע העבודה בשלבים  2 -שלבים ,בהתאם להתקדמות הבניה ולשלבי העבודה.
בדיקות תקינות חומרים  -בדיקות מכון התקנים  -תיעשה בהתאם למפרט הטכני הכללי,
הזמנת הבדיקות באחריות המועצה ועל ידה ,תשלום הבדיקות ע"י המועצה ,יקוזז
מחשבון הקבלן.
מדידות באתר לביצוע עבודות הפיתוח יהיו על חשבון הקבלן.
דוגמאות באתר  -כל עבודות הפיתוח תתבצענה רק לאחר אישור דוגמאות של עבודות:
קירות ,אבני שפה וריצופים ,גידור ומעקות וכד'.
שווה ערך לדוגמאות הנ"ל ,יאושרו ע"י המפקח ומזמין העבודה בלבד.

40.03

היקף העבודות
ביצוע עבודות הפיתוח ,פרוקים ,עבודות עפר ,חפירה/חציבה ומילוי ,הידוק רגיל והידוק
מבוקר ,בנית קירות  ,מצעים ,אבני שפה ,שבילים ורחבות ,גידור ומעקות ומתקני משחק.
ביצוע העבודות לפי תנאי השטח במקום ,ולפי הנחיות המפקח.

40.04

מדידות
ביצוע העבודות לפי התכניות כולל מדידות בשטח לצורכי ביצוע העבודות.
על הקבלן לדאוג לסימון השטח במשך כל שלבי העבודה.
העבודה תתבצע בלווי מודד במשך כל תקופת הביצוע ,ביצוע המדידות ע"ח הקבלן.
הקבלן אחראי לביצוע מדויק של כל עבודות הפיתוח בהתאם לתכניות.
עם סיום עבודות הפיתוח יספק הקבלן תכנית עדות למצב השטח לאחר ביצוע העבודה.
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הנ"ל תנאי להגשת חשבון סופי.

40.05

עבודות עפר
עבודות חישוף השטח כולל כל העצמים המצויים באתר ופינויים כולל פינוי פסולת קיימת.
עבודות חפירה ו/או חציבה לפי תנאי השטח הקיימים ,בכל סוגי הקרקע ו/או סלע הקיימת
במקום כולל בולדרים ובכל עומק שהוא בהתאם לתכניות וההנחיות במקום .מחיר עבודות
החפירה כולל מילוי החומר באתר ,בשכבות כל  20ס"מ ,לפי הנחיות המפקח ויועץ הקרקע.
סילוק החומר העודף או חומר שאינו מתאים ו/או פסולת קיימת אל אתר שפיכה מורשה
בהתאם להנחיות המפקח  .תשלום אגרות לאתר שפיכה מורשה בהתאם למופיע בחוזה
קבלן.
אדמת גן – פיזור אדמת גן מטיב מאושר בעובי של לפחות  40ס"מ ,נקיה מאבנים ומכל גוף
זר אחר .אדמה חקלאית משכבות עליונות ,פעילות .אדמה נקיה מעשבי בר .יש לקבל
אישור לספק האדמה.
מחיר עבודות החפירה/חציבה כולל סילוק כל החומר העודף ,כולל הסלעים וכל החומר
הסלעי העודף לאתר שפיכה מורשה מגרסה
גריסה וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר ,להתאמת החומר המקומי למצע סוג א' ו/או
מצע סוג ב' ו/או חומר נברר  ,לרבות מיון החומר ,ניפוי פסולת ,איחסונו באתר ,הובלתו
למרחק עד  5ק"מ  ,פיזור והידוק רגיל בשכבות כל  20ס"מ ו/או בהתאם להנחיות יועץ
קרקע.
המחיר כולל תשלום עבור שכירות מגרסה וקבלת אישורים וכל הנדרש לביצוע עבודה
תקינה ובטיחותית.
המחיר כולל בדיקות מעבדה מוסמכת לאיכות החומר הנגרס ,בהתאם להנחיות יועץ
הקרקע ,הנ"ל ע"ח הקבלן ויכלל במחיר היחידה.
עבודות הגריסה יבוצעו בהתאם להנחיות ודרישות מחלקת איכות הסביבה במועצה.
(רעש  /אבק) .
באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים מהרשות המקומית לביצוע
עבודות הגריסה.
הקבלן לא יחל בביצוע עבודות הגריסה לפני קבלת אישור בכתב ממזמין העבודה
והמפקח באתר.
עבודות הגריסה כוללות בין היתר ,המטרת כל איזור הגריסה למניעת אבק כולל
התחברות למקור מים והמטרה.
הקבלן יהיה אחראי על עבודה זהירה בשטחים הצמודים למגורים ,כבישים ומדרכות
ותשתיות קיימות.

40.06

העתקת עצים קיימים
להלן שלבי ביצוע העתקת העצים.
לפני ביצוע העבודה ,באחריות הקבלן לדאוג לקבלת כל האישורים המתאימים מהרשויות
המתאימות כדוג' קק"ל ופקיד היערות לביצוע העתקת העצים כולל תשלום אגרות במידת
הצורך .ביצוע העבודה ע"י בעל מקצוע המוסמך לבצע העתקת עצים.
גיזום הנוף והקצרתו בהתאמה בהיקף של כ 30% -מהצמרת .בכל מקרה יש
לשמור על הגזע המרכזי וזרועות השלד .במחיר העבודה יכלל עבודות הגיזום
ופינוי בגזם אל אתר שפיכה מורשה.
צמצום מרחב המחיה של השורשים יעשה באמצעות חיתוך בשני שלבים .בשלב
הראשון יחתכו השורשים בהיקף הגוש בקוטר פי  6לפחות מקוטר הגזע (אך לא
יותר מ 3-מטר) ,החיתוך ייעשה לעומק  30ס"מ עד  40ס"מ .יש להקפיד על
חיתוך עדין ככל האפשר .שורשים שנקרעו יחתכו מחדש באמצעות משור או
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מזמרה .שורשים בקוטר  12מ"מ ומעלה ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות,
וימרחו במשחת גיזום.
לעידוד צמיחת שורשים בקרבת הגזע יש להשקות את העץ במערכת השקייה
זמנית (טפטוף או התזה) בכמות של  20מ"מ אחת לשבועיים וכן לדשן בכמות
של  80גרם למ"ר בדשן משולב שהרכבו כ. 20:12:20 -
לאחר חודש וחצי יעשה חיתוך שורשים נוסף באותו ההיקף ובאותו המקום
שנעשה החיתוך הקודם ,לעומק של  1.5מטר לפחות וגיזום נוף נוסף של כ20% -
מהצמרת בהתאמה.
אזור העץ יגודר וישולט למניעת נפילה לתעלה שנחפרה .כאשר לא ניתן לגדר את
השטח ,התעלה שנחשפה במהלך חיתוך השורשים תמולא בחומר אינרטי שלא
יעודד צמיחת שורשים לתוכו.
במהלך כל תקופת ההכנה יש לעקוב אחר מצב הנוף וחיוניותו .במקרה של
התייבשויות ענפים בצמרת העץ יש לבצע גיזום נוסף להקטנת הנוף ולמניעת
נזקי ההתייבשות ולאיזון טוב בין נוף לשורש.
בהרמת העץ יש להקפיד על שלמות הגוש ומניעת שבר בענפיו .אם לא נאמר
אחרת ,גוש השורשים יעטף ביוטה וייקשר בחוט סיזל מתכלה.
הנפת העץ וניתוק שורשים תחתונים תעשה באמצעות ניתוק הדרגתי תחתון של
השורשים ,באמצעות כף הטרקטור ,בשילוב הרמת העץ באמצעות מנוף.

40.07

עקירת עצים קיימים
ביצוע העבודה ע"י בעל מקצוע המוסמך לבצע העתקת עצים.
העבודה תבוצע ע"י בעל מקצוע מוסמך לנ"ל .במחיר העבודה יכלל פינוי הגזם אל אתר
שפיכה מורשה ,כולל פינוי בית השורשים.
באחריות מזמין העבודה לדאוג קבלת כל האישורים המתאימים מהרשויות המתאימות
כדוג' פקיד היערות לביצוע העתקת העצים כולל תשלום אגרות במידת הצורך.

40.08

עיבוד צורת דרך
עיבוד צורת דרך יהיה ע"י כבישה במכבש ויברציוני מסוג "בומג" או הדומה לו כולל יישור
השטח .ההידוק יהיה כולל הרבצת מים עד לקבלת צפיפות של  98%מודיפייד אשו.

40.09

קירות
בניית קירות תומכים  ,קירות כובד ו/או בטון מזוין לפי פרט קונסטרוקטור.
חיפוי אבן בשורות ,אבן חברונית קשה לבנה ,בעובי שלא יפחית מ 6-ס"מ .אבן במידות
אורך  40-60גובה  22-25ס"מ,עיבוד אבן "מוטבה" או "תלטיש" בהתאם לחיפוי אבן בנין
ובהתאם לפרטי אדריכלות וכן בנית אבן-גב אחורי ,בגובה  30-50ס"מ ו/או לפי המצויין
בתכניות.
חזית בנייה עם מישקים שקועים ,גב בטון ב.300-
ביצוע פוגות המשכיות בהתאם לפוגות ולשורות חיפוי אבן מבנה.
הכל בהתאם לתכניות ולפרטים.
ביסוס קירות ,בטון ,זיון ברזל ותפרי התפשטות – בהתאם לפרט קונסטרוקטור.
עבודות ביצוע קירות תומכים כוללות :עבודות חפירה ליסודות,
ישור והידוק שתית ברוחב יסוד הקיר ,החזרת החומר החפור ,מילוי גרנולרי מאחורי
הקיר ,צינור ניקוז " 4ותפר התפשטות.
הכל בהתאם לפרט מהנדס קונסטרוקציה .כל הנ"ל לא ימדד ויכלל במחיר ביצוע הקיר.
בניית (קופינג) כרכוב אבן
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בנית גמר עליון לקירות( ,קופינג) כרכוב אבן עובי  8ס"מ ורוחב  40-45ס"מ,
אורך משתנה ,משטח עליון וחזית כרכוב עיבוד מוטבה.

40.10

גומחות לתשתיות בקירות
ביצוע גומחה שקועה לתשתיות חשמל/בזק  /מים בשלב בניית הקירות.
א.בנית גומחה כפולה לתשתיות תקשורת /בזק
גומחה במידות נטו  80/150/40נטו.
כולל חיפוי וגמר בהתאם לפרטי קירות .ביסוס ,יסוד וזיון ברזל בהתאם לפרט
קונסטרוקטור.
כולל התקנת דלת מפח מחורר וסידור נעילה כמופיע בפרט ,אשר לא נכלל בסעיף הקירות.
ב.בנית גומחה למונה מים
גומחה במידות  500/150/40נטו.
כולל חיפוי וגמר בהתאם לפרטי קירות .ביסוס ,יסוד וזיון ברזל בהתאם לפרט
קונסטרוקטור.
כולל התקנת דלתות מפח מחורר וסידור נעילה כמופיע בפרט ,אשר לא נכלל בסעיף
הקירות.
ג.בנית גומחה לאשפה
גומחת אשפה  -במידות  320/160/180נטו .
כולל חיפוי וגמר בהתאם לפרטי קירות .ביסוס ,יסוד וזיון ברזל בהתאם לפרט
קונסטרוקטור.
כולל התקנת דלתות מפח מחורר וסידור נעילה כמופיע בפרט ,אשר לא נכלל בסעיף
הקירות
ד.בנית גומחה לתשתית חח"י
גומחה במידות נטו  400/150/40נטו.
כולל חיפוי וגמר בהתאם לפרטי קירות .ביסוס ,יסוד וזיון ברזל בהתאם לפרט
קונסטרוקטור.
כולל התקנת דלת מפח מחורר וסידור נעילה כמופיע בפרט ,אשר לא נכללת בסעיף
הקירות.

