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אגרונום

פול גינסברג
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פוירשטיין -גזית
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מפרט טכני מיוחד
תוכן העניינים
מפרט טכני ואופני מדידה מיוחדים
פרק  -00מוקדמות
פרק  - 01עבודות עפר
פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  - 04עבודות בנייה
פרק  - 05עבודות איטום ובידוד
פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
פרק  - 07מתקני תברואה
פרק  - 08עבודות חשמל
פרק  - 09עבודות טיח
פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
פרק  - 11עבודות צבע
פרק  - 12מסגרות אומן אלומיניום
פרק  - 40פיתוח האתר
פרק  - 41עבודות גינון והשקיה
פרק  -57קווי מים ,ביוב ותיעול
מסמך ה' -רשימת תכניות
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למכרז/חוזה
המסמך
מסמך א'
מסמך ב'
מסמך ג'

המסמך המצורף
הצעת הקבלן
הסכם ותנאים לביצוע

מסמך ג1-

מפרט מיוחד ואופני מדידה
ותשלום מיוחדים
כתבי-כמויות ומחירים
רשימת התכניות ומערכת
התכניות
דוח יועץ קרקע

מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ו'

מסמך שאינו מצורף
המפרטים הכלליים לעבודות בנייה בהוצאת :הועדה
הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה
לבנייה ולמחשובם בהשתתפות :משרד הבטחון/אגף
בינוי ,משרד הבינוי והשיכון/מנהל תכנון והנדסה,
משרד התחבורה/נתיבי ישראל ,משרד האוצר/חשכ"ל.
כל פרק על פי מהדורתו העדכנית.
פרק  -00מוקדמות
פרק  - 01עבודות עפר
פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  - 04עבודות בנייה
פרק  - 05עבודות איטום ובידוד
פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
פרק  - 07מתקני תברואה
פרק  - 08עבודות חשמל
פרק  - 09עבודות טיח
פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
פרק  - 11עבודות צבע
פרק  - 12מסגרות אומן אלומיניום
פרק  - 40פיתוח האתר
פרק  - 41עבודות גינון והשקיה
פרק  -57קווי מים ,ביוב ותיעול

3

הרחבת תיכון מגידו

הערה:
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה
הבין משרדית ,לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ,בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד
הבינוי והשיכון ,משרד התחבורה ומשרד האוצר .
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשות הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה
לאור של משרד הביטחון.
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הכללי בהוצאתו האחרונה והעדכנית ,המפרט
המיוחד ,התקנים ,המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל כל
ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

שם הקבלן.________________________:
חתימה הקבלן._____________________ :
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תוכן העניינים :
רשימת מסמכים למכרז/חוזה..............................................................
פרק  – 00מוקדמות ............................................................................
 00.01תכולת פרק  - 00מוקדמות.........................................................
 00.02תיאור העבודה.........................................................................
 00.03תנאי האתר .............................................................................
 00.04שלבי הביצוע............................................................................
 00.05לוח זמנים ומשך ביצוע...............................................................
 00.06תכניות ...................................................................................
 00.07השגחה מטעם הקבלן. ...............................................................
 00.08סילוק עודפים ופסולת.. .............................................................
 00.09פירוק מתקנים וציוד באתר.........................................................
 00.10מתקנים על-קרקעיים ותת-קרקעיים בשטח...................................
 00.11תאום עם גורמים ורשויות..........................................................
 00.12תאום עם גורמים אחרים הפועלים באתר......................................
 00.13אישורים לקבלת תעודת השלמה של הרשויות המוסמכות...............
 00.14עדיפות בין מסמכים..................................................................
 00.15אספקת מים וחשמל ..................................................................
 00.16משרד המפקח..........................................................................
 00.17מדידות וסימון .......................................................................
 18.00תכניות "לאחר ביצוע" (.........................................)AS MADE
 00.19מעבדה ...................................................................................
 00.20אמצעי זהירות ובטיחות............................................................
 00.21תנועה על כבישים קיימים..........................................................
 00.22עבודה בביבים ובתאים...............................................................
 00.23שימוש בחומרי נפץ...................................................................
 00.24הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים.....................................
 00.25עבודה בשעות חריגות ,שבתות וחגים............................................
 00.26תעודות אחריות למכלולים ולאביזרים...........................................
 00.27שלטי הפרויקט ........................................................................
 00.28ניהול ממוחשב של הפרויקט.......................................................
 00.29קבלת אתר העבודות על ידי הקבלן................................................
 00.30איסור קבלת הוראות מאנשים שלא הוסמכו לכך..............................
 00.31בטיחות וגהות ........................................................................
 00.32בקרת איכות ............................................................................
 00.33עלויות פרק  00מוקדמות............................................................
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מסמך ג'
מפרט מיוחד ואופני מדידה ותשלום מיוחדים
פרק  – 00מוקדמות
 00.01תכולת פרק -00מוקדמות
כל הסעיפים מתוך פרק -00מוקדמות במפרט הכללי מחייבים מכרז/חוזה זה ,למעט סעיפים  006ו-
.009
 00.02תיאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות בינוי תשתיות ופיתוח הרחבה בי"ס תיכון מגידו ,כמפורט
בתכניות ,מפרטים ,וכל מסמכי המכרז/והחוזה להרחבת בי"ס תיכון מגידו.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי בי"ס הפעיל ובסדרי החיים והתנועה
הסדירה המתנהלים בו ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות
מכל סוג שהוא .כמו כן ,מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד
בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של הולכי רגל/תלמידים/וכל עוסקי ההוראה ושל כלי
רכב מכל סוג שהוא ,ולא לחסום דרכים ,שבילים קיימים או לפגוע במתקנים קיימים.
שימת לב הקבלן כי העבודה תבוצע בכל עונות השנה ובדגש לעונת החורף ,ועל כן יידרש בכל תקופת
הביצוע שמירה מרבית על ניקוז שטח העבודה.
שימת לב הקבלן כי אזור הפרויקט נמצא בסמיכות לבי"ס פעיל  .העבודה תבוצע בתנאי מזג אוויר
הכוללים רוחות חזקות ועל הקבלן להיערך לנושא בהיבט הבטיחותי.
באחריות הקבלן לגדר את כל אזור העבודה באמצעות גדר איסכורית בגובה  2מטר לפחות למשך כל
תקופת הפרויקט .בשל הקרבה לבי"ס פעיל ואזור פתוח קיימים רוחות באזור ,נדרש לתכנן העמדה על
ידי קונסטרוקטור מטעם הקבלן לכל ציוד זמני/שילוט/ציוד הרמה כולל חישובים לעומסי רוח וכל עומס
אשר יכול לגרום לכשל כל שהוא ולקבל את אישור הקונסטרוקטור מטעם המזמין .במהלך כל תקופת
העבודה נדרש כי הגדר תשמר שלמה ,יציבה ואסתטית לכל אורכה .הנ"ל ע"ח הקבלן ולא ישולם עבור
נושא זה תוספת כספית.
אחריות הקבלן לתכנון וביצוע הביסוס עבור כל אחד מאלמנטי/מבנים ארעים זמניים ולדאוג ליציבותו.
נדרשת קבלת אישורים מטעם יועצי הנגישות (נגישות בשירות ונגישות מבנים) ויועץ הבטיחות לכל
אלמנט המוצב בשטח העבודה טרם הצבתו.
הקבלן נדרש לתכנן ולבצע בתחום גבולות התכנית אשר הוגדרו למטרה זו ולא לחרוג מהן.
שימת לב הקבלן לתנאים לחתימה על צ.ה.ע .כהגדרתם בסעיף  41להסכם ויתר ההוראות הקבועות
בחוזה בנושא זה
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 00.03תנאי האתר
אתר העבודות נמצא כחלק מבי"ס תיכון מגידו (בי"ס פעיל) ,בקרבה למבנה סמוך המשמש פעילות
סדורה של בי"ס .סוג הקרקע עפ"י דו"ח יועץ קרקע ,הקבלן מחויב לביצוע מס' בורות ניסיון לצורך
אימות הנתונים בדוח הקרקע המצורף .פרוגראמה מצורפת כנספח למפרט.
על הקבלן בסיום הבדיקות לסגור את בורות הניסיון עפ"י הוראות המתכנן ,כל העבודה כלולה במחיר
היחידה ולא תשולם בנפרד.
שעות העבודה המאושרות הינן בשעות היום בלבד ,ועפ"י חוקי העבודה הנהוגים במדינת ישראל.
 00.04שלבי הביצוע
במסגרת העבודה במכרז/חוזה זה ,עלולות להיות עבודות שתבוצענה בהיקפים קטנים ,בשלבים,
לסירוגין ,עם הפסקות עבודה ,בהתארגנויות חוזרות ונשנות עקב שינוי בתכניות ,עקב עדכון תכניות,
עקב תוספות תכניות חדשות וכו' .לא תשולם תוספת כלשהי בגין הסיבות הנ"ל או אחרות ,מלבד
הכמויות שבוצעו בפועל ועפ"י מחירי היחידה של הקבלן בהצעתו .במידה ותבוצע עבודה מסוימת
לסירוגין עם הפסקות כמו קידוחי כלונסאות ,אספלטים ,אבני שפה וכו' .תשולמנה העבודות אך ורק לפי
מחירי היחידה ,ללא תוספות כלשהן כמו ההתארגנות מחדש וכו'.
 00.05לוח זמנים ומשך ביצוע
משך ביצוע העבודה יהיה  13.5חודשים קלנדאריים מיום קבלת צו התחלת עבודה ,ומסירה סופית
של המבנה במועד .01/08/2023
מובהר ומודגש בזאת שמשך הביצוע כולל את השגת האישורים השונים הנדרשים ,ובכלל זה אישורי
החפירה.
בנוסף לאמור בחוברת ההסכם ,לוח הזמנים יוגש על פי הפורמט הבא :
לוח זמנים ממוחשב שהוכן בתוכנית . MS PROJECT
לוח הזמנים יכיל את כל הפעילויות הדרושות לביצוע הפרויקט.
לוח הזמנים יחולק לערסלים על פי שלבי הביצוע השונים.
לוח הזמנים יכלול הגדרת תכנית בסיס ונתיב קריטי.
לוח הזמנים יוגש למפקח בקובץ ממוחשב ומודפס על נייר .הקבלן יעדכן את לוח הזמנים כל חודש
ויגיש את העדכון במועד החתמת החשבון .הקבלן יעדכן בלוח הזמנים את הפעילויות השונות ללא
שינוי בתוכנית הבסיס.
בנוסף לעדכון הלו"ז החודשי הקבלן יגיש למפקח תזרים מזומנים חודשי המבוסס על הלו"ז המאושר.
תזרים המזומנים יכיל את צפי הביצוע מתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את הביצוע בפועל .הקבלן
יעדכן את התזרים כל חודש.
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צירוף לוח הזמנים החודשי ותזרים המזומנים החודשי לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה
הוא תנאי הכרחי להחתמת חשבון .חשבון חודשי שיוגש למזמין ללא לו"ז חודשי ותזרים מזומנים
כאמור לעיל לא ייחתם.