40.11

מדרגות
מדרגות אבן מנוסרת  – 15/33אבן קשה מנוסרת ,מעלה ומדרך סיתות "מוטבה/תלטיש",
חזית עבוד חלק כולל פאה קטומה  ,1.5/1.5כולל פס אזהרה בקצה השלח מסותת באבן.
כולל יסוד בטון עם ברזל וכן מצע סוג א' ,מדורג בעובי של  30ס"מ לאחר ההידוק ,פיזור
והידוק בשתי שכבות ,הידוק המצע עם הרבצת מים עד לקבלת צפיפות של " 98%מודיפייד
אשו".
רוחב שכבת המצעים יהיה כרוחב יסוד או שן בתוספת שוליים ברוחב  30ס"מ מכל צד של
מדרגות.
ביצוע המדרגות כולל הנחת פס אזהרה מאבן מישושית עם בליטות בגוון הריצוף ,בראש
המדרגות ,ברוחב  60ס"מ מאבן תואמת לפי הפרט .הנ"ל לא נכלל במחיר ביצוע המדרגות.

40.12

אבני שפה
עבודות בנייה של אבני השפה יכללו יסוד וגב בטון ומצע סוג א' ,מדורג בעובי של  30ס"מ
לאחר ההידוק ,פיזור והידוק בשתי שכבות ,הידוק המצע עם הרבצת מים עד לקבלת
צפיפות של " 98%מודיפייד אשו" .רוחב שכבת מצעים לא יקטן מ 50-ס"מ מעבר לרוחב
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יסוד אבן השפה .כולל עיבוד זוויות ,פינות ,קשתות מאבן חתוכה במשור חשמלי (לא
שבירה) .קשתות יעובדו ע"י חצאים או רבעים – לא תותר שבירת אבן.
אבן שפה גננית  10/20/100אקרשטין מק"ט  2260או ש"ע – גוון צבעוני.
אבן גן שיפועית  20/30/50אקרשטין מק"ט  22000או ש"ע– גוון צבעוני.
אבן שפה אבן מנוסרת בעובי  10ס"מ וברוחב  30ס"מ ,אורך  40-60ס"מ ,עיבוד פני אבן
וחזית "מוטבה או תלטיש" .הנחת אבן ע"ג יסוד בטון לפי הפרט.

40.13

תשתית לריצוף
תשתית לריצוף שבילים ורחבות ,מדרכות  ,מצע סוג א' ,מדורג בעובי של  30ס"מ לאחר
ההידוק .פיזור והידוק בשתי שכבות .כל שכבה לא תעלה על  15ס"מ .הידוק המצע עם
הרבצת מים עד לקבלת צפיפות של " 98%מודיפייד אשו".
עבודות אספקת  ,פיזור והידוק מצעים כלולים במחיר ביצוע הריצוף.
תשתית למגרש ספורט ו/או דרך גישה למגרש שכן  ,מצע סוג א' ,מדורג בעובי של  45ס"מ
לאחר ההידוק .פיזור והידוק בשלוש שכבות .כל שכבה לא תעלה על  15ס"מ .הידוק המצע
עם הרבצת מים עד לקבלת צפיפות של " 98%מודיפייד אשו".
עבודות אספקת  ,פיזור והידוק מצעים כלולים במחיר ביצוע הריצוף.
תשתית לכביש ציבורי  ,מצע סוג א' ,מדורג בעובי של  60ס"מ לאחר ההידוק .פיזור והידוק
בארבע שכבות .כל שכבה לא תעלה על  15ס"מ .הידוק המצע עם הרבצת מים עד לקבלת
צפיפות של " 98%מודיפייד אשו".
עבודות אספקת  ,פיזור והידוק מצעים כלולים במחיר ביצוע הריצוף.

40.14

ריצוף משתלב
אספקת הנחת ריצוף באבנים משתלבות שבילים ורחבות ,אבן משתלבת מסוג "נטורה
הונד"  ,עובי  7ס"מ ,במידות  , 16/16 ,16/24 ,16/8הנחה בקווים ישרים והנחה בקשתות
ו/או עיגולים  ,אבן בגוון כורכרי או חברוני על בסיס מלט לבן ,כולל חול בעובי של  5ס"מ.
כולל ריסוס במונע נביטה.
הכל בהתאם לפרטים ולתכניות.
יש להוסיף לחול מלט ביחס של . 1:10
יש לבצע עבודה מתואמת ללא רווחים בין המרצפות .סגירת החללים ע"י חול והידוק
במכבש.
השלמת קטעי ריצוף מחלקי מרצפות יהיו אך ורק ממרצפות חתוכות ע"י משור .לא תורשה
השלמה ע"י בטון.
בשטח של  1.00מ"ר צמוד למרזבים  ,יש לרצף ע"ג טיט.
ריצוף באבנים משתלבות שבילים ורחבות ,אבן משתלבת מסוג  10/10 , 10/20 , 20/20בגוון
קוקטיל אפורים  ,עובי  6ס"מ ,כולל  10%לבן ,כולל חול בעובי של  5ס"מ .כולל ריסוס
במונע נביטה .גוון אבן משתלבות – קוקטיל אפורים ( ,קוקטיל אפור באבן ) על בסיס
מלט לבן.
הכל בהתאם לפרטים ולתכניות.
יש להוסיף לחול מלט ביחס של . 1:10
יש לבצע עבודה מתואמת ללא רווחים בין המרצפות .סגירת החללים ע"י חול והידוק
במכבש.
השלמת קטעי ריצוף מחלקי מרצפות יהיו אך ורק ממרצפות חתוכות ע"י משור .לא תורשה
השלמה ע"י בטון.
בשטח של  1.00מ"ר צמוד למרזבים  ,יש לרצף ע"ג טיט.
ביצוע ריצוף באבנים משתלבות מישושיות מיוחדות ,בגוונים שונים,
אבן עם בליטות ו/או פסים ,בראש גרמי מדרגות ,ו/או עבור סימון דרכי כניסה או יציאה,
דרכי גישה בהתאם לתכניות ולפרטים ולתקן נגישות.
גבול משטחי ריצוף ושבילים עם גינון יהיה בהתאם לפרטים כולל  :ביצוע אבני שפה
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ויסוד בטון לכל אורכם ,פילוס ויישור בתוואי הדרך ,הנחת אבני שפה ו/או ביצוע חגורת
וסגירת מרווחים באופן הרמטי עם טיט צמנט בגוון האבן.
פס אבן
אספקת והנחת פס אבן מנוסרת ברוחב  30ס"מ ובעובי מינימלי של  6ס"מ ,
אורך משתנה  45-60ס"מ  ,משטח עליון עיבוד "מוטבה עדין" הנחה ע"ג טיט בעובי 10
ס"מ.
אספלט למגרשי ספורט
אספלט במגרשי ספורט בעובי  7ס"מ ,מבוצע בשתי שכבות :שכבה נושאת תחתונה בעובי
 4ס"מ גודל הגרגר  19מ"מ (" )3/4ומעליה ,שכבת אספלט בעובי  3ס"מ גודל מקסימלי 9.5
מ"מ (" ,)3/8לרבות פיזור ,ריסוס ביטומני בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר.
כולל יריעה גיאוטכנית מבד ארוג במשקל של  400גר/מ"ר.

40.15

עבודות עץ ומתכת
עבודות מתכת
מעקות וגדרות ופרטי מסגרות אחרים ,יהיו מגולוונים וצבועים בתנור בגוון בהתאם
להנחיות האדריכל/המפקח ומזמין העבודה.
כל אלמנט אחר אשר אינו כולל צביעה בתנור – חייב לעבור צביעה בצבע יסוד ,שכבה
ראשונה במפעל ,שכבה שניה בשטח לאחר גמר כל ההלחמות או ההברגות.
שכבת צבע היסוד ,תבוצע לאחר ניקיון יסודי של כל פני המתכת ,כולל ניקיון מגרגרים או
קשקשת ו/או "גרדים" ובליטות חדות ,ויאושרו ע"י המפקח לפני ביצוע משטח יסוד.
צבע היסוד יהיה מיניום עופרת או אבץ כרומטי.
הצבע יבורש לתוך השקעים תוך דחיסה נמרצת.
פרק זמן היבוש והזמן עד לביצוע שכבות צבע בהתאם להוראות היצרן.
צביעה בצבע "טמבור מטאל" או הדומה לו ,יהיה ע"י התזה ב 4-3 -שכבות צבע  ,בהתאם
להוראות היצרן .גוון וצבע בהנחית האדריכל והמפקח ומזמין העבודה.
דלתות לגומחות תשתיות חשמל/בזק/מים יהיו מפח מחורר בעובי מינימלי של  1.5מ"מ ,
חור מרובע ,בגודל  6מ"מ ,מרחק בין מרכזים  10מ"מ 40% ,שטח פתוח .בהתאם לדרישת
האדריכל.
אופן ביצוע ומספר דלתות בהתאם לפרט כולל סידור נעילה  ,מסוג "סגר ארון חשמל קפיצי
רגל  ,דוגמת חב' "עמישי" או ש"ע.
ריהוט גן ומתקנים שונים
עיגון ריהוט גן ומתקנים שונים ו/או ביצוע יסודות בשטח ,יהיו בהתאם להנחיות היצרן
ו/או קונסטרוקטור.
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פרק - 41

גינון והשקיה

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  41של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

41.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –884חלק -1צינורות מפולי ויניל כלוריד (.)PVC
ת"י –1114דשנים כימיים חלקים6—1-
ת"י –1519צינורות פוליאטילן חלק .1
ת"י -1554חלק -2לוחות מאבן טבעית לחיפי מדרגות .
-

41.02

עבודות השקיה
עבודות השקיה כוללות אספקה והתקנת צנרת תת קרקעית ועילית  ,צנרת הובלה וחלוקת
מים לטפטוף  .צנרת בקטרים מ-קוטר  63דרג  6להובלת מים ועד לצנרת בקוטר  20דרג 6
ו/או דרג  ,10הכל בהתאם למופיע בכתב הכמויות.
צנרת לטפטוף בקוטר  17מ"מ ,רע"ם או ש"ע ,טפטפת אינטגרלית בצינור בעלת ספיקה של
 2.3ל/ש ,מרווח בין טפטפות  0.5מ' כולל סיומת לקו טפטוף ונעיצת יתד כל  4מ' ובקצוות.
בקר השקיה חשמלי בעל  6הפעלות דגם "מיריקל" – סוללות או הדומה לו  ,בתאום
ובאישור מחלקת המים במועצה.
ראש מערכת לטפטוף  ,הכולל מד מים עירוני ,מגוף אלכסוני ראשי " , 1.5מסנן "120 1.0
מש ,וסת לחץ " ,1.0משחרר אויר " 1.0אוטומטי פלסטי ,שסתומי אויר אנטי וואקום "1/2
בראש כל קו טפטוף ,מגופים חשמליים " 1.0תוצרת "דורות" או ש"ע ומגוף כדורי ".3/4
וכן כל אביזר אחר הדרוש להפעלה תקינה של ראש מערכת הכל בתאום עם המועצה.
יש להתקין במערכת רקורדים לפני ואחרי המסנן והוסת.
וכן תא למחשב כולל סידור נעילה וארון עילי לראש המערכת תוצרת חב' "אורלייט" דגם
 115/110/32 OR 2112או ש"ע כולל ביצוע יסוד מתאים ובורגי עיגון.

41.03

שרוולי  P.V.C.למעבר צנרת השקיה בקוטר "4"- 2
בכל מקום בו חוצה צינור ההשקיה ,שביל ,מדרכה ,כביש או קיר,
יש להניח שרוול (כפול )2לצנרת השקיה .השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה
( )P.V.C.או מפוליאתילן ללחץ מים דרג  6ובקוטר ע"פ התכנית .בתוך השרוולים יותקן
חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ .קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.
ראש השרוול בעומק  100ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.
שרוולים במדרכות ,ריצופים ומפרצי חניה – עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 50
מ"מ או  75מ"מ או מפי.וי.סי ביוב (כתום) בקטרים  90מ"מ 110 ,מ"מ ,בהתאם למצוין
בתכנית.
ראש השרוול טמון בעומק  40ס"מ.
במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.
שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור.
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41.04

עבודות צמחיה
אספקת ונטיעת עצים חצי בוגרים גודל  ,8קוטר גזע " ,2ובגובה של  3מ'  ,עץ בן  3שנים
לפחות ,בית השורשים עטוף בשק כולל חישוקי ברזל.
כולל  3סמוכות לכל עץ.
וכן זיבול בתחתית הבור בקומפוסט מתאים ובכמות בהתאם להנחיות היצרן.
אספקת ושתילת שיחים גודל  4במיכל של  3ק"ג כולל זיבול כנ"ל.
אספקת ושתילת שיחי ערער מזנים שונים ,גודל  ,4צמחים מפותחים מכלי של  3ק"ג,
בעלי  3ענפים ,לפחות ובאורך מינימלי של  20ס"מ ,כולל זיבול כנ"ל.
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פרק - 44

עבודות גידור ומעקות

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בניין" (הידוע גם בכינויו "האוגדן
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף .למרות שאין פרק  44ב"אוגדן הכחול " מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים
שבפרק זה (במידה ומתאימים) .בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו,יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

44.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –1142מעקות
ת"י –2142פתרונות להפרשי גבהים –חלקים 2, 1
ת"י –4273גדרות פלדה
-

44.02

גדר מוסדית ומעקות ,שערים
גדר מוסדית בגובה  2.20מ' ,דגם "מנרב" תוצרת גדרות "אורלי" או ש"ע .כולל עיגון ע"ג
קרקע או בתוך קירות ,עיגון ע"ג קירות בעזרת קידוח "כוס" בלבד ,עמודים וגדר מגולוונים
וצבועים בתנור בהתאם להנחיות האדריכל ,מרווח בין פרופילים  10ס"מ.
מרווח בין עמודים (אורך שדה)  2.00-2.50מ' בהתאם להנחיות היצרן ובהתאם לתקן
גדרות עדכני .לא יותר שימוש בשדה באורך מעל  2.50מ'.
שער ראשי ושער חרום להולכי רגל כדוג' גדר דגם "מנרב" או ש"ע וברוחב  , 1.50חד כנפי
או דו כנפי כולל סידור נעילה בריח ,פתיחה ונעילה חשמלית והתקנת אינטרקום.
שער ראשי לרכב כדוג' גדר דגם "מנרב" או ש"ע וברוחב  , 4.20דו כנפי כולל סידור נעילה
בריח ,פתיחה ונעילה חשמלית והתקנת אינטרקום.
אינטרקום ועבודות חשמל בהתאם להנחיות ופרטי יועץ חשמל.
כנ"ל גדר בטיחות/הולכה בגובה  1.00מ' ,טיפוס מ , 13-לפי תקו עירוני ולפי פרטי עירית
ירושלים .כולל עיגון ע"ג קרקע  ,עמודים וגדר מגולוונים וצבועים בתנור.
כללי
עבודות ביצוע הגדרות/מעקות כוללות  :עבודות חפירה ליסודות ,ישור והידוק שתית
ברוחב העמוד  ,יסוד בטון ב 30-בהתאם לפרט ,ו/או קידוח "כוס" בקוטר " .4כל הנ"ל לא
ימדד ויכלל בסעיף ביצוע הגדרות/מעקות.
ביצוע עבודות הגידור בשטח כולל חיבורים בין "שדות" ללא הלחמות וריתוכים ,כולל
חיבורים "יבשים" .
ריתוכים אם ישנם יצבעו בצבע יסוד ותיקוני צבע בהתאם לגוון הנבחר ע"י האדריכל ו/או
מזמין העבודה ,כולל ליטוש והחלקת קצוות חדים ,הסרת בליטות ובכל מקום הנדרש ע"י
המפקח ו/או האדריכל  .הכל בהתאם לדרישת המזמין והמפקח באתר.
באחריות הקבלן המבצע לודא עמידות הגדר בתקנים הנהוגים בתקופת ביצוע העבודה.
מזמין העבודה רשאי לדרוש אישור מכון התקנים לביצוע הגדר.
כל אביזרי/חלקי המסגרות יהיו יציבים בגמר ההתקנה ללא חופש ,בליטות חדות
וקשקשת ,לאחר ליטוש וצבע /תיקוני צבע  ,הכל לשביעות רצון המפקח והאדריכל.
הערה:
בקטעים בהם קיים דרוג בקיר  ,יש לבצע הארכה של הגדר המוסדית באורך מינימלי של
 100ס"מ ובגובה הגדר העליונה.
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הנחיות צבע ,ראה סעיף עבודות עץ ומתכת( .גוון בהתאם להנחיות האדריכל) מאחזי יד
לאורך המדרגות ו/או רמפות משופעות  ,בהתאם לתקנים לרבות תקני נגישות 1142
וכו' ,כולל גילוון וצביעה לפי הנחיות האדריכל ו/או מזמין העבודה ,כולל צבע ניגודי
בקצוות מאחזי היד לפי תקני נגישות.
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פרק - 50

משטחים חסיני שחיקה

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  50של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

50.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –118בטון,דרישות תפקוד ויצור.
ת"י  – 466חוקת הבטון חלק 1
ת"י -896חלקים  -2, 1מוספים לבטון .
-

50.02

תאור כללי
ציפוי אפוקסי ב 2-שכבות ובעובי משתנה  2-4מ"מ ,עם גמר מחוספס וגוון
כנדרש ,לרבות הכנה כימית ו/או מכנית של פני משטח הבטון הקיים .השכבה
מורכבת מ "MASTER-TOP" -בתוספת גרגירי קוורץ או ש"ע.
הוכחת נכונות המערכת
ביחד עם הגשת הצעתו ימלא הקבלן במסמך את טבלת תכונות ותיאור המערכת
עם כל הנתונים הבסיסים של המערכת ,שתשמש לעבודתו .כמו כן יצרף הקבלן
פרוספקטים רשמיים של יצרן החומרים המוכיחים שלמערכת המוצעת על ידו
יש באמת את התכונות הדרושות כאמור.
הקבלן יספק דוח של מכון התקנים על חשבונו ללא תוספת מחיר .הבדיקה
תעשה בשישה מקומות אותם יקבע המפקח.
ביצוע דוגמה של ציפוי רצפה
הקבלן יבצע דוגמה של ציפוי רצפת הבטון במערכת הציפוי .הדוגמה תבוצע לפי
הוראות הלקוח/המפקח בגודל של לפחות  3/3מ' ותכלול את כל השכבות וכל
המרכיבים של העבודה כמפורט במסמך זה לרבות פנל לאורך הקירות שאורכו
לפחות  3מטר ופינת הפנל בפינת החדר ,טיפול בתפרים ,סדקים וכד'.
הקבלן ימשיך בעבודתו רק אחרי אישור הדוגמה על ידי המפקח .עבור ביצוע
דוגמת ציפוי ישולם לקבלן פעם אחת בלבד בהתאם למחירי היחידה הרגילים
שהציג בכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת בעד ההיקף הקטן של העבודה ו/או בעד דוגמאות נוספות
שיבוצעו עקב אי התאמה של הדוגמאות הקודמות.
סוג המערכת
המערכת תהיה מסוג שתכונותיה יהיו ברמה המתוארת בסעיף .3

50.03

הכנת השטח וניקוי הרצפה
בטבלה שלהלן מתוארות תכונות בסיסיות של פעולת מכונת הניקוי בתנאים שונים של
מצב פני הרצפה.
היקף-
סוג
גודל
הכדור
0.017” BT # 1
0.023” BT # 2
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0.028” BT # 3
0.033” BT # 4

עדין -בינוני
בינוני

0.039” BT # 5
0.046” BT # 6

מחוספס
מחוספס במיוחד

שכבת  Urethaneדקה
בטון גס ,הסרת שכבה עבה
של Urethane
בטון גס;
הסרת  3.5-6מ"מ פני בטון
עבור הציפוי

גבוהה 40-80
בינונית 15-40
בינונית 15-40
בינונית 15-40

הקבלן יבצע את ניקוי פני הרצפה לפי המצב של פני הרצפה ובהתאם להוראות המפקח.
הקבלן יסיר מפני הרצפה את כל שאריות לחות ,מים ,שעווה ,גריז ,שמן ,שומן ,שאריות
של בטון ,מי צמנט וכל חומר זר או לכלוך אחר.

50.04

טיפול בסדקים בבטון
סדקים נימיים בבטון שגודלם קטן מ 2 -מ"מ  ,לא דורשים טיפול מיוחד למעט ניקויים
באמצעות שואב אבק.
סדקים גדולים מ 2 -מ"מ יפתחו ע"י ניסור מכני לצורת האות " " Vבגודל  4מ"מ ויטופלו
באמצעות חומר אפוקסי גמיש  Stonflex MP7כמתואר להלן:
יש לנקות את הסדק או התפר משאריות בטון ,גריז ,לחות ,שומן וכל לכלוך אחר.
יש למלא בחומר אפוקסי גמיש עד לגובה פני הרצפה כאשר לפני זה מיושמת שכבת יסוד
לאפוקסי מידות הסדק הממולא חייבים להיות ביחס עומק = ½ מהרוחב .לסדק גדול מ-
 5מ"מ יש להוסיף לאורכו רשת פיבר טבולה בחומר האפוקסי .במידה והתפר הוא עמוק
יותר יש להכניס לתפר פרופיל תמיכה גמיש סטנדרטי ,גדול במקצת מרוחב בתפר כדי
להבטיח דחיסת הפרופיל לתוך התפר ואחיזתו שם.