להלן אבני דרך נדרשים:
חודשים/ימים מצו התחלת

תיאור

עבודה
צו התחלת עבודה

 0ימים

אבן דרך  :1הכנה וגידור השטח כולל סיום עבודות פירוקים

 1חודש ממועד  -צ.ה.ע

אבן דרך  :2סיום עבודות הכנה וביסוס

 2חודשים ממועד  -צ.ה.ע

אבן דרך  :3סיום שלד

 6חודשים ממועד  -צ.ה.ע

אבן דרך  :4סיום עבודות בינוי/גמר ומערכות

 12חודשים ממועד  -צ.ה.ע

אבן דרך  :5הודעת הקבלן על מועד סיום העבודות ומוכנות

 10חודשים ממועד  -צ.ה.ע

למסירה
אבן דרך  :6מסירה גמר

 13חודשים ממועד צ.ה.ע

אבן דרך  :7אישורים לאכלוס/ואישורי טופס 4

 13.5חודשים ממועד צ.ה.ע

 00.06תכניות
במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנות לקבלן תכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי המסמכים כחלק מהצעת
הקבלן.
לפני ביצוע העבודה ובמהלך הביצוע יועבר לקבלן "תכניות לביצוע" הכוללות עדכונים ותוספות
לתוכניות "למכרז בלבד".
עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" ו/או תכניות נוספות לצורכי הבהרה והשלמה לא יהוו עילה
לשינויים במחירי היחידה.
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות "לביצוע" העבודות ,מיד
עם קבלתן ולא יאוחר משבועיים ימים מיום קבלתן .עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל
שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה בין התוכניות ,המפרטים ,כתב הכמויות והמידע שסופק ע"י הקבלן
כתוצאה מזיהוי המכשולים ,ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.
אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או
התיקונים המתבקשים .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ,קובעת ומחייבת .לא תתקבל תביעה מצד
הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי -התאמות.
המקומות המדויקים של כל האלמנטים/מתקנים החדשים לבצוע טעונים אשור נוסף המתכננים לפני
הבצוע.
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 00.07השגחה מטעם הקבלן
א .מהנדס רשוי
בא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס רשוי בעל ותק מקצועי וניסיון של  5שנים לפחות בביצוע
עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה ,וימצא בכל שעות העבודה באתר ,לאורך כל תקופת
הביצוע .מינוי המהנדס טעון אישור מראש של המפקח ,והוא רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן
הסברים או נימוקים .העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח ישמש עילה להפסקת העבודה.
ב .מנהל עבודה
בנוסף לאמור בחוברת ההסכם ,מנהל העבודה יהיה בוגר קורס הסמכה להסדרת בטיחות
התנועה באתרי עבודה וסלילה הדרוש במבנה הממוקם במרכזו של בי"ס.
 00.08סילוק עודפים ופסולת
על הקבלן לסלק מאתר העבודה כל עודפי חפירה ופסולת הכרוכים בעבודתו .לצורך סעיף זה
יוגדרו כפסולת:


עודפי חפירה  /חציבה שאין בהם שימוש באתר



כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש באתר



תוצרי פירוק ו/או ההריסות למיניהם ,אשר נקבע על פי הוראות המפקח כפסולת לסילוק



כל לכלוך צמחיה וחומר זר אחר וכן ערמות ופסולת המצויים באתר העבודה עקב עבודות
הקבלן והתארגנותו בשטח.



תוצרי ביצוע ושאריות פסולת מכל סוג שהוא אשר נקבע על פי הוראות המפקח כפסולת
לסילוק.

עודפי חפירה ופסולת כאמור לעיל ,יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה.
אתר השפיכה אליו יסולקו עודפי החומר והפסולת ,יהיה אתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות
המתאימות.
במקרה בו הקבלן יקבל אישור מבעלי הקרקע להשליך את הפסולת בתחום שיפוטם ,עליו לקבל
אישורים כדלקמן:
בתחום רשויות :אישור בעל הקרקע ,אישור מהנדס העיר הרלוונטי ואישור המשרד לאיכות
הסביבה .מקום הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים
הנ"ל יתואמו ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו .האגרות תשולמנה על ידו .על הקבלן לספק
למפקח תעודות משלוח המוכיחות כי אכן עודפים ופסולת הועברו לאתר זה .ערמות עפר
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ופסולת לסילוק ,המוערמות באופן זמני באתר העבודה יגודרו ויסומנו ,יורטבו למניעת מפגעי
אבק ויתוחזקו ע"י וע"ח הקבלן.
סילוק עודפי החומרים והפסולת הינם חלק בלתי נפרד מכל פריט בכתב הכמויות בין אם הדבר
צוין במפורש ובין אם לא ולא ישולם בנפרד .לא ישולם לקבלן ,אלא לאחר ביצוע כל האמור
לעיל.
 00.09פרוק מתקנים וציוד באתר
בכל הסעיפים בכתב הכמויות בהם מופיע פרוק מתקנים ,ציוד ,מבנים ,גדרות ושערים ,תמרורים ,שלטים,
מעקות מכל סוג ,עמודים מכל סוג ,מתקנים וחלקי מתקני ניקוז  ...וכו' ,על הקבלן לפרק את המתקן ו/או
הציוד בצורה מסודרת ,להוביל את תוצרי הפירוק למחסני הרשות המקומית או לאתר אחר במטרופולין
מועצה אזורית מגידו ע"פ הוראות מפקח .על הקבלן להציג אישור מסירה של תוצרי הפירוקים .ע"פ
הוראות המפקח יסולקו תוצרי הפרוקים לאתר שפיכה מאושר .כל העבודות לרבות פירוק ומיון מסודר,
העמסה ,הובלה ,פריקה במחסני הרשות או אתר אחר או שפיכה באתר שפיכה מאושר ,קבלת אישור
מסירה או משלוח כלולים במחירי היחידה.
 00.10מתקנים על-קרקעיים ותת-קרקעיים בשטח
על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע (בנוסף למובאים
במסמכי המכרז) על מיקומם וגובהם של המתקנים העל-קרקעיים ותת-קרקעיים הקיימים בשטח ,כגון:
כבלי מתח גבוה ,צינורות מים ,תאורה ,ניקוז ,טלפון וכו' .הפרטים לגבי המתקנים והשירותים בין שהם
מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים יושלמו ע"י פניה לרשויות המתאימות .יחד עם זאת מודגש
במפורש ,כי מיקום המתקנים והצינורות ,כפי שהוא מסומן בתכניות ,הינו מקורב בלבד ,ועל הקבלן יהיה
לבצע חפירות גישוש על פי אישור המפקח על מנת לאתר ולסמן במדויק את מיקום המתקנים והקווים.
הקבלן ידווח למפקח על כל אי התאמה שנתגלתה ,ויגיש סקיצות חתומות של מודד למיקום המתקנים.
שימת לב הקבלן לביצוע חפירת גישוש לצורך איתור וקבלת מידע עבור קו ביוב ראשי וקו המים " , 20בדגש
על נקודת ההצטלבות עם קו הביוב המתוכנן על כביש השרות .יידרש מידע של נתוני  T.Lבשוחת הביוב
הקיימת וסימון הקו הקיים לפי מיקום השוחות בשטח ועומקם .נדרש כי ממצאי הגישושים יסומנו במפות
מדידה ויועברו למתכנן המים והביוב לצורך בדיקה והתאמת התכנון בהתאם לממצאים הקיימים ולאישור
סופי מול התאגיד ,חברת החשמל ואדריכל הפיתוח.
לא יבוצעו חפירות בקרבת קו מאסף ביוב קיים .נתוני קו הביוב ימדדו לפי מיקום השוחות ועומקם.
פרק הזמן ממועד מסירת מידע חפירות הגישוש והאיתור למתכנן המים והביוב עד קבלת תכניות עבודה
מאושרות על ידי התאגיד והגורמים ייקח מספר שבועות ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון.
תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות והוראות של הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים התת-קרקעיים
והעיליים ,כפי שהם מסומנים בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו מפעם לפעם על ידי המפקח.
חפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת-קרקעיים ,או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים –
ייעשו בתאום עם המפקח והרשויות .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת
נזקים בהם.
באם ,תוך כדי עבודה ייפגעו שירותים כלשהם ,הקבלן יישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין
הנזק כפי שיתבעו ע"י בעלי הקווים.
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על הקבלן לתאם עם כל הרשויות האחראיות על המתקנים והצינורות את עבודתו ולקבל את אישורן
ולמלא את דרישותיהן בעבודתו באתר .הקבלן יבצע את כל ההגנות הזמניות הנדרשות ע "י הרשויות
על חשבונו .כל העבודות בקרבת מתקנים כאלה תבוצענה בנוכחות מפקח מטעם בעלי המתקנים.
פרוק וביצוע מחדש של עבודה שבוצעה ללא גישוש יהיה על אחריות ועל חשבון הקבלן.