50.05

אחריות המבצע בתקופת הבדק
המבצע יהי אחראי כלפי הלקוח לטיב העבודה והחומרים בתקופת בדק של  12חודשים
ממועד מתן תעודת גמר .האחריות מתיחסת לעמידת ציפוי .ציפוי הרצפות ,והרולקות כמו
שהוגדרו במפרט המיוחד.
תקן ISO 9002
יצרן חומרי הגלם והמבצע בעלי הסמכה לתקן ISO 9002

50.06

תכולת העבודה ואופני מדידה מיוחדים
ציפוי מערכת אפוקסי
ציפוי אפוקסי ב 2-שכבות ובעובי משתנה  2-4מ"מ ,עם גמר מחוספס וגוון
כנדרש ,לרבות הכנה כימית ו/או מכנית של פני משטח הבטון הקיים .השכבה
מורכבת מ "MASTER-TOP" -בתוספת גרגירי קוורץ או ש"ע .המערכת תמדד
נטו לפי השטח המצופה .המחיר כולל ביצוע דוגמה ,אחריות בתקופת הבדק,
הכנת השטח ,ניקוי רצפה ,שכבת מערכת עיקרית ,טקסטורה ושכבת ציפוי
עליונה כמתואר לעיל במפרט המיוחד ובהתאם להוראות המפורטות של יצרן
החומר.
טיפול בסדקים ותפרים
טיפול וסדקים ותפרים ימדד נטו לפי אורך ,אך ורק במשטחים קיימים ,לא
ישולמו טיפולים בסדקים אשר יווצרו במשטחים אותם ייצק הקבלן .המחיר
כולל ביצוע דוגמה אחריות בתקופת הבדק של  24חודשים ,ביצוע כמוגדר
במפרט המיוחד כולל סימון התפר ובהתאם להוראות המפורטות של יצרן
החומר.
פנלים –רולקות
פנלים רולקות ימדדו נטו לפי האורך המיושם בפועל .המחיר כולל ביצוע דוגמה,
מתן אחריות בתקופת הבדק של  24חודשים ,הכנות השטח ,ישום שכבת ציפוי
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כמתואר בסעיפי המפרט המיוחד לעיל ובהתאם להוראות המפורטות של יצרן
החומרים.
גראוט מפוליאוריטן
גראוט מפוליאוריטן ימדד נטו לפי נפח (אחרי היבוש) שיבוצע בפועל.
המחיר כולל ביצוע דוגמה ,מתן אחריות בתקופת הבדק של  24חודשים ,כל
עבודות
הניקוי וההכנה ,ביצוע שכבות שונות אופקיות ו/או משופעות כמתואר בסעיפי
המפרט המיוחד לעיל בהתאם להוראות יצרן החומר.

50.07

הגנה
לאחר סיום עבודת הציפוי תכוסה הרצפה בקרטונים גליים שיודבקו בסרט דביק
לשיפוליים ,ומעליהם שכבת ניילון עבה עם חפיפות בין הגליונות .כל זאת ,כולל חידוש
תקופתי של הקרטונים והניילונים (לפחות אחת לשבוע) ,כלול במחיר היחידה של הציפוי.
כיסוי ציפוי יושאר עד לקבלת הפרוייקט ע"י המזמין.
לא יתקבלו פגיעות מכל סוג ברצפה לאחר יציקתה .על הקבלן מוטלת אחריות בלעדית
לשמירה על הריצפה.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  268מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

פרק - 51

כבישים ורחבות – פיתוח

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  51של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

51.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –118בטון,דרישות תפקוד ויצור.
ת"י –161ביטומן למסעות אספלט.
ת"י  –896מוספים כימיים לבטון.
ת"י -1463מוצרים גיאוסינתטיים חלקים .1-7
ת"י -1571מסעות מאבני ריצוף.
ת"י -2247תמרורי דרך אנכיים.
ת"י -5175מעקי בטיחות בכבישים.
-

51.02

כללי
דו"ח קרקע והמלצותיו הינם חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

51.03

עבודות הכנה ,פירוק ופינוי
התאמת שוחות:
לפני ביצוע עבודות אספלט ו/או ריצוף ייבדקו השוחות והתאמתן לרום
תכנון סופי .שוחות שלא תתאמנה יש להתאים את גובה השוחה .
על הקבלן לבדוק רומי התחברות לשוחות קיימות .
הפירוק והפינוי כולל כל פרטי התכסית והמכשולים אשר מונעים מהקבלן ביצוע
עפ"י התכנון המוצע ואשר מצויים בתחום גבולות הביצוע .הפירוק יכלול בין
היתר :פירוק אספלטים ,מדרכות ,מסלעות ,עמודי תאורה ,אבני שפה ,גדרות,
גזם ,עקירת עצים ,יסודות ואלמטים שונים מבטון וקירות תומכים .פרטי
האלמנטים לפירוק המצויים בשטח בעת מסירתו לקבלן .בנוסף לפרטים
המופיעים בתכנית מצב קיים ותשתיות קיימות ,רואים את הקבלן כמי שמדד
בעצמו את כל פרטי תכסית הדורשים פירוק ,עקירה ,הריסה ופינוי .פירוק יסוד
וגדר ההתרעה יהיה בנוכחות נציג מתקין הגדר ועפ"י הנחייתו הצמודה .עיתוי
פירוק גדר זה נתון בידי המזמין .עבודות הפירוק יכללו חישוף פני הקרקע עד
להגעה למפלס קרקע טבעית בכל שטחי האתר.
קירצוף אספלט בכביש מרכזי:
הקבלן יבצע קרצוף שכבת האספלט לצורך סלילת אספלט חדש .אורך המסעה
הכולל בשני האיזורים הוא כ  550מטר ורוחב המסעה הוא כ 8-מטר .ראה תכנית
מצב קיים .
פירוק אבן שפה מזרחית לכביש כניסה ראשית:
הקבלן יפרק אבן שפה הצמודה לכביש הכניסה הראשי .אורך האבן המיועדת
לפירוק הוא כ 400 -מטר .הפירוק יכלול את יסוד אבן השפה.
המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע פירוק עדין לצורך העברתו והתקנתו של
אביזר כלשהו.
הידוק תשתית.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  269מתוך 288

בית ספר אבו טור  – 1951מפרטים טכניים

ההידוק יבוצע על פני קרקע טבעית לצפיפות  98%מודיפייד א.א.ש.ו

51.04

עבודות עפר
על הקבלן לבצע עבודות עפר על מנת להגיע לתחתית מבנה של כבישים/מדרכות וחניונים.
בכפוף לאישור יועץ הקרקע ,החומר החפור יכול לשמש כמילוי חוזר עד לתחתית מצעים.
הכל בהתאם להנחיות יועץ קרקע.

51.05

עבודות מצעים
על הקבלן לבצע אספקה ,פיזור והידוק של מצע סוג א' עובי שכבה לאחר הידוק 15-20
ס"מ.

51.06

עבודות אספלט
אספלט לכבישים ורחבות
על הקבלן לבצע אספלט בהתאם למסומן בתכניות ופרטים .התערובת
אגרגטים של האספלט שתענה על דרישות תערובת תחום א' לפי המפרט
הבינמשרדי בלבד.
תכולת הביטומן – בהתאם לדרישות המפרט הבימשרדי בלבד.
על הקבלן למסור את הנתונים של תערובת (מרש"ל) לפני הבאת אספלט לאתר
ולקבל
אישור מהמפקח.
תצ"א  12.5בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG 68-10
תא"צ  25בעובי  7ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א וביטומן PG 68-10
חיבור אספלט
חיבור בין אספלט קיים לאספלט מתוכנן יבוצע על ידי חיבור מדורג רוחב
החפיפה
בין השכבות  20ס"מ ובחלק העליון (אספלט) ,הכל בהתאם לפרט המצורף.
ציפוי מאחה
בין שכבת אגו"מ לאספלט יבוצע ציפוי מאחה בשיעור  1.0ק"ג/מ"ר
בין שכבות אספלט תחתונה ועליונה שכבת ציפוי מאחה  0.30ק"ג/מ"ר
פיזור אספלט במקומות מיוחדים
במקומות מיוחדים ,שעליהם יורה המפקח ושאינם רחבות ,יידרש הקבלן פיזור
אספלט.
העבודה תתבצע בכלים או בעבודת ידיים ,הכל לפי הצורך.

51.07

עבודות תמרור ,סימון ושילוט
כללי ותאור הפרויקט
מכרז/הסכם זה מתייחס לביצוע תמרור ,סימון ושילוט לפרוייקט
העבודות הכלולות במפרט זה:
עמודים ואביזרי תנועה.
סימון דרכים.
על הקבלן להביא בחשבון שבמקביל לעבודות יעבדו בשטח קבלנים אחרים,
הקבלן יתאם את עבודותיו עם הקבלנים האחרים ויאפשר להם גישה לצורך
ביצוע עבודותיהם.
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על המפקח הראשי להורות לקבלן היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות
הקבלנים האחרים.
כל האמור לעיל כלול במחירי הסעיפים השונים שבמסגרת מכרז/חוזה זה ולא
תשולם לקבלן כל תוספת או תמורה עבורם.
המפרט הכללי
המפרט הכללי אשר לפיו יש לבצע את העבודות המשמשות נושא מכרז זה הוא:
המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין-משרדית המיוחדת
בהשתתפות משרד הבטחון אגף הבינוי ונכסים ,משרד העבודה ,מ.ע.צ .ומשרד
הבינוי והשיכון (להלן "המפרט הכללי").
כל האמור במפרט מיוחד זה מהווה תוספת לסעיף המתאים במפרט הכללי ואינו
מבטל את הנאמר במפרט הכללי ,אלא אם צוין זאת במפורש.
 51.07.02.01היקף הביצוע
לקבלן תימסרנה תכניות המראות את היקף העבודה וחלקיה.
הקבלן יכין בתאום עם המפקח ,לפי תחילת הביצוע לוח זמנים
שבו תפורטנה העבודות בהתאם לסוגיהן ,המזמין שומר לעצמו
את הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע ,או לבצע חלק
מהם או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים.
 51.07.02.02תכניות
התכניות המצורפות למכרז/הסכם זה הן תכניות "בסטאטוס
לביצוע".
 51.07.02.03היקף המפרט
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתכניות
ולכתב כמויות ,ועל כן ,אין מן ההכרח שכל העבודה המתוארת
בתכניות ובכתב כמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.
עמודים ,תמרורי תנועה ואביזריהם
 51.07.03.01עמודים לתמרורים.
העמוד יהיה מצינור פלדה בקוטר " 3בהתאם לתקן ישראלי
מס'  103באורכים כנדרש בכתב הכמויות ,אליו ירותכו  2ווי
פלדה בקוטר  10מ"מ ובאורך  30ס"מ לעיגון בקרקע .בקצה
התחתון של העמוד יהיו  2חורים בקוטר ובאורך  30ס"מ
לעיגון בקרקע .בקצה העליון של העמוד יהיו  2חורים בקוטר
" 5/16עבור חבור התמרור .כל הצינורות יטופלו נגד חלודה
בהתאם לסעיף  9במפרט אספקה מס'  111של מכון התקנים
הישראלי ,חלק העמוד הנשאר גלוי ייצבע סינטטי  1.0מ'
שחור ,כתום ,ירוק ,אדום או כחול לפי הצורך ואח"כ תהיה
חלוקה העמוד כל  20ס"מ באחד מהצבעים הנ"ל ולבלן
לסרוגין.
הצבה – בקצה התחתון של העמוד תרותך לוחית מרובעת
בעובי  8מ"מ לפחות ובמידות  400X400מ"מ לפחות מחוזקת
בארבע משולשי פח (מאותו סוג) המרותכים על העמוד ועל
פחית היסוד ,עבור עמוד באורך  1.40מ' או  3.0מ' העבודה
כוללת :חפירת בור בעומק  50ס"מ וברוחב  40ס"מ .הכנסת
העמוד לבור והצבתו במאונך בעזרת פלס מים ויציקת יסוד
בטון  40 X40X40ס"מ.
בכל מקרה הבטון יהיה מסוג ב 20-ויציקת היסוד תהיה בשני
שלבים :קודם יציקת הקרקעית ,לאחר ההתקשות משך 24
שעות לפחות ,הנחת העמוד והיסוד ,בכל מקרה והיסוד יוצק
כנגד דופן החפירה.
 51.07.03.02תמרורים ושלטים
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סימון על גבי התמרור
הסימון על גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים כפי
שפורסם בקובץ התקנות  2502מתאריך  2010ועדכונים לו
שפורסמו לאחר מכן .השלטים נכללים בתמרורי מודיעין.
התקנת תמרורים
התקנת התמרורים תהיה בהתאם למפרט אספקה מס'  111של
מכון התקנים הישראלי ,בכל הקשור לפח ממנו עשוי התמרור,
עבוד פח התמרור וצביעתו ,הסרט מחזיר האור מהווה את
הסימון על גבי התמרור והדבקת הסרט לפח התמרור.
צורת האותיות
צורת האותיות מידותיהן והרווחים ביניהן יהיו בהתאם
ל"הנחיות לאופן הצבת תמרורים"  2010בהוצאת המפקח של
התעבורה במשרד התחבורה.
גובה האותיות והספרות בתמרורים ובשלטים המיועדים לנהגים
בכלי רכב יהיה יחסי לגודל התמרור ,לפחות  10ס"מ .עובי
האותיות לפחות  15מ"מ ,המרווח בין האותיות לא יקטן מ20-
מ"מ ולא יעלה על  30%מגובה האות.
גובה תחתית
גובה תחתית התמרורים והשלטים יהיה  2.20מ' לפחות במקום
בהם עשוי לעבור הולך רגל.
במקומות שאינם מיועדים למעבר הולך רגל ניתן למקם תמרור
בגובה נמוך יותר לאחר קבלת אישור המתכנן.
גודל תמרורים
אורך צלע בתמרורי אזהרה משולשים-גודל עירוני .קוטר תמרורי
הוריה עגולים-גודל עירוני .תמרורי מודיעין בהם נכללים גם
שלטי הדרכה יהיו במידות-:גודל עירוני או כנדרש בכתב
הכמויות.
צבע התמרורים
צבע התמרורים ,יהיה בגוונים :אדום ,כחול ,ירוק ,צהוב ,לבן
וכתום בהתאם לדוגמאות הגוונים בלוח התמרורים ,עשויים
מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם למפרט אספקה מס' .111
הגוון השחור לא יחזיר אור.
גב התמרור
גב התמרור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומיניום ממנה
עשוי פח התמרור אך חייב להיות ללא ברק.
ההתקן להצמדת התמרור לעמוד
התמרורים יוצמדו לעמודים באחת מארבע השיטות הנזכרות
בסעיף  10במפרט אספקה מס'  111של מכון התקנים הישראלי.
השיטה חייבת להתאים לסוג התמרור כמוסבר במפרט האספקה
הנ"ל .כל חלקי החיבור העשויים פלדה יוגנו מפני קורוזיה על ידי
ציפוי קדמיום .עלות ההתקן וברגי החיבור של התמרור לעמוד
תכלל במחיר התמרור.
 51.07.03.03סימון דרכים
הגדרה – בסימון דרכים נכללים סימון מסעות בטון או
אספלט המשמשות כבישים ,מגרשי חניה ,חניונים מקורים
וכל משטח אחר שנועד לנסיעת מכוניות.
צורות הסימון – מידות שטחי הצבע ,הקוים והאותיות יהיו
בהתאם לתכניות ,אם צוינו מידות בתכניות בהתאם ללוח
בתמרורים – תמרורי סימון ע"פ הדרך (תמרורים מ-ד 1-עד
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ד )19-ובהתאם להנחיות לאופן הצבת תמרורים 2010
בהוצאת משרד התחבורה ,המפקח על התעבורה ,ודפי תיקון
והשלמה שנוספו לאחר מכן.
צבעים לסימון דרכים – המציא יספק אישורים של מכון
התקנים הישראלי לאיכות הצבעים שהוא מתחייב לספק.
צבעים שגוונם לבן וצבוה והמיועדים לסימון דרכים יהיו
בהתאם לתקן הישראלי  ,935יולי  1976ותקנים אחרים
המוזכרים בתקן הנ"ל.
החומר יועמד בדרישות התקן ל:
א .אריזה וסימון.
ב .דגימה והתאמה לתקן.
ג .תכונות פיזיקליות ,כימיות
וספקטורליות.
ד .גמישות ועמידות הציפוי.
ה .שיטות בדיקה לנ"ל.
ו .הכנת פני הדרך וצביעת סימנים – הכנת
פני הדרך לצביעה בסימני דרכים ,ושיטת
הצביעה של דרכים עירוניות ולא עירוניות
יהיו בהתאם לתקן ישראלי  ,934אוגוסט
 1975ותקנים אחרים המוזכרים בתקן
הנ"ל.
העבודה תהיה בהתאם לדרישות התקן ל:
א .הכנת פני הדרך.
ב .הכנת הצבע.
ג .הצביעה.

51.08

 51.082, 060שילוט ,תמרור ,צביעה ואביזרי תנועה
, 27.060.0011 , 51.082.0400 , 51.082.0130 , 51.082.0120 , 51.082.0110
, 27.060.0031 , 27.060.0017 , 27.060.0016 , 27.060.0013 , 27.060.0012
27.060.0400 , 27.060.0041 , 27.060.0040

51.09

הספקה והתקנת עמודים
העמודים שעליהם יורכבו התמרורים יהיו מצינורות ברזל מגולוונים
בקוטר " .3עובי הדופן  3.96מ"מ ,אורכם ינוע בין  4.50-3.00מ' ,הכול בהתאם
לתוכניות ולהוראות המהנדס .העמוד ייצבע לפי מפרט צביעה של עמודי רמזור.
העמודים יהיו קבועים בבור שקוטרו  40ס"מ ועומקו  50ס"מ ויחוזקו בברזלי
עיגון אשר יעוגנו ביסוד בטון ב . )50*40*40( 200 -המדידה לתשלום – ביחידות
לפי כתב הכמויות.

51.10

הספקה והתקנת תמרורים
על הקבלן לספק ולהרכיב את התמרורים או להחליפם בהתאם לדרישות
התוכנית ועליהם לענות לספציפיקציות של משרד התחבורה ,במיוחד לקבץ
התקנות  2502מיום  .1/1/70כל התמרורים יהיו מחזירי אור דירוג גבוה.
הגובה המזערי של תחתית התמרור יהיה  2.20מ'.
המדידה לתשלום  -ביחידות לפי כתב הכמויות .
מחיר ההתקנה כולל את כל האביזרים הדרושים להתקנת התמרור על גבי
העמוד בין באמצעות ברגים ובין באמצעות טבעת ,הכול לפי דרישת המהנדס.
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51.11

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת שלטים
כללי:
א .מפרט זה מתייחס לייצור תמרורי דרך (תמרורי אזהרה ,הורייה ומודיעין
להולכי רגל ולנוהגים בכלי רכב) .אספקת תמרורים/השלטים תיעשה אך ורק
על ידי "יצרן מוכר"" .יצרן מוכר" יצטרך להוכיח יכולת ארוכת טווח ,כולל
חומרים ,ציוד ,אנשי מקצוע וכו' .יצרן/ספק תמרורים/שלטים ,ימציא לפני
התחלת היצור ,אישור על כך שהחומרים ותחליפי יצור בשימושו מתאימים
למפרטים מטעם מכון התקנים .ייצור האותיות והסמלים וחיתוכם חייב להיות
בעזרת מחשב.
חומרים:
 51.11.02.01פחי התמרור/שלט יהיו עשויים לוח אלומיניום  2.50 - 2.00מ"מ
בהתאם למפרטי מת"י  268מאוגוסט  , 1984סעיף . 4.2
 51.11.02.02לוח האלומיניום ינוקה וייצרב בהתאם למפרט מת"י מס' 268
לאוגוסט  1984סעיף  .6פח התמרור יעבור טיפול הגנה מפני
קורוזיה.
 51.11.02.03ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד .החומר
מחזיר  -האור יהיה רב עוצמה  HIGH INTENSITYבהתאם
למפרט מת"י מס'  190מאוקטובר  .1983סעיף  , 208טבלה 3
החזרת אור מס' . 2
 51.11.02.04הדבקת סרט מחזיר האור לפח האלומיניום תיעשה באחת
מהשיטות הבאות:
 .1הדבקה חמה.
 .2הדבקה קרה.
 51.11.02.05החומר מחזיר האור יודבק אל שטח לוח האלומיניום באמצעות
מכשור מיוחד המופעל על ידי תת לחץ וחום ,או על ידי גלגלות
לחץ .הציוד ושיטת ההדבקה יהיו בהתאם להוראות בכתב של
יצרן החומר מחזיר האור .יצרן/ספק החומר מחזיר  -אור ימציא
למזמין לפני להתחלת הייצור תעודה המאשרת כי מפעל הייצור
לחומר מחזיר -האור מאושר בהתאם לתקן  .ISO 9002יצרן
השלטים ימציא למזמין לפני התחלת הייצור תעודה ממכון
התקנים הישראלי המאשרת כי המפעל מאושר בהתאם לתקן
ישראלי  . 2003יצרן/ספק/שלטים ,ימציא למזמין ,לפני התחלת
הייצור תעודה ממכון התקנים הישראלי כי החומר מחזיר האור
רב עצמה המוצע על ידו נבדק על ידם ומתאים לדרישות הטכניות
של מפרט מת"י מס'  190מאוקטובר  .1983סעיף  , 208טבלה , 3
החזרת אור מס'  2וכן החומר מחזיר אור DIAMOND
GRADEבהתאם לדרישות של נספח א' המצ"ב .יצרן/ספק
התמרורים/שלטים ,ימציא למזמין לפני התחלת הייצור תעודת
אחריות מטעם יצרן החומר מחזיר  -האור ומטעמו לגבי עמידות
החומר רב עצמה  HIGH INTENSITYוDIAMOND GRADE-
בתנאי הארץ לתקופה  10שנים לפחות .בא כח המזמין רשאי
לבקר במפעל לשם בדיקת החומרים ותהליכי הייצור ולפקח
עליהם תוך ביצוע העבודה .מפקח רשאי לפסול חומר או עבודה
שאינם עומדים בדרישות ,והיצרן לא יוציא מהמפעל למשלוח
לאתר הכביש.
 51.11.02.06חיבור השלטים ותמרורים למסגרות החיזוק ייעשה בשיטה שבה
פני השטח מחזיר האור לא ינוקב ,יחורר ,ייפצע או יפגע בכל צורה
שהיא בעת ,החיבור (ללא ראשי ברגים בחזית השלט)
 51.11.02.07התמרורים  /שלטים ייוצרו בהתאם למפרט מת"י מס' 268
(מת"י).
 51.11.02.08צורת התמרור ,צבע הסימנים המסומנים עליו ומידותיו יתאימו
לקובץ ההנחיות לאופן הצבת התמרורים בהוצאת משרד
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51.11.02.09
51.11.02.10
51.11.02.11
51.11.02.12

51.12

התחבורה המפקח על התעבורה שנת  .1997הודעת התעבורה
(קביעת תמרורים) (תיקון) התשמ"ט  .1999ייצור התמרורים /
שלטים (הסימנים שבתמרור) יהיו מחומר מחזירי אור בלבד .פרט
לחלק הצבוע בהדפס משי.
הסימנים בתמרורים יעשו בהדפס משי על חומר מחזיר אור .צבעי
ההדפסה ,רשתות ההדפסה וכן שיטת ההדפסה והייבוש יהיו
בהתאם להוראות בכתב של יצרן החומר מחזיר האור.
בשלטים ובתמרורים מיוחדים ,סוג האותיות והמספרים,
הרווחים ומידותיהם יהיו בהתאם לתוכניות ול"הנחיות לאופן
הצבת תמרורים".
המסגרות ,החיבורים ואמצעי חיבור יחושבו לפי ת"י  414לרוחות.
פיקטוגרמות (כגון אווירון ,אזור התעשייה) יהיו בהתאם ללוח
התמרורים והנחיות מע"צ.