כל העלויות הכרוכות בעבודות בקרבת מערכות כגון תאומים עם הרשויות ומילוי דרישותיהן ,וכן כל
הוצאות אחרות הוצאות הפיקוח וההשגחה מטעם בעלי המתקנים ,הפרעות לעבודת הקבלן וכד' בגין
דרישת הרשויות ,כל אלה יהיו כלולים במחירי היחידה.
 00.11תיאום עם גורמים ורשויות
לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכות תשתית בין אם הם מסומנים בתכניות בין אם לא,
על הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת-קרקעיים ועיליות ,לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם
המתאים ,כגון הרשות המוניציפאלית ,הרשות הממשלתית ו/או בעלי מערכות התשתית.
התאום עם הרשויות ובעלי המערכות ,קבלת רישיונות החפירה ,ההמתנה למשגיחי הרשויות וכו' יהיו
במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה להארכת משך ביצוע .העלויות של מלוי כל תנאי הרשויות לרבות
הגבלת שעות עבודה כלולים במחירי היחידה .להלן רשימה חלקית של גורמים ורשויות רלוונטיים:
מחלקת התנועה :
כדי לקבל סימון מדויק של רשת הרמזורים ולהזמין פיקוח על העבודה.
תאגיד או מחלקת המים והביוב:
כדי לא לפגוע בקווי המים והביוב על הקבלן להזמין סיור עם נציג מחלקת המים והביוב ,לקבל ממנו את
סימון קווי המים והביוב ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים והביוב .עבודות הקבלן ליד מתקנים
אלו תבוצע רק בנוכחות מפקח של מח' המים והביוב.
מחלקת התיעול :
הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם המחלקה בזמן ביצוע
עבודות ליד קווים ומתקנים קיימם.
מחלקת המאור :
הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת
הכבלים והעמודים .עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תבוצע רק בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.
אגף שפ"ע :
על הקבלן לתאם עבודות הפוגעות בגינון קיים ,צנרת מים המשמשת להשקיה ,עם נציג מטעם המועצה
אזורית מגידו מהאגף הנ"ל.
מחלקות אחרות בעירייה לפי הצורך.
חברת החשמל :
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת חשמל לפחות  3ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי
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חשמל תת קרקעיים .העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת
החשמל ,או באישורו .הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לו כל
תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.

חברת "בזק" :
הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לפחות  3ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי
תקשורת תת-קרקעיים .העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח
ובאישורו של חברת בזק .לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר .הקבלן
מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה במידה ויתבקש
להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.
כללי :
מודגש בזאת שהרשימה הנ"ל הנה חלקית ויש גורמים נוספים כגון רשות העתיקות ,קק"ל ,רשות
שמורות הטבע ,בעלי תשתיות להולכת גז ,רכבת ישראל ,חברות הכבלים ,מקורות ,קצא"א ,תשתיות
נפט ואנרגיה ,שירותי נפט או כל רשות חוקית אחרת.
 00.12תאום עם גורמים אחרים הפועלים באתר
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל הגורמים האחרים
שיעבדו במקום ,או מנהלים מערכות ,בתחום רצועת העבודה או בקרבתה ואשר עלולות להיות השפעות
הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה.
יתכן ויוכנסו קבלנים נוספים לאתר ועבודותיהם תתבצענה במקביל לעבודות הקבלן ,כגון הנחת קווי המים,
תאורה ,רמזורים (בתעלות משותפות עם מערכות אחרות שיבוצעו ע"י הקבלן) וכד' .על הקבלן לקחת זאת
בחשבון ולדאוג לתאום מוקדם עם הקבלנים הנוספים ,כך שלא תיווצר כל הפרעה לביצוע העבודה של
הקבלן או של הקבלנים הנוספים.
הקבלן מתחייב לעשות עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודות האחרות ולעשות כמיטב יכולתו
למניעת הפרעות ותקלות כלשהן לקבלנים אחרים ,כמו כן עליו לקחת בחשבון כי בשלבי הביצוע השונים
עלולות לחול הגבלות של עבודה באזורים מסוימים כתוצאה מפעילות הרשות המקומית או גורמים אח רים.
כל תביעה בגין הפרעה שתיווצר עקב עבודות הקבלנים הנוספים באתר (כגון :שינויים ועיכובים בלו"ז,
ביצוע עבודה במנות קטנות יותר ,שימוש באמצעי בטיחות נוספים וכד') לא תוכר ,ולא תשולם כל תוספת
על האמור.
לעניין דרישות בטיחות של משרד העבודה ושל כל רשות אחרת ,ייחשב הקבלן כ"קבלן ראשי" באתר,
האחראי על האתר.
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כל הקבלנים והגורמים האחרים העובדים באתר ייחשבו כקבלני משנה .נתגלו חילוקי דעות בין הקבלנים
והגורמים האחרים הנ"ל בקשר לסדרי העבודה ובקשר להפרעות בעבודה ,יימסרו כל התביעות ההדדיות
להחלטת המפקח.
הקבלן מתחייב בזה לקבל את החלטת המפקח כסופית ומכרעת.
כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן ,ולא תהיה עילה לתביעה כלשהי.

במידה ופעילות גורם חיצוני כגון חברת חשמל או בזק גרמה לעיכוב בלתי סביר מעבר למתוכנן ,והמפקח
לפי שיקול דעתו הבלעדי ימצא לנכון לתת לקבלן הארכה בלוח הזמנים ,לא תאושר שום תביעה נוספת
מעבר להתייקרות הנובעות מהארכת לוח הזמנים .על הקבלן לאפשר גישת רכב וציוד עבודה למגרשים
בכל עת ,ובמידת הצורך לבצע דרכים זמניות ,כיסוי זמני של מערכות וכו' על פי הוראות המפקח.
 00.13אישורים לקבלת תעודת השלמה של הרשויות המוסמכות
על הקבלן לקבל ולהמציא למפקח אישורים על קבלת העבודות ,מהרשויות והגורמים הבאים:
א .חברת חשמל – על מערך הצנרת לחיבורים ,למתקן התאורה ולכל עבודות החשמל.
(ובדיקת בודק מוסמך למתקנים במקרים בהם הנ"ל יידרש ע"י הרשות המוסמכת ו/או המפקח).
ב .נציג מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית למערכות המים ,הביוב ,לדרכים ,לתאורה ולעבודה
בכללותה.
על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והתיקונים שיידרשו מהגורמים הנ"ל .הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת
תשלום בגין הוצאות שתיגרמנה לו עקב מילוי הדרישות המפורטות לעיל ,כולל תשלומי דמי בדיקה ואגרות
לגופים הבודקים ואמצעים לבדיקה כגון מכלית מים ,אמצעים לפתיחת שוחות וכד'.
כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי הבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ולשאת בהוצאות הכרוכות
בכך.
 00.14עדיפות בין מסמכים
סדר העדיפות יהיה עפ"י כל מסמכי ההסכם והמחמיר מבניהם ,והקובע היחיד בעדיפות זו הוא
המפקח בלבד.
הקבלן מתחייב בזה לקבל את החלטת המפקח כסופית ומכרעת.
 00.15אספקת מים וחשמל
תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים במפרט הכללי .בנוסף על הקבלן לעשות מראש ,על חשבונו,
סידורים מתאימים כגון מכלי מים ,גנראטור להספקה עצמית של חשמל למקרה של תקלות ,כדי
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שעבודתו לא תפסק.
כל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה והוצאות השימוש במים וחשמל יחולו על הקבלן.