סימון
א .כל תמרור יישא בצידו האחורי סימון ברור ובר קיימא ע"י הטבעה:
 .1שם היצרן אז סימונו המסחרי הרשום.
 .2חודש ושנת ייצור.
אריזה:
א .תמרורים:
 .1התמרורים יארזו בקבוצות של לא יותר מעשרה ( )10ויהיו בעלי מידה
וצורה אחידה בקבוצה ,ויקשרו בעזרת סרט מתאים.
 .2כל שני תמרורים יונחו כשפניהם אחד כלפי השני.
 .3בין שני תמרורים תהיה הפרדה באמצעות נייר אריזה עמיד או כל חומר אחר שווה
ערך.
 .4כל חבילה תיעטף ע"י קרטון או כל חומר אחר שווה ערך .לאחר מכן יש לקשור את
החבילה ולוודא שהתמרורים מהודקים היטב בתוכה ולא זזים אחד יחסית לשני.
בדיקות ודגמים:
א .על ספק להגיש תעודות המעידות על עמידות הסרטים המחזירים אור בתקן מת"י
. 190 1983
ב .מפקח מטעם המזמין רשאי לערוך בדיקות מדגמיות חוזרות.
בחינה:
א .בחינת התמרורים תעשה בהתאם למפרט מת"י  268סעיף . 12
ב .בדיקת הדבקה של הסרט לתמרור תעשה בכוח של  900גר' לכל ס"מ רוחב ,ובהתאם
לתקן . ASTM-D- 903-89
ג .פגמים חמורים יחשבו אי עמידות בסעיפים  ,12.1. 12.4, 12.5ו  , 12.6 -שבמפרט מת"י
. 268
ד .התמרורים תיבנה גם לפי מת"י  934רמה . 2
ה .רא"ר לכל הדגמים .4 %

51.13

התקנה:
התקנת התמרורים והשלטים תהיה בהתאם לתוכניות תמרור  /שילוט ובהתאם למפרט
התקנת תמרורים ושלטים של עיריית הרצליה .המדידה לתשלום -במ"ר לפי הכמויות
שבוצעו והוצבו בפועל .ביחידות לפי הכמויות שבוצעו והוצבו בפועל .פרט לסימון כבישים
 /חניונים
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כללי:
* בכל מקום שרשום כביש הכוונה גם לחניון עלי או תת קרקעי על משטחי אספלט או
בטון.
א .על הקבלן לדאוג לקבלת התרים לעבודה בכבישים מהמשטרה ע"י הגשת הטפסים
המתאימים לרשויות.
ב .1 .לביצוע העבודה ,יישא הקבלן באחריות לפי התנאים שיצוינו בהיתרים הנ"ל.
 .2התנאים וההיתרים יכללו חסימת מקומות העבודה ,שילוט הדרכה ,אזהרה והטיה.
כמו כן ,הקפדה על ביצוע העבודה בשעות שנקבעו בהיתרים.
 .3הקבלן יבצע את כל תנאי ההיתרים הנ"ל ,כגון :חסימת מקומות העבודה ,שילוט
הדרכה ,אזהרה והטיה וכו' .כמו כן ,הקבלן יהיה חייב לסלקם בגמר העבודה .העלויות
בגין עבודות אלו ,יחולו על הקבלן.
ג .המחיר שיגיש הקבלן במכרז זה יהיה מחיר יחידה לכל סוג עבודה אשר יפורט בתיאור
הטכני ,שיהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
מחיר יחידה לכל סוג עבודה המפורט בתנאים הטכניים כולל ניקוי
ד.1 .
הכביש/פני הבטון לפני סימון ,החומרים הדרושים לסימון ,שכר עבודה ,שימוש בכלי
עבודה הדרושים לניקוי ולסימון וכן ניקוי וסילוק שאריות ,כלים ,מחסומים וכל
האביזרים ששימשו את הקבלן לצורך עבודתו בגמר העבודה.
 .2מחיר היחידה לכל סוגי העבודה יכלול :הוצאות ההובלה הקשורות בביצוע העבודה,
הבאת כלים ,חומרים ,מחסומים ,שלטים וכו'.
על הקבלן להתחייב לתקופת אחריות של  12חודשים מיום הסימון בצבע
ה.1 .
כביש שהוא הציע ועבור תקופה זו עליו לתת ערבות לטיב העבודה שתתקבל על דעת
המזמין.
 .2במידה שהסימון בתקופת האחריות שניתנה ע"י הקבלן לא יהיה תקין לפי הערכת
המפקח ,יהיה על הקבלן לחדש את הסימון באותם המקומות ,על חשבונו ,במקרה שלא
יעשה זאת במשך שבועיים מיום קבלת ההוראה בכתב ,יהיה המזמין רשאי לחדש את
הסימון בכל דרך שייראה לו ,על חשבון הקבלן בתוספת 15 %שייחשבו כהוצאות
משרדיות.
ו .הקבלן יהיה חייב לבצע סימוני כבישים גם בעונת החורף ,בימים לא גשומים.
ז .על הקבלן להעסיק בעלי מקצוע בהתאם לסיווג המקצועי של שירות התעסוקה.
ח .מודגש ומוצהר כי סימוני הכבישים/חניונים ייעשו אך ורק בהתאם לתקנים מס' ,934
 935של מכון התקנים הישראלי .בכבישים משובשים ,יהיה על הקבלן להגדיל את כמות
הצבע למ"ר ,מעבר לכמות הנדרשת בתקנים מס'  ,935 ,934של מכון התקנים הישראלי.

51.14

ביצוע הסימון בצבע כבישים /חניונים
* בכל מקום שרשום כביש הכוונה גם לחניון עלי או תת קרקעי על משטחי אספלט או
בטון.
הקבלן חייב לבצע את הסימון בצבע ,במקומות אשר יימסרו לו ע"י המזמין
א.1 .
והספק עבודתו יותאם לפי דרישות המפקח.
 .2הקבלן יעמיד מספר צוותים לפי דרישת המפקח.
ב .את הסימון לצבע יש לבצע בהתאם לתקנים מס'  934, 935של מכון התקנים
הישראלי.
ג .לפני ביצוע העבודה ,על הקבלן לנקות את הכביש היטב מאבק ,לכלוך ,שמן וכו'
(בהתאם לתקן . )934
ד .הצביעה תבוצע במכונה בלבד בהתאם לתקן הישראלי מס' . 934
הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם לפי תכניות שתימסרנה לו ע"י המפקח או
ה.1 .
בא  -כוחו.
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 .2ביצוע העבודה חייב להיות מדויק בהתאם לתוכניות .כל סטייה או טעות בביצוע,
תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .הקבלן יהיה אחראי גם למחיקת הסימון הלא נכון
ולתיקון הסימון כנדרש .המחיקה תיעשה במכונת מחיקה מיוחדת ולא בצבע שחור.
 .3במידה שלקבלן אין מכונת מחיקה ,יימחק מיד בצבע שחור ולאחר מכן ימחק המזמין
את הסימון באמצעות מכונת מחיקה ,ובהוצאות אלה יחויב הקבלן.
 .4לא יתקן הקבלן את הסימון הלא נכון ,יהיה רשאי המזמין לתקן את הסימון ולחייב
את הקבלן בכל ההוצאות הקשורות לכך.
 .5הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה לגבי המזמין אשר עלול להיגרם עקב הסימון
הלא נכון  -שבוצע ע"י הקבלן
 .6הקבלן יהיה אחראי לביצוע חסימה והטיית התנועה בהתאם לאישורים שקיבל
מהמשטרה ויהיה אחראי לנזקים הנגרמים תוך צביעה על ידי כלי רכב שמורחים את הצבע
ויבצע את התיקונים הנדרשים וצביעה מחדש ו/או מחיקה במכונה ומיידית.
את סימני הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה ,במרחק סביר אשר ייקבע
ו.1 .
ע"י המפקח.
 .2הקונטרסט בין הכביש/החניון ובין הסימון ,חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה,
באמצעות סימני הדרך.
ז .יש להתחשב בעובדה שיהיו הבדלים בצבע ובגוונים של הכביש .איכות הסימונים
חייבת להיות טובה על קטעי הכביש ,סוגיהם ,טיבם וכן גווניהם כאמור לעיל.
ח .במקרה שיהיה צורך לסמן כביש במקום שכבר היה מסומן והסימון הקודם נראה
עדיין ,על הקבלן להקפיד שהסימון החדש יחפוף את הסימון הישן ובהתאם לתוכניות
שיסופקו לו ע"י המפקח ,אלא אם כן ניתנה לו הוראה אחרת.
ט .הצבע צריך לכסות היטב את פני הכביש באופן שלא ייראה דרכו כל סימון או גוון
שחור .יש להציע מחיר עבור כל סוגי וצורות צביעה הנזכרים במכרז.
י .לא מילא הקבלן אחר אחד מהתנאים הנ"ל לגבי הביצוע ,יהיה המזמין רשאי לבטל
את החוזה עם הקבלן ולחלץ את ערבותו לכיסוי הנזקים אשר נגרמו או ייגרמו לה ולדרוש
פיצויים מהקבלן  -במידה שתיגרמנה למזמין הוצאות ונזקים בגלל הסימון הבלתי תקין.
יא .העבודה תתבצע בשעות היום ולילה ,בהתאם לתנאים בשטח והנחיות הפיקוח,
והמשטרה והעירייה.
יב .הקבלנים יחויבו למלא יומני עבודה באופן שוטף שיאושרו ע"י המפקח מטעם המזמין
לצורך העברת חשבונות לתשלום או כמסמך משפטי.

51.15

צורת הסימון בכבישים לצביעה בצבע כביש
א .הסימונים יבוצעו בקווים ישרים או בעקומות ,בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס
או בא-כוחו.
ב .קווים אלה יבוצעו בקו מלא או בקווים מרוסקים ,הרווח בין הצביעה יהיה בדרך כלל
שווה לאורך הצביעה ,פרט למקרים שהקבלן יקבל הוראות אחרות.
ג .סוגי הסימונים יהיו בהתאם ל"לוח התמרורים"  -סימון על פני הדרך ,תמרורים -801
(ד(-809 ,)1 -ד(-819 ,)12 -ד( -820 ,)19 -ד ,)16 -בהתאם לתוכניות המצורפות למכרז זה.
ד .איי התנועה בכביש יסומנו בקווים ברוחב  30ס"מ (בצורת הסולם) ,או בצבע מלא.
במקרה האחרון יחושב המחיר לפי מ"ר (שהציע הקבלן לסימון משטחים).
ה .צורת הסימונים תהיה בהתאם להנחיות משרד התחבורה ,על פי "הנחיות לאופן
הצבת תמרורים " 1997פרק ד'.
ו .מידות הסימון תיקבענה בתוכניות או בהוראות המהנדס או בא-כוחו.