 00.16משרד המפקח
על הקבלן להעמיד לרשות המפקח מבנה ארעי מטיפוס ב' כפי שמפורט בהמשך ,אשר ישמש כמשרד
שדה לצוות המפקחים.
המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות המפקח החל מ 14-ימים מתאריך צו התחלת העבודה.
המבנה יסולק על ידי הקבלן לא יאוחר מ 20-יום לאחר קבלת העבודה על ידי המפקח וסיום החשבונות
הסופיים של עבודות הקבלן.
המבנה יוקם במקום שייקבע עם המפקח.
המבנה יחובר אל רשת חשמל ,רשת אספקת מים ורשת ביוב .על הקבלן לדאוג להפעלתם התקינה של כל
הציוד המפורט לאורך כל תקופת הפרויקט .הקבלן ידאג לניקיון המשרד במשך כל זמן העבודה.
על הקבלן להחזיק על חשבונו כל זמן העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל המבנה.
הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות כגון :תשלום עבור מים ,חשמל ,חשבונות טלפון או אגרות ו/או
שימוש של אמצעי תקשורת וכו' ,שישמשו את מהנדס האתר והפיקוח לצורכי עבודתם.
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המבנים עבור המפקח ,לרבות כל הציוד והאביזרים המפורטים ,אחזקתם
השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקם לאחר השלמת העבודה יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות
במחיר היחידה השונים הנקובים בהצעתו.
במידה והקבלן לא ימלא דרישות סעיף זה ,המזמין שומר לעצמו את הזכות להקים את המבנים על כל
אביזריהם ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקי פות הנובעות מכך.
טיפוס א' :
מבנה משרד בגודל  20מ"ר לפחות ,רוחב מינימלי  2.5מ' ,כולל חדר שירותים עם חלון ,מטבחון ,מזגן בעל
הספק של  1.5כ"ס לפחות ,טלפון סדיר או סלולרי ,מכשיר פקס ,מתקן שתייה מים מינראליים קרים
ואספקת מכלי מים מחברה מסחרית (כגון מי-עדן/נביעות וכדומה)  2שולחנות כתיבה 12 ,0.80*1.60
כסאות עם משענת ,קירות פנימיים מחומר המאפשר הצמדת תכניות ע"י נעצים (לוחות קרטון גבס או
שעם) ,לוח לבן מחיק  1.00*1.00לכתיבה בטושים ,ארון מתכת מצויד במנעול ,ארון מתכת עם מגירות
לאחסון תכניות וכד' .על חזית המשרד יקובעו שלטים בנוסח כמפורט :שם המזמין :מועצה אזורית מגידו,
המפקח :שם חברה  +טלפון ,המבצע :שם חברה  +מס' טלפון; שם העבודה :שם  +מס' טלפון .על דלת
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המשרד יקובע שלט "משרד המפקח".
כמו כן המשרד יכיל  5קסדות מגן ו 5-אפודים זוהרים לשימוש מבקרים באתר.
ובנוסף מכונת צילום לגודל דף  A 4/A3הכוללת סורק ,מחשב נייד עם מעבד מסוג Intel ® Core 2 Duo
 2Ghzהכולל (דרישות מינימום) :זיכרון פנימי  ,GB 2זיכרון קשיח  ,GB 160מסך " , ,32מערכת הפעל
 ,windows 10proתוכנות  ,msproject officeעכבר אלחוטי ,תקשורת אלחוטית ,חיבור לספק אינטרנט
מהיר הכולל שירותי פקס (כולל השאלת מודם) ,כרטיס רשת ,מדפסת ש"ל ,תיק יעודי לנשיאת המחשב.
למען הסר ספק כל התוכנות שיסופקו יהיו בעלות רישיון חוקיי.
טיפוס ב' :
כמו מבנה מטיפוס א' ,בגודל  20מ"ר לפחות וברוחב של  3מ' לפחות אשר ישמש כחדר ישיבות עבור
חברת הניהול  /פיקוח והמזמין.
הקבלן יספק מסך טלוויזיה  HDבגודל  "65להקרנה כולל תשתית וכבילה להקרנה ,או לחלופין מקרן
כולל כל הציוד הדרוש לו.
ציוד משרדי שוטף :
הקבלן יספק ציוד משרדי לשימוש המפקח ככל שיידרש ,נייר למדפסת מסוג  3A/4Aעטים מרקרים,
קלסרים ,חוצצים ,שדכן ,מחורר ,וכו' .
 00.17מדידות וסימון
א .לקבלן ימסרו נקודות קבע של קווי פוליגון ונקודות קבע לגבהים .על הקבלן לבדוק סימון זה ,התאמתו
לרשת הישראלית החדשה ולעצמים קיימם בשטח ולדווח על כל אי-התאמה .כל עבודה אשר תסטה
מגבולות הביצוע המתוכננים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו .לא תתקבל
כל טענה בגין ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שנמסר ע"י המזמין.
ב .בנוסף יקבל הקבלן:
רשימת קואורדינאטות של נקודות הפוליגון.
ג .רשימת קואורדינאטות של נקודות הציר המתוכנן.
על הקבלן להתוות את ציר המדידות ,לקבל אישור המפקח לציר המתווה ולאחר
ד .קבלת האישור לאבטח את נקודות הפוליגון ונקודות הציר.
הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח כולל פינות כל המגרשים במקומות
שיסומנו על ידו .סימון גבולות חלקות הגובלות יבוצע על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך ,זאת ללא
כל תשלום נוסף .איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.
יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח .על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות לנקודות וכן
לבצע לפחות  2נקודות קבע ( )B.Mוכל זאת בהתאם לתקנות המדידה ולפי אישור המפקח.
ה .כל המדידות ,הסימונים וחידושים ,שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה ,יבוצע ע"י הקבלן ועל
חשבונו .באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את
העבודה באמצעות ציוד מתאים ,כגון :ציוד אלקטרו-אופטי (דיסטומט) ,מאזנת וכו' ,כפי שייקבע ע"י
המפקח.
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ו.

המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח ,ללא תשלום נוסף ,לצורך בדיקת העבודה או כל עבודה
אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה .המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם
לתקנות המדידה .הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או ציר ,אשר גובהן צוין בתכניות ובנקודות
ביניים שייקבעו ע"י המפקח.

ז .באזורים בהם תידרש השלמת מדידה לצורכי תכנון בתחום ביצוע הפרויקט ,על הקבלן יהיה לבצע
מדידות בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות.
ח .הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר ,או למערכות כאשר
יידרש ע"י המפקח .לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה.
ט .על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר .במידה ורומי השטח שונים
מהרומים הרשומים בתכניות המדידה עליו להביא את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח .במידה
והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה ,תכניות המדידה תיראנה כנכונות והן
הקובעות לגבי חישוב הכמויות.
י .הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפיקוח כגון חח"י ,בזק וכו'.
יא .מדידות חוזרות ,כגון מדידות לצורכי סימון וביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע ,לא ישולמו.
יב .כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו .עלות העבודות כלולה במחירי היח' השונים
ולא ישולם בנפרד.
 00.18תכניות "לאחר ביצוע" ()AS MADE
בנוסף לאמור בחוברת ההסכם ,יגיש הקבלן למזמין ולמפקח בסיום העבודה תכניות מעודכנות לאחר
ביצוע .התכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שתבוצענה על ידו בחלוקה לשכבות הכוללת
את כל הפרטים בתחום הפרויקט ובפרט את :תוואי הכביש והמדרכות ,עבודות עפר וסלילה ,תוואי
תשתיות תת קרקעיות ,רומי הצינורות ,מיקום שוחות ,מפלסי שוחות תחתית ומכסה ,רומי הצינורות
בשוחות ,מרחק בין השוחות ,קירות ,גדרות ,תעלות ,אבני שפה ,לוחות חשמל ,רכזות וארונות
ומידותיהם ,מיקום הכנות לחיבורים בעתיד ,עמודי תאורה ,רמזורים ,שלוט ותמרור ,קולטנים ,מגופים,
עצים ,קטעי גינון וצמחיה ,וכיו"ב .תכנית העדות תכלול סימון אלמנטים ומערכות אשר אותרו במהלך
העבודה (כגון כבלי בזק אשר אותרו במהלך חפירה להנחת קו ניקוז) .התכניות לאחר ביצוע לרבות
המדידות הדרושות ,תבוצענה ע"י מודד מוסמך ותשאנה את חתימתו .המדידות תקשרנה אל מערכת
הקואורדינאטות הישראלית החדשה וכן יצוינו בתכניות מרחקים אל עצמים קיימים בשטח.
הקבלן יוסיף לתכניות המעודכנות לאחר הביצוע את מדידת המערכות הקיימות בתחום הפרויקט שאותן
לא הוא ביצע .הקבלן יקשור במדידה את המערכות החדשות שביצע למערכות הקיימות .במידה ולקבלן לא
יהיה מידע לגבי המערכות הקיימות בשטח יהיה עליו למדוד אותן.
כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המתכננים והמפקח.
התכנית תהיה משורטטת בתכנת  AutoCadבגרסה העדכנית ותוגש במדיה מגנטית ומודפסת ובהתאם
למפרט של מועצה אזורית מגידו.
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הכנת תכניות לאחר ביצוע ומסירתן בצורה מסודרת למפקח הן תנאי מוקדם להגעת מחלקות ההנדסה של
הרשות המקומית ,ולבדיקת החשבון הסופי של הקבלן על ידי המפקח.
כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
עלות העבודות כלולה במחירי היח' בחוזה.

 00.19מעבדה
התקשרות עם מעבדה
לצורך ביצוע בדיקות יתקשר הקבלן עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות שדה שיבוצעו ע"י המעבדה
בהשגחה ובפיקוח מהנדס המעבדה.
תפקידי המעבדה:
בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.
בדיקות שוטפו ת לטיב החומרים.
בדיקות לטיב המלאכה.
בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.
סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגרמות).
ניהול יומן מעבדה כולל מיקום הבדיקות ע"ג תכנית ,ורשימת הבדיקות עם תאריך הביצוע וכו'.
כפיפות המעבדה
המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקו ת למפקח והעתק מהן לקבלן.
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה ,עקב בדיקות המעבדה ועקב
המתנה לתוצאותיהן.
לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או להארכת זמן ביצוע העבוד ה בגלל עיכובים כאמור ,אם יהיו כאלה.
שכר המעבדה :
כל הוצאות המעבדה ישולמו ע"י הקבלן .
במקרים מיוחדים שיצוינו במפרט המיוחד (כמו בדיקת שדה בעבודות ניקוז שהינו חלק משירות יצרן
הצינורות ,צילומי רנטגן של ריתוכים ,צילומי וידאו לצנרת ביוב או ניקוז וכו') גם תשלום זה יהיה ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
עלות הבדיקות אשר תוצאותיהן לא עמדו בדרישות המפרט גם הם יחולו על הקבלן ללא הגבלת סכום.
בדיקות מוקדמות של טיב החומרים תחול במלואה על חשבון הקבלן ללא הגבלת סכום.
 00.21תנועה על כבישים קיימים
תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים ,ציוד וכל מטרה אחרת ,תבוצע אך ורק בכלי רכב
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המצוידים בגלגלים פנאומטיים .כל נזק שייגרם עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן ,יתוקן במידי על
ידו ועל חשבונו ,לשביעות רצון המפקח.
 00.22עבודה בביבים ובתאים
א .במקרים של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים ,יבדוק הקבלן תחילה את
הביבים או התאים להמצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר
את אלו:
בטרם כניסה לתא בקרה ,יש לוודא שאין בו גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת
מאווררים טכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת ,תותר הכניסה
לתא הבקרה ,אבל רק לנושאי מסכות גז.
ב .מכסי תאי הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות לפי הכללים הבאים:
לעבודה בתא בקרה קיים – מכסה של התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים,
שלושה מכסים .חבור אל ביב קיים – המסכים משני צידי נקודות החיבור.
ג .לא יורשה אדם להיכנס לתא בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לתא אשר יהיה מוכן להגיש
עזרה במקרה הצורך.
ד .הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים על סוליות בלתי מחליקות .העובד
גם יחגור חגורות בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ
לשוחה.
ה .הנכנס לתא בקרה שעומקו מעל  3מ' ,יישא מסכת גז מתאימה .העובדים המועסקים בעבודה
הדורשת כניסה לתא בקרה ,יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי
הבטיחות שהוזכרו.
 00.23שימוש בחומרי נפץ
לא מאושר שימוש בחומרי נפץ.
 00.24הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת
אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו' ,במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.

במיוחד

ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר
מפני גשמים ,או מפני כל מקור מים אחר .הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים ,שאיבת
ע"פ הצורך ,החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה.
כל עבודות העזר להגנת האתר ולניקוזו לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבו הקבלן.
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כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כך,
יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי ,על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.
 00.25עבודה בשעות חריגות ,שבתות וחגים
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה
או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח ,המזמין ,הרשות המוניציפאלית או ממשלתית אשר בתחומה הוא פועל,
חברת חשמל ,בזק ,משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת ,יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת
אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע.
לעבודה בשעות הלילה יקבל הקבלן אישורים מתאימים מהרשות המקומית.
אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה ,ותשומת לב הקבלן מופנית לסעיף המתאים אשר בהסכם
הכללי של חברת יפה נוף (מסמך ב') .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודותיו
בשעות חריגות ,שבתות וחגים.
 00.26תעודות אחריות למכלולים ולאביזרים
על הקבלן להעביר למזמין את תעודות אחריות של כל יצרן וספק עבור כל חומר ו/או פריט שסופק ו/או
הותקן ע"י הקבלן ,לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל היצרן ,או לפחות לשנה אחת .זאת בנוסף
לרשימת חלקי חילוף המומלצת ע"י כל יצרן ,הוראות תפעול ואחזקה.
 00.27שלטי הפרויקט
הקבלן ייצר ,יספק ויתקין  2שלטי פרויקט במידות כ 4.0x4.0 -מ' על פי תכנית שתוגש לו מהמזמין ותכיל
תמונה צבעונית ומלל.
הקבלן יהיה אחראי להתקנת השלט ,ליציבותו ,לתחזוקת השלט במהלך הפרויקט ולאישורים להצבתו.
הקבלן יציב את השלטים לפני תחילת העבודות בפרויקט ולפני הגשת החשבון הראשון.
הקמת שלטי הפרויקט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד כולל פירוקם בגמר הביצוע
וסילוקם מהאתר.
 00.28ניהול ממוחשב של הפרויקט
הקבלן ינהל את הפרויקט באמצעות מערכת ניהול ממוחשבת לניהול הפרויקט שתסופק ע"י המזמין .
הקבלן יידרש להתקין את המערכת במחשבי האתר (במחשבי הפיקוח והקבלן) .במסגרת ניהול הפרויקט
הממוחשב הקבלן יידרש לנהל את יומני העבודה ,לדווח ולהתריע ,להזין לוחות זמנים ,ולנהל את
משימותיו .כל הנדרש להפעלת המערכת הממוחשבת ולעבודה עמה כלול במחירי היחידה ולא ישולם
עבורם בנפרד.
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 00.29קבלת אתר העבודות על ידי הקבלן
תוך שבועיים מקבלת צו התחלת עבודה ,יבוצע סיור לצורך קבלת אזור העבודות על ידי הקבלן.
הסיור יערך בנוכחות הקבלן והפיקוח .אזור העבודות מוגדר כאזור בו מבוצעות העבודות בפרויקט
כולל כל השטחים הנלווים לצורך ביצוע העבודות (שטחי התארגנות ,דרכים זמניות ,שטחי אחסנה וכו')
לפני ביצוע סיור קבלת השטח ,הקבלן יתעד את כל אזור העבודות.
התיעוד יהיה בתמונות סטילס ווידאו ויכלול את כל האובייקטים באזור העבודות.