51.16

הצבע
על הקבלן להשתמש בסוג צבע מיוחד לסימון הכבישים אשר יתאים גם
א.1 .
למיסעת אספלט וגם למיסעת בטון ,העומד בדרישות תקן מס'  35של מכון התקנים
הישראלי.
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 .2המזמין רשאי לבדוק את טיב הצבע .שיטות הבדיקה תהיינה בהתאם
להוראות תקן מס' 935 - 1982פרק ג'  -שיטות בדיקה.
 .3התאמת הצבע לתקן תבוצע בהתאם להוראות תקן מס'  1982, -סעיף  103 -התאמה
לתקן.
 .4לרשות הקבלן חייבים לעמוד כלי המדידה המתאימים והדרושים .הצבע צריך להיות
מקורי ,בקופסאות מקוריות וסגורות של ביהח"ר.
 .5כמות הצבע תהיה לכל הפחות:
 בכביש רגיל500 :גרם למ"ר. בכביש משובש750 :גרם למ"ר. בהתאם לתקנים מס'  935 , 934של מכון התקנים הישראלי.על הקבלן לציין בכתב את סוג הצבע או כל חומר אחר והתוצרת שהוא
ב.1 .
ישתמש .כמו כן ,את סוג המדלל ואחוז החומר המדלל בהתאם לקטלוג.
 .2על הקבלן לקבל אישור המפקח לגבי הצבע ו/או חומר אחר בו ישתמש לסימון
הכבישים.
ג .בדיקת הצבע:
 .1המזמין יהיה רשאי לבצע דגימות צבע בכל עת שימצא לנכון וישלח אותן לבדיקה
במכון התקנים הישראלי .ההוצאות הקשורות בבדיקות אלו ,יחולו על הקבלן המבצע.
 .2בדיקות איכות צבע ,יבוצעו כל כ 2,000 -מ"ר (לכל הפחות) ,בממוצע כללי של כל
העבודה .כל הבדיקות מעבר לכמות זו ,במידה ויעמדו בתקן יהיו על חשבון
המזמין.
 .3על הקבלן לספק קופסאות פח בנות  1ליטר ,נקיות לחלוטין ,לצורך לקיחת דגימות
הצבע בו הוא משתמש ,בכל עת שיידרש.
 .4לקיחת הדגימה תהיה אקראית ,תוך כדי עבודה ותבוצע ע"י המזמין וכפוף לסעיף
הדן בבדיקות מכון התקנים והמעוגן בחוזה המזמין.
הערה:
אישור מכון התקנים על טיב הצבע ,לא פותר את הקבלן מאחריות לטיב הסימון במשך
תקופת האחריות כפי שתיקבע בחוזה (ולא פחות משנתיים).

51.17

פיקוח והשגחה על טיב הצביעה והצבע:
א .הפיקוח וההשגחה יבוצעו ע"י המזמין בתיאום עם העירייה.
ב .הקבלן ידאג להצטייד בכמות מספקת של צבע וכמות מספקת של עזרים כגון:
קונוסים ,שבלונות ,שלטים וכו' .זאת על מנת להבטיח מילוי תבנית והספק העבודה שנקבע
מראש.
ג .קיימת אפשרות שהקבלן יידרש לבצע עבודות צביעה ניסיוניות שונות ,במסגרת
הצביעה הכללית ,בהיקף של  100מ"ר .ביצוע זה יהיה ע"ח הקבלן.
ד .לאחר ביצוע הסימון ,ירשום הקבלן בתוכניות או בהוראות ביצוע וכן ביומן העבודה
שנמסרו לו ע"י מפקח העבודה:
 .1תאריך סיום סימון הצומת או כל סימון אחר.
 .2בבוקר שלמחרת העבודה ,חייב הקבלן לדווח על ביצוע העבודה (עבודה שבוצעה ביום
חמישי תדווח ביום שישי ,או ראשון ,בהתאם לדרישות).
ה .על הקבלן להסיע את המפקח למקום העבודה ממקום יציאה מוסכם מראש,
ולהחזירו למקום המוצא בגמר עבודת הפיקוח.
ו .המפקח יאשר את ביצוע העבודה ויחתום ביומן העבודה.
ז .המפקח ראשי לא לאשר את ביצוע העבודה ולדרוש צביעה חוזרת או ביצוע תיקונים
וזאת ,בהתאם לשיקול דעת המפקח.
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אופן בדיקת השחיקה:
א .הבדיקה תיעשה במשותף ע"י נציג המזמין ונציג הקבלן.
ב .במקרה של חילוקי דעות ,תהיה ההכרעה בידי המנהל ותחייב את הקבלן.
המדידה לתשלום  -במ"א או מ"ר או ביחידות לפי כתב הכמויות.

51.18

מפרט טכני לצביעת אבני שפה
מצורף לזה מפרט טכני ופרטי סימון כבישים.
א .הצביעה:
מחיר צביעת אבני השפה יכלול ניקוי האבנים במברשת וצביעה פעמיים בצבע לבן ושחור
 לסירוגין (מ"א שחור מ"א לבן) ,או בצבע אדום לסירוגין ו/או כל הרכב אחר של צבעיםשיקבע על ידי הפיקוח .את אבן השפה יש לצבוע משני צדדיה ,או לפי תנאים בשטח.
ב .צבע:
 .1הצבע בו ישתמש הקבלן ,יהיה צבע מחזיר אור ,טיב הצבע מסוג צבע מיוחד לסימון
כבישים ,שיתאים לצביעה על הבטון ,העומד בדרישות תקנים מס'  935, 934של מכון
התקנים הישראלי.
 .2במידה שהקבלן יידרש ע"י המהנדס או בא-כוחו לצבוע אבני שפה בצבע סינתטי,
הקבלן ישתמש בצבע מסוג "לקה" לפי תקן מס'  756בעל כוונות ייבוש מהיר ומתאים
לעבודות לשימוש חיצוני (במידת האפשר).
 .3אחריות הקבלן לתקינות הצביעה תהיה שנה אחת.
 .4אופן הבדיקה :בדיקת השחיקה תיעשה במשותף בנוכחות נציג המזמין ונציג הקבלן.
יהיה
הנ"ל,
העבודה
לגבי
הקובע
המחיר
לתשלום
המדידה
מטר אורך.

51.19

מפרט טכני למחיקות במכונת כרסום
המחיקה תבוצע בעזרת מכונת כרסום (לא צביעה בשחור) שכוללת:
 .1מכונת כרסום למחיקת צבע בכביש.
 .2רכב עם נהג להעברת מכונת כרסום ממקום למקום ,לפי הצורך.
 2 .3עובדים לעבודה במכונת כרסום ,שיתחלפו כל  300דקות ,לסירוגין.
המחיקה תבוצע באופן שהצביעה הקודמת תתבטל כליל ,שתי וערב ושבירת צורה.
המדידה לתשלום  -ממחיר היחידה יהיה מטר אורך .או יחידה או מ"ר .לא תשולם תוספת
עבור מחיקה בשלבים .המחיר כולל את הכוונת התנועה בעת הביצוע  -בעזרת קונוסים
ו/או תמרורים ניידים זמניים .על הקבלן להגיש מחיר למחיקת צבע במכונה לפי מ"ר ,או
יחידה או לפי מטר רץ  -לכל סוג מחיקה לחוד ,כמצוין במכרז זה והרשות בידי המזמין
לקבוע אופן המדידה לגבי כל סוג מחיקה במכרז.
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פרק - 59

מיגון לחללים מוגנים

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  59של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

59.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –118בטון,דרישות תפקוד ויצור.
ת"י  – 466חוקת הבטון חלק 1
ת"י  – 1890משאבות לשאיבת שפכים.
ת"י -4422פריטי מסגרות למקלטים חלקים 3, 2, 1-
-ת"י  – 4570מערכות לאיוורור ולסינון של אוויר במקלטים-חלקים 5—1
ת"י  – 4577בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים.
-

59.02

תקנים ישראלים בנושאי מיגון
עמידה בתקני רלוונטיים בקומות תת קרקע ומרחבים מוגנים:
 59.02.01.01ת"י  – 5075ציפויים במקלטים ומרחבים מוגנים.
 59.02.01.02ת"י  5104חלק  – 4תקרות תותב במרחבים מוגנים
 59.02.01.03ת"י  – 4577בדיקות אטימות .
 59.02.01.04ת"י  – 4570מערכות אוורור וסינון.
ת"י  – 1205.5מערכות שרברבות מקלטים.

59.03

מפרטי ספר הכחול בנושא מיגון.
פרק  58ו 59-של המפרט הבינמשרדי (מרחבים מוגנים ומקלטים).

59.04

חדירות צנרת וכבלים לחללים מוגנים הדף וגזים
כל החדירות יהיו אטומות באמצעות מעברי  MCTאו ש"ע לפי דרישות מפרטי פקע"ר (ראה
מפרט רצ"ב) .יש להימנע מתכנון מעברים בשטח גדול ולהעדיף תכנון מספר מעברים
קטנים ומופרדים האחד מהשני.

59.05

חיבור ותליית אביזרים בחללים מוגנים הדף וגזים
יש להימנע מתליית ציוד על תקרה עליונה של המבנה או לחברו לקירות
חיצוניים ככל הניתן .במידה ואין פתרון אחר יתוכנן חיבור הציוד לפי סוגו,
משקלו והתאוצות הצפויות במקום החיבור ,אך לא פחות ממשקל הציוד כפול
.80
ציוד רגיש לזעזועים ירוסן באמצעות אמצעי ריסון מתאימים .ציוד מחשוב
יותקן ע"ג רצפה צפה.

59.06

מפרט לדלתות וחלונות מגן.
מפרט זה מגדיר את הדרישות תכנון ,ייצור התקנה ובדיקה לסוגי דלתות
וחלונות:
 59.06.01.01חללים בתת קרקע במפלסים .-1, -2
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 59.06.01.02מרחבים מוגנים בכלל המבנה.
הרכיבים בסעיף א' הינם ברובם מוצרי מדף תקניים .המוצרים נדרשים לעמוד
בתקנים הבאים:
 59.06.02.01דלתות הדף רסיסים תקניות חד כנפיות ודו כנפיות ,דלתות הדף
מוסדיות במרחבים מוגנים ,חלונות הדף מוסדיים במרחבים
מוגנים ,צינרות אוורור בקטרים שונים ומעברי צנרת לפי ת"י
 4422חלק .2
 59.06.02.02חלונות פנימיים במרחבים מוגנים לפי ת"י .1068
המוצרים התקניים יעמדו בכל דרישות המפרטים והתקנים
הרלוונטיים לפריטים מסוג זה לגבי ייצורם ,התקנתם ובדיקות
לאחר ההתקנה המוגדרים בתקן  4422על חלקיו השונים
ובמפרטי פקוד העורף.
קיימות בתוכניות דלתות הדף רסיסים יחודיות במידות חורגות מהתקן .שתי
דלתות סה"כ (אחת במפלס  -1והשנייה במפלס  )-2דרישות כלליות לאלמנטי
מיגון מיוחדים אשר אינם מוצרי מדף הן כדלקמן:
 59.06.03.01תכנון הדלתות -
הדלתות במידות חורגות יתוכננו בהתאם לדרישת התכנון של
תקן ישראלי  4422לדלת הדף רסיסים של מוסדות רפואה.
יחד עם זאת יש לבצע את התאמות העובי כנף ,צירים ובריחים
בהתאם למתואר בהמשך.
יש לחזק את הכנף הדלת בהתאם לגודל הפתח העדכני תוך
שמירת צסבולת הכנף ש"ע לזאת הקיימת בדלת התקנית
במידות מותרות .לצורך זה תבוצע הגדלת עובי הכנף בהתאם
לנדרש .יש לבצע התאמה של תכן הבריחים והצירים בהתאם
להגדלת עובי הכנף.
הדלת תתוכנן לעמוד בכל הדרישות הפונקציונליות הנדרשות
בתקן  4422לדלתות הדף רסיסים במידות תקניות.
על הקבלן להעסיק מהנדס מכונות אשר יתכנן את הדלתות
לעמוד בדרישות המפפורטות לעיל.
 59.06.03.02ייצור הדלתות -
ייצור הדלתות מהסוגים האמורים תתבצע על ידי חברה בעלת תו
תקן לייצור דלתות הדף רסיסים למוסדות בריאות ויתאימו
לדרישות תפעול ,בדיקות התקנה וגימור בת"י  4422חלק .2
 59.06.03.03התקנת הדלתות –
התקנת הדלתות תבוצע ע"י מתקין מוסמך ,מי שהודרך והוסמך
ע"י היצרן להתקין פריטים מתוצרתו .כיוון פתיחת הדלתות
בהתאם למפורט במפרט זה.
 59.06.03.04בדיקות לאחר התקנה –
כלל הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת:
מבנה ומידות – התאמת מידות לשרטוט בסטייה מרבית עפ"י
טבלה  1בת"י .4422
בדיקת נעילת חירום ,בדיקות אטימות ובדיקת חוזק סגירה –
בהתאם לדרישות בת"י .4422