במהלך הסיור הפיקוח ירשום פרוטוקול בו ירשמו כל הליקויים הקיימים באזור העבודות על מנת שיהיה
ניתן לקבוע במהלך הפרויקט מהם הליקויים שלהם גרם הקבלן .לאחר ביצוע הסיור והפצת הפרוטוקול
הקבלן יטפל באזור העבודות על פי תנאי החוזה.
 00.30איסור קבלת הוראות מאנשים שלא הוסמכו לכך
מאחר שהעבודה ,שהיא נשוא המכרז/חוזה זה ,תתבצע באזור כבישים פעילים ומאחר שהעבודה
תתבצע בחלקה בגבול מגרשים פרטיים ואף בתוך המגרשים עצמם ,מודגש בזאת שהקבלן או מי
מעובדיו ,לא יהיו רשאים לקבל הוראות או הנחיות מאדם או מגורם כלשהו ,זולת המפקח ,מנהל
הפרויקט או מי שהוסמך לכך ע"י המזמין.
המנהל לא יכיר בעבודות שתבוצענה על ידי הקבלן בהוראת מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידי
המזמין ולא ישולם עבור עבודות אלו.
כמו כן לא תוכרנה תביעות כלשהן מצד הקבלן במקרים בהם יפסיק הקבלן את עבודתו עקב הוראות
של גורם חוץ כלשהו שלא הוסמך לכך.
 00.31בטיחות וגיהות
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות והגיהות של העובדים ושל צד ג'
כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות ובשאר מסמכי החוזה.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים
גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח .הקבלן משחרר את המזמין מכל
אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ,לעבודות ו/או לעובדים ו'או לאדם כלשהו ,הכל בהתאם למפורט
בהסכם הכללי .קיום כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא יימדד לתשלום.
00.32בקרת איכות
בקרת איכות בביצוע
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 .1כללי
 .1.1סעיף זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י
הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות ) (Quality Assuranceשל המזמין.
 .1.2הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית ) (Quality Controlבכל העבודות נשוא
מכרז/חוזה זה .מערך הבקרה יפעל לבקר ,לבדוק ,לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן,
הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים.

 .1.3צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות וניתוחם .מערכת
המחשוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת  ACCESSכולל ניתוח סטטיסטי
וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטאטוס הטיפול בהם .המערכת תחובר –
 ON LINEלמערכת המחשוב של מנהל הפרויקט מטעם המזמין.
 .1.4המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת מערכת בקרת
האיכות מטעם הקבלן ,ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט.
 .1.5בנוסף לאמור בסעיף המעבדה בפרק המוקדמות מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יבקש
ממפקח הפרויקט להפעיל את המעבדה על פי נוהלי בקרת האיכות שייקבעו .
 .2מערך בקרת האיכות – תנאים וכוח אדם
 .2.1הקבלן יגיש את שם החברה ,ואת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות לביצוע עבודת
בקרת האיכות בפרויקט.
 .2.2אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות .מערך הבטחת
האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או לפסול מועמדים לתפקידים השונים המוזכרים
לעיל בכל עת.
 .2.3מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של הקבלן
ושלה ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.
 .2.4מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון על פי תחומי הביצוע העיקריים
בפרויקט .בראש מערך בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על
הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות בפרויקט .מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי
בעל ניסיון של  7שנים לפחות בתחום הנדסה אזרחית ולפחות  3שנים בתחום בקרת
האיכות.
 .2.5מספר בעלי התפקידים במחלקת בקרת האיכות של הקבלן תתאים להיקף העבודות
המבוצעות בפרויקט בכל שלבי הביצוע .כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל
הבטחת האיכות מטעם המזמין.
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 .2.6מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של
הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד.
 .2.7בהמשך לאמור בסעיף  2.5מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי
בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים:


מהנדס אחראי לתחום קונסטרוקציות .



מהנדס אחראי לתחום תשתיות ,עבודות סלילה ופיתוח .

 .2.8בכל אחד מתחומי הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות
צוותי מדידה בראשות מודד מוסמך.
 .2.9דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.
 .3תוכנית בקרת איכות
 3.1תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות
בפרויקט ,יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין תוכנית בקרת איכות
שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט.
3.2

תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:
א .תיאור כללי של הפרויקט.
ב .פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי הגומלין בין
מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט.
ג.

תרשים זרימה לביצוע מערך שלבי הפרויקט ,אמצעי בקרתם ,יחסי הגומלין וממשקי
בקרה עם נהלי הקבלן לביצוע הפרויקט.

ד.

נוהל מעקב וטיפול באי התאמות ,נוהל בקרת מסמכים ,נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.

ה .תוכנית בדיקות לפרויקט – סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.
ו.

נהלי איכות וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

3.3

סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.

3.4

נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות:


מטרת הנוהל.



תפוצת הנוהל.



מסמכים ישימים.



יישום השיטה:
 בקרה מוקדמת. בקרה בתהליך. -קטע למסירה.



תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.



רשימות תיוג.
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 3.5מצורף להלן דוגמא של נושאים לטיפול בסוג פעילות של "ביצוע עבודות בטון" באמצעות
הכנת רשימות תיוג לעבודות בטון:
 00רשימת תיוג לביצוע בקרה מוקדמת בעבודות בטון:


נתונים של מפעל הבטון והאלמנט המבוצע.



קיום מסמכים נדרשים.



תכונות חומרי הגלם ותערובות הבטון.



מדידות וסימון.

 01רשימת תיוג למפעל הבטון במהלך הביצוע:


נתונים של מפעל הבטון .



תו תקן של המפעל ומוצריו.



האלמנט המבוצע.



תכונות חומרי הגלם ותערובות הבטון.



הוכחת כיול ציוד מעבדה המפעל .



ניקיון המערבלים.

 02רשימת תיוג לעבודות הבטון באתר הביצוע:


האלמנט המבוצע.



מדידות וסימון.



בדיקת ואישור הטפסות והברזלנות על ידי קונסטרוקטור מתכנן הפרויקט.



נתונים של מפעל הבטון ,תווי תקן של המוצר.



בדיקה ויזואלית של תערובות הבטון ותקינות ציוד ההולכה.



חתימה על גבי תעודות משלוח להוכחת בדיקתן.



בדיקות מעבדה.



רשימת תיוג של אי התאמות בחלוקה לכל קטע נבדק.

 .4תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן
מערך בקרת האיכות של הקבלן יבנה נהלי איכות של הפרוייקט.
נהלי האיכות ירוכזו באוגדן .
אוגדן נהלי האיכות יכיל את נהלי האיכות לפעילויות השונות בפרויקט ,רשימות תיוג לבקרת נהלי
האיכות שיוצגו ,רשימת ספקים וקריטריונים לבדיקתם ,רשימת קבלני המשנה וקריטריונים
לבחינת עבודתם ,רשימת כ"א מיומן תיאור בעלי התפקידים ,השכלתם וניסיונם וכשירותם
והסמכתם.
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האוג דן יכיל נהלי בקרה פרטניים לפי שלבי הביצוע ושוטפים לבקרה כללית של הפרויקט כגון :
מבדקים פנימיים תקופתיים  ,ישיבות שבועיות וכו'.
מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י
מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה .יאשר
או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה ,איכות הביצוע
והמדידות שיתקבלו.
היקף מערך בקרת האיכות לא יפגע או יעכב את שלבי העבודה שביצועם תלויי בתוצאות
הבדיקות והמדידות ולא יגרמו לפיגור כל שהוא בלוח הזמנים של הפרויקט ,לרבות  :נטילת
מדגמים ,ביצוע בדיקות ,תיקונים שינויים ודיווחים.
מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות ,אלא פירושו כי גם
אם נוצרו אי–התאמות בנושאי איכות ,חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי
לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט.
כמות הבדיקות שתבוצענה תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים במכרז/חוזה זה ,אלא אם
כן נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המפקח ,כמות בדיקות שונה מהנ"ל.
צוות בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים ,המוצרים ,ציוד ,איכות הביצוע ניהול תהליכי
העבודה ,עדכון תוכניות ,שליטה בבדיקות מעבדה ,ניתוח תוצאותיהן.
דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים ,טיפול באי התאמות וסגירתן ,הכנת
תיקי מסירה למזמין יבוצע באמצעות תיעוד על גבי מסד נתונים שיאושר על ידי הבטחת איכות.
צוות בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות ,לכל סוג הפעילות בפרויקט,
במתכונת של יומני דיווח מיוחדים /רשימת תיוג וכו' .
סוגי הפעילות לדיווח בפרויקט הינם בהתאם :לרשימה המצורפת וכן כל סוג פעילות
נוסף שיידרש במהלך העבודה:


עבודות עפר ומצעים.



עבודות התקנת תשתיות ומערכות שונות (תת ועל קרקעיות).



עבודות ביסוס ודיפון לסוגיהן השונים.



עבודות בטון יצוק באתר.



עבודות איטום.



עבודות חשמל תקשורת ומערכות שירותים שונות.



עבודות פיתוח נוף.



כל עבודה נוספת שתידרש במסגרת הפרויקט.

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי החוזה.
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בנוסף לאמור לעיל ,יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן ,תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים,
ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים
מיוחדים ,לאורך תקופת הבצוע.
 .5דיווחים שוטפים וחודשיים
מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא עם מערכת הבטחת האיכות והפיקוח של
המזמין.
נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת אבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל פי דעתו
ראויים לביצוע בדיקה ויש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות בהתאמה לחוזה.
כל תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן .
התוצאות הקשורות לפרויקט בין עם הינם בתחום הפרויקט או מחוצה לו יתועדו.