59.07

אישור המזמין לפריטים מוצעים
כתנאי מקדים לאישור הפריטים על הקבלן להגיש את מסמכים הבאים:
שרטוט של הפריטים המוצעים (תוכנית הרכבה כללית) עם פירוט סוגי
החומרים.
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יסופקו הנחיות לטיפול בפריטים.
תינתן אחריות ל  5שנים לפחות לפריטים המוצעים והתחייבות להחזקת חלקי
חילוף ל  10שנים לפחות.
לא יוחל בייצור פריטי מסגרות יחודיים לפני אשור המזמין.
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פרק - 60

עבודות על בסיס שכר יומי (רג'י)

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בניין" (הידוע גם בכינויו "האוגדן
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף .למרות שאין פרק  90ב"אוגדן הכחול " מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים
שבפרק זה (במידה ומתאימים) .בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו,יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

60.00

כללי

60.01

הגדרת היקף

פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ,אינן
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן
מחיר חריג ,אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל ,כלי וכדומה .ביצוע
עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי
לבצען על דעת עצמו.
שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח ,אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת בחוזה
ממשיכה לחול על הקבלן.
הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו.
אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה
בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן.

השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה
נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.
סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב
הכמויות.
הוצאות ,כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם ,שעות נסיעה ובטלה ,מפעילים,
כלי עבודה ,שימוש במחסן ,ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות
הסוציאליות  -רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורט
בכתב הכמויות והמחירים .שעות העבודה של מנהלי העבודה לא ישולמו איפוא
ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי העובדים והציוד.
לגבי עבודת ציוד  -המחיר כולל גם את כל חומרי העזר ,כגון :דלק ,שמנים,
בלאי ,אלקטרודות וכו' ,וגם את העבודה של המפעיל.
בהעדר סעיף מתאים ,לפי שיקולו הבלעדי של המפקח ,לתשלום בגין עבודה של
ציוד מכני מסויים ,שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים אחרים
לגבי אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות ציבוריות
במשרד הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי.
לגבי עבודת פועלים  -מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה
הדרושים לביצועה התקין של העבודה ,ואת השימוש בחומרי עזר ,מים ,חשמל,
פיגומים ,אמצעי גישה וכו'.
באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די
יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש ,והקבלן
יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על
הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.
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מוקדמות לכתב כמויות ומחירים
.1

תכולת המחירים  -כללי
מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת ,ייראו מחירי היחידה
המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים ,בין היתר ,את ערך.
כל המפורט והאמור בתוכניות ,בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה ,לגבי הסעיפים
1.1
השונים.
שימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,כלי הרמה ,רתכות ,מקדחות וכל
1.2
ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות.
הובלת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו ,ובכלל זה העמסתם
1.3
ופריקתם ,וכןהובלת העובדים למקום העבודה וממנו ,שמירת הציוד ואבטחת
האנשים בתחום האתר ,בין שהינם פועלים או עוברי באתר.
הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים.
1.4
הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס.
1.5
 1.6הוצאות הנהלת העבודה ,מדידה ,סימון והוצאות משרדיות.
הוצאות אחסנת החומרים ,הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת העבודות
1.7
שבוצעו.
הוצאות הגנה על העבודות ,החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר ,שטפונות
1.8
ונזקים מעבודות קבלנים אחרים.
הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל.
1.9
 1.10הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות ,העובדים וכל צד אחר ,מעבר לביטוחים
המבוצעים על ידי המזמין ,כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות זאת.
 1.11הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ,ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות והמקריות.
 1.12הוצאות לערבויות ,ביול וכדומה ,הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים במסמכי
הגשת הצעות זאת.
 1.13רווח הקבלן.
 1.14שכר העובדים והוצאות נלוות לכך.
 1.15מיסים ,היטלים ,אגרות ,וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.
 1.16טיפולים בתקופת הבדק ,ו/או בתקופות האחריות.
 1.17אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם ,וביטוח כל גורם שניזוק עקב
אי השגחה ,רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה.
 1.18מחיר היחידה אינו כולל מס ערך מוסף.

.2

הכללת תנאי ההצעה במחירים
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בהצעה ,על כל
מסמכיה .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי
הנזכרים במסמכים הנ"ל ,על כל פרטיהם.המנהל לא יכיר בכל טענות הנובעות מאי הבנת תנאי
כל שהוא או אי התחשבות בו ,והקבלן יהא מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו/או מלתבוע כל
תוספת מחיר.

.3

מוצר "שווה ערך"
ככלל ,לא יורשה שימוש במוצר "שווה ערך" בבניין ,למעט מקרים חריגים ,כפי שהמפקח
ימצא לנכון לעשות בהם שימוש.
המונח שווה ערך  -אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות ,כאלטרנטיבה למוצר מסויים הנקוב
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו ,פירושו שמוצר חייב להיות
שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב.
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עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים ,כאמור לעיל ,על מחירו של זה שנרכש כ"שווה ערך"
לו ,יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנת הצעות זאת לגבי מחירי
יסוד.
עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם המסמכים ,יסופק
המוצר הנקוב שבמסמכים.
מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר שהקבלן קיבל אישור בכתב
מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו.
כמו כן מובהר כי המונח "שווה ערך" ,אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב
להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך"
טעונים אישורו המוקדם של המפקח .במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים ומטעמי
אחזקה לא יאשרו הכנסת דגם/יצרן נוסף ,לא יורשה השימוש במוצר ש"ע אף אם הדבר נרשם
כאפשרי בכתב הכמויות או במפרט.
.4

מחיר יסוד
בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד" ,לגבי חומר או מוצר ,פירושו :מחיר נטו במקום
רכישתו של אותו חומר או מוצר – מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה ,פריקה ,הובלה ,פחת,
רווח קבלן ,מימון וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה והוצאותיו האחרות וכיוצ"ב כפי שאותו
מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.
במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד
רכישתו בפועל ,ובעת סיכום מחיר היסוד יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה – ישולם
ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות
המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.
לצורך חישוב שכר חוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם ,בתוספת
ההתייקרות כאמור לעיל.
נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה ,לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי
היסוד .הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה ,לטיב החומר והמוצר
ולמחירם.
מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:
במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק :המחיר יהיה בהתאם
למחיר ששולם בפועל לספק בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.
במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק :המחיר יהיה בהתאם
למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.
המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר
היסוד נקוב סעיף בחוזה בתוספת ההתייקרות.
מחיר יסוד של המוצר כולל:
חיתוך לגדלים הדרושים( .למעט חיתוך הנדרש בסעיף לחוד) העיבוד הנדרש.
הוצאות אריזה ,סימון ומשלוח ,עד מחסן הספק.
מחיר העבודה כולל:
את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות:
יציקת בטון ומדה מתפלסת ,ביצוע ההזמנה ,ביצוע העבודה ,הכנת רשימת כמויות ,מתן הנחיות
לסדר הספקה בשלבים השונים.
בדיקות ומיון במפעל הספק ,בארץ הייצור ובישראל.
הכנות דוגמאות.
העמסה ,שינוע ,הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת.
כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי.
כל החומר השחור הדרוש לביצוע העבודה.
הוצאות בגין פחת.
עבודות לואי הדרושות לביצוע העבודה כגון עילוי מישקים וכו'.
אספקת  5%מכמות החומרים כרזרבה למזמין.
כל יתר הדברים הדרושים לביצוע העבודה בצורה מושלמת.
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.5

מדידת הכמויות
הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ,להלן ,ובהעדרם
בהתאם לת"י .43
אם לא צויין אחרת ,הכמויות הן מקורבות בלבד.
הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף ,על ידי הגדלה ,הקטנה וכן על ידי ביטול
של סעיפים בכללם .העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל
ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ,כפי שאלה ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח.
לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך
השינויים בכמויות הנ"ל ,הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון
הכמויות הסופיות בגמר העבודה.

.6

מדידה נטו
בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות ,כשהפריט מושלם
וקבוע במקומו.
כל מקום בו מצויין כי המידה היא "עד ,".....פירושה "עד בכלל".

.7

עבודות שלא יימדדו
העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן ,רואים אותן ככלולות בשכר החוזה
מבלי היותן מפורטות :
תיאום עם כל הגורמים.
א.
תוכנית דרכי גישה ,שילוט האתר ,גידור שטחי הבניה ונקיטת כל אמצעי
ב.
הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר.
אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.
ג.
מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים.
ד.
מדידות ,סימון ,פירוק וחידוש סימון.
ה.
סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.
ו.
סילוק חומרים וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים
ז.
במקומם.
אספקת מים ,חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות.
ח.
ניקיון וניקיון סופי.
ט.

.8

הוצאות כלליות
מובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף כלשהוא בגין הוצאות כלליות ,הן
במקרה והיקף החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי המזמין ,בתוקף זכויותיו
על פי תנאי הזמנת הצעות זאת .האמור לעיל תקף גם לגבי המקרה של הפסקת העבודות לפני
סיומן.

.9

תאור סעיפי כתב הכמויות
תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן כוללים אך ורק
תאור קצר לשם התמצאות ואינם באים להגדיר טכנית את הסעיף .יראו את התיאורים
המלאים ,על כל פרטיהם ,כפי שהם מובאים במפרט ,בתוכניות וביתר מסמכי חוזה,
כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן ,כל עוד אין הם
עומדים בסתירה איתם .הדגשת פרט מסויים ,הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו
מסעיפי כתב הכמויות ,אין בכוחם לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר
הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא הודגשו כלל.נתגלתה סתירה בין
סעיף בכתב הכמויות לבין הסעיף באחד משאר מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת ,לרבות
המפרט ומערכת התוכניות ,ייחשב המחיר הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לכתוב בתיאור
הסעיף בכתב הכמויות.
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מסמך ו' – דוח קרקע
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מסמך ז' -נספח שילוט ,תמרור ,צביעה ואביזרי תנועה
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