צוות בקרת האיכות יעדכן בשוטף את מסד הנתונים על גבי מדיה מגנטית שתאושר  ,אשר תהווה
בסיס להכנת דוחות בקרת איכות שוטפים כפי שיפורט בהמשך.
הדיווח לצוות הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט יהיה באמצעות יומני הדיווח /רשימות תיוג לכל שלב
ביצוע מנת עיבוד/כל אלמנט וכו'.
לאחר כל פעילות בדיקה ,בקרה ומדידות ,תוכן רשימת התיוג הרלונטית ע"י מנהל בקרת האיכות
בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של אבטחת האיכות בפרויקט בכל עת
שתידרש.
המשך ביצוע העבודות בפרויקט יתאפשר לקבלן לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו ע"ג
רשימות התיוג את התאמת הביצוע ל :דרישות התקנים ,המפרטים ,תוצאות בדיקות המעבדה,
המדידות וכל המסמכים הרלוונטיים.
כל זאת עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.
רשימות התיוג תשמרנה בתיק יעודי לפי סוג הפעילות בפרויקט ,ותהיינה זמינות לבקרת הבטחת
איכות הפרויקט בכל זמן .
בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין ,המפקח ומנהל הבטחת האיכות
דוחות חודשיים שיכללו את הנושאים הבאים:


סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח.



שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח.



פרוט של מיקום ,סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות.



תוצאות הבדיקות ,ניתוחן הסטטיסטי כולל פרוט מהות הכשל והסיבות לכך.



תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש.



פרוט פעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודה ורשימות תיוג של המבדקים
הפנימיים שבוצעו בהם.
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פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן.



תיעוד מצולם של שלבי העבודה.

 .6שלבי ביצוע בקרת האיכות
בקרה מוקדמת
א.

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה לכל סוג פעילות ,כפי שהוצג בתוכנית הבקרה
ובתרשים הזרימה שיופיע במדריך בקרת האיכות של הקבלן.

ב.

נושאי הבקרה המוקדמת
הבקרה המוקדמת תכלול קריאה ,לימוד הטמעה והבנה של כל הנושאים הבאים:


דרישות החוזה ,נהלי העבודה ,דרישות היצור ,הפיזור ,האחסון ,ההרכבה וההובלה
של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר בהתאם למפרט הרכבתי.

אישור התאמתם ועמידתם בתקן ובמפרטי הרכבה  ,של המפעלים לייצור
תערובות אספלט ,בטון מפעלים לייצור אלמנטים טרומיים ,מוצרי חשמל,
אלמנטי השקיה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר.


אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר.



בדיקת כמות ,איכות וזמינות חומרים.



אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה.



בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים
המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה.



ביצוע קטעי ניסוי:
לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות ,יבוצע קטע ניסוי .קטע הניסוי ישמש
לבדיקת התאמת כוח האדם ,הציוד והחומרים הדרושים לפי תנאי החוזה.
נציגי היזם רשאים לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו/או חזרה על
קטעי ניסוי ,עד להשגת האיכות הנדרשת.
מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב  48שעות מראש עם המפקח ונציג
הבטחת האיכות.,
עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל (סעיף תוכנית
בקרת האיכות).

ג.

משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים .בין המשתתפים ייכללו :מנהל הפרויקט ,מהנדס
הבקרה בתחום הייעודי של תחום העבודה ,מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה ,מנהל
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עבודה של הקבלן/קבלן המשנה ,נציג בקרת איכות של קבלן המשנה ו/או של מפעל  /ספק
(במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).
אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין ,יהיה תנאי
מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.
בקרה שוטפת
א .פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות
החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתוכנית האיכות ובתרשימי הזרימה המוצגים
בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן .הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע העבודה,
בדיקות מעבדה ,מדידות ובדיקות אחרות ,עד להשלמת כל שלב העבודה .אבני הדרך
שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת יכלול "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" (שמועדן
משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט) וישיבות קבועות ,על פי הפרוט המובא להלן:

ב .נקודות עצירה
נקודות עצירה ,הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים
נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם המזמין ,לפני המשך
העבודה .חלק מנקודות העצירה ,מהוות מרכיב שוטף בתהליך העבודה המחייב
נוכחות ובחינה של גורמי היזם וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות
כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד שסופק ו/או מתהליך של פעולות
מתקנות.
חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון בנוכחותו של המתכנן.
זימון המתכנן ייעשה ע"י נציג בקרת האיכות באמצעות נציג הפיקוח באתר בהתרעה
בכתב  48שעות לפני קיום הפעילות המדוברת .בין יתר נקודות העצירה המפורטות
בתוכנית בקרת האיכות ,חלה חובת עצירה וזימון פיקוח עליון בשלבי העבודה הנזכרים
לעיל :ביצוע כל אלמנטים אופייניים כגון:כלונס ראשון ,עיבוד קרקע טבעית ,יישום
ראשוני של יריעות איטום בקרקעות רגישות ,וכו' כל מקרה של אי התאמה מהותית וכל
דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.
בכל המקרים המתוארים לעיל ,הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל
אישור המפקח ,לעשות כן .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת
למזמין לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה ,על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות
לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.
ג .קטע למסירה
לכל סוג עבודה תבוצע מסירה למזמין באמצעות מערך בקרת האיכות של הקבלן.
סיום קטע עבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה למזמין שיכלול את כל
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תוצאות הבדיקות ,מדידות ,רשימות תיוג ,רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף
בהן עד לסגירתן ומגוון רשימות התיוג הרלוונטיות לפעילות מערך הבקרה בקטע
הנמסר.
ישיבות קבועות
מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות קבועות לדיון בנושאי הבקרה
השוטפים .עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני תחומים נוספים ויבקש זימון
מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות .קיום ישיבות קבועות הינו
חובה .פרוטוקול סיכום הישיבות יופצו ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל הפרוייקט ומערך
הבטחת האיכות.

 .7אי התאמות
אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה ,עלולה להתגלות
בכל אחד המשלבי הבקרה של הפרויקט .הקבלן יבנה שיטה לזיהוי ,לבקרה ולמעקב אחר כל אי
ההתאמות .השיטה תכלול  :סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה המפורטות להלן:
א.

אי התאמה מדרגה  - 1אי התאמה קלה ,שתתועד לגבי חריגה בעיבוד חוזר ,תיקון או תהליך
לא תקין ללא התערבות גורמי המזמין.

ב.

אי התאמה מדרגה  - 2חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים ,בתחום הסטיות המותרות,
חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה ,לא נדרש תיקון.

ג.

אי התאמה מדרגה  - 3חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון ,או סידרה
מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג  .2יש צורך בהתערבות מנהל הפרויקט,
הבטחת האיכות ו/או המתכנן .אי התאמה מסוג זה ,תוגדר כנקודת עצירה.

ד.

אי התאמה מדרגה  - 4חריגה מדרישות המפרט והתקנים ,דרישה לפירוק האלמנט או
השכבה והחלפה בחדש ,יש צורך בהתערבות המתכנן .אי התאמה מוגדרת כנקודת עצירה.
כל אי ההתאמות ,ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למפקח על ידי בקרת האיכות
להבטחת איכות ומנהל הפרויקט על גבי רשימות תיוג  ,בשיטה שתוצג לאישור הבטחת
האיכות ותפורט בנהלי הקבלן.
אי התאמות בדרגת חומרה  3ו 4-ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי .במהלך תקופה זו,
הקבלן לא יכסה את השטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני סגירת אי ההתאמה וקבלת
אישור מנהל הפרויקט.
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בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה ,יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה (ספק
חומרים או מוצרים ,קבלן משנה ,צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו האמצעים שננקטו
למניעת הישנות הבעיות.
אי ההתאמות יתועדו על טפסי "אי התאמה" שיכילו את הנתונים הבאים :


שם הפרויקט



תאריך פתיחת אי ההתאמה



האלמנט/שכבה



סיווג אי ההתאמה 1-4



מהות אי ההתאמה



דרכי פעולה – לפעילות מתקנת



אחראי לסגירת אי ההתאמה



תאריך סגירה



בקרת אפקטיביות הפעילות המתקנת

הפיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל הפרויקט בהמשך לליקויים שיתגלו  ,יתועדו אי
התאמות מסווגות יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" הקבלן יטפל באי
ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.
הקבלן יתעד באופן שוטף את סטאטוס אי ההתאמות והפעולות המתקנות וסגירתן.
לא יתקבל שטח שהוכן למסירה עם נותרו אי התאמות פתוחות.
 .8שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות
 8.1אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן – יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון
כפי שיורה נציג הבטחת האיכות .במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן לתביעות
הבטחת האיכות ,יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה .הפסקת עבודה כאמור בסעיף זה
לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות ,מעבר
למצוין בחוזה.
 8.2הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות ויקבל אישור בכתב על כל שינוי במערך בקרת
האיכות של הפרויקט .שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות .למען
הסר ספק ,כל שינוי מעין זה ,גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות ,לא יזכה את הקבלן בכל
תשלום נוסף.
 .9הבטחת איכות )(Quality Assurance
המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות ) (Quality Assuranceכמערך פיקוח על עבודת
בקרת האיכות של הקבלן המבצע והיא תהייה בעלת הסמכויות הבאות:
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למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של
הקבלן המבצע:
א .לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות מערך בקרת האיכות .הפחתה או הגדלה
בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי
הפרויקט.
ב .לאשר ,להעיר ,להאיר נושאים שיוגשו במסגרת תוכנית בקרת האיכות.
ג.

לדרוש תגבור כמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה.

ד .הסמכות לוודא הוכחת בדיקתם של כל החומרים המסופקים לאתר ,כולל בדיקות
מדגמיות של חומרים בעלי תו תקן או תו השגחה.
ה .הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר (בשלב אישור תוכנית בקרת
האיכות ו/או במהלך ביצוע ובתהליך המסירה) כולל "נקודת עצירה" בנהלי העבודה של
הקבלן.
ו.

הסמכות לבצע בקרות ומבדקים למערך בקרת האיכות של הקבלן בהם יבדקו רשימות
התיוג וכל המסמכים הרלוונטיים המעידים על בקרת האיכות בפרויקט בכל עת.

ז.

הסמכות לבצע מבדק איכות בהתראה של  24שעות באם התגלתה אי התאמה
משמעותית בהפעלת מערך בקרת האיכות של הקבלן .

ח .הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.
ט .הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם ,להערכת מערכת
הבטחת האיכות ,יתגלו תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות ,או אי
התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.
י.

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים.
כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.
כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך
הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.

 .10אופן התשלום
כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות ,בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט וכל הנאמר
בסעיף זה  ,00.32כלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד והינם על
חשבונו של הקבלן.
 00.33עלויות פרק  00מוקדמות
עבור כל האמור בפרק  00במפרט הכללי ובמפרט מיוחד זה ,לא ישולם בנפרד ועל הקבלן להכליל
העלויות הנובעות מכך ,במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות ,אלא אם כן קיים סעיף
מפורש בכתב הכמויות.
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מסמך ד'
כתב כמויות
 .1תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  00.00במפרט הכללי ,בכל הנוגע לתכולת מחירים.
 .2כמו כן ,מופנית תשומת לב הקבלן לאופני מדידה והתשלום במפרט המיוחד.
 .3הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן באומדנה בלבד .המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות
את הכמויות של כל סעיף בנפרד ,או חלק מהם ,או לא לבצע חלק מסעיפי כתב הכמויות.
שינויים אלו במידה ויעשו ,לא יהיו סיבה לשינוי מחירי היחידה ,מלבד האמור בחוברת ההסכם
(הירוקה) בסעיף המתאים (במסמך ב').
 .4התשלום לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל ,נמדדו בהתאם להוראות החוזה ונבדקו
ואושרו על ידי המפקח או המזמין.

מסמך ג1-
פרק  01עבודות עפר
 01.01סוג הקרקע :
המונח "חפירה" הנזכר במכרז /חוזה זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם לא מוזכרת
"חציבה" במפורש.
המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים .מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה
יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקום וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש
בציוד מכני לפי הוראות המפקח.
על הקבלן לבקר באתר הבנין על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום.
 01.02הנחיות יועץ הביסוס:
עבודות העפר ,חפירה ומילוי בשטח המבנה ובסביבתו וכן כל עבודות הביסוס יבוצעו עפ"י הנחיות יועץ
הביסוס של המבנה .על הקבלן לוודא שנמצאות בידיו הנחיותיו של יועץ הביסוס לביסוס המבנה נשוא
הסכם זה ולבצען בשלמותן ובהקפדה מלאה.
על הקבלן לדאוג ,בתיאום עם המפקח לזימון יועץ הביסוס עפ"י הנדרש בהנחיות יועץ הביסוס.
 01.03חומר מילוי חוזר:
חומר עבור מילוי מהודק ומילוי חוזר יהיה מחומר החפירה במקום או מחומר חציבה לבן או מכורכר או
מחומר ואדי מקומי הכל לפי הוראות המפקח ובאישור המהנדס.
 01.04סילוק עודפים:
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין תסולק על ידי הקבלן על חשבונו למקום מאושר על
ידי הרשויות ,המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה ,לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר
עבור סילוק האדמה והפסולת.
 01.05מילוי חפירה:
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפות המבנה ו/או יחרוג מגבולות
התכנית ,ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בנות  15ס"מ
והידוק מכני עד צפיפות של  96%מודיפייד א.א.ש.ה.ו .עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי
הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד בחפירה.
סעיף זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד ,צנרת ,קירות מרתפים ,קירות תמך ומבנים תת-קרקעיים.
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כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות 150
ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
 01.06גבהים:
על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות וכל ערעור על הגבהים יעשה לא
יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה .טענות שתבואנה לאחר מכן לא תלקחנה בחשבון.
הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו .אין להתחיל בעבודות העפר
לפני אישור המדידה ע"י המפקח.
 01.07ניקוז:
פני הקרקע בתחום המבנים יוגבהו מהסביבה כדי למנוע היקוות מים .ההגבהה תבוצע מחומר מילוי
מאושר ע"י המפקח .מחוץ למבנים יעובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ להרחקה מהירה של מים עיליים.
עבודות הניקוז יבוצעו לפני תחילת ביצוע היסודות.
 01.08חומרי נפץ:
אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו.
 01.09הסרת צמחייה וניקוי השטח:
תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במסמך ג' (המפרט הכללי) פרק  ,00כלולים :הסרת
הצמחייה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות אלה ואין משלמים בעדן בנפרד אלא
אם מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד לעבודות אלה.

 01.10אופני המדידה:
א .תבוצע בהתאם למפרט הכללי:
ב .במ"ק לפי נפח האלמנטים היצוקים – נטו.
ג .כל עבודות החפירה כוללות במחירן יישור והידוק התחתית ,החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה
לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.
ד .לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה ,דפנות אלכסוניות ,מרווחי עבודה לאיטום וכיו"ב.
ה .שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי ולא יילקחו בחשבון שיפועים ומדרונות.
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פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
 02.1סוגי הבטון:
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב.30-
במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמויות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן.
הצמנט יהיה מסוג .CEM II
דרגת החשיפה של הבטון תתאים לת"י  118ולדרישות בתוכניות הקונסטרוקציה.
כלל הבטונים בפרויקט יכילו תוסף מעכב קורוזיה מסוג  ,MCI 2005הנ"ל כלול במחירי היחידה בכתב
הכמויות.
 02.2איכות הבטון והיציקות:
 02.2.01תנאי בקרה:
תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו
בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
 02.2.02ציפוף הבטון:
יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים ,וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת ע"י
ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.
 02.2.03מניעת סגרגציה:
יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון לגובה
של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
 02.2.04אשפרה:
אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  7ימים לפחות ,או ע"י שימוש בCURING -
 COMPOUNDלפי הוראות המפקח ,במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני הבטון
ע"י יריעות פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.
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 02.2.05בדיקת הבטון:
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות ,שיטות לקיחת המדגמים ,כמותם,
ובדיקתם יהיו לפי ת"י  ,26יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י .106
כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו.
 02.3טפסות (תבניות)
 02.3.01תכן הטפסות:
מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י  904ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל העומסים ללא שקיעות או קריסה,
תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון את הצורה והגימורים הנדרשים בתוכניות.
 02.3.02קביעת אלמנטים בבטון:
לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים ,שרוולים חריצים ,בליטות ,עוגנים ,אביזרים וצנרת כגון חשמל
ואינסטלציה וכיו"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את אישור המפקח למיקומם וצורת קביעתם לפני
היציקה ,יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף.
 02.3.03קובעי מרחק (ספייסרים):
את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במרחקים .בכל מקרה אין
להשאירם בבטון היצוק.

 02.3.04בטון חשוף:
ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:
 .1בהעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב 30-ויוכן בתנאי בקרה טובים.
 .2הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י  904מדיקט או לוחות עץ חדשים ,ישרים ובעלי רוחב אורך
ועובי אחידים ,בהתאם להנחיות האדריכל.
 .3הטפסות יימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון ,כגון תוצרת "פז" מס'  6או ש"ע .ההתזה או
המשיחה תהיה בכמות מספקת עד לקבלת משטח רטוב.
 .4היציקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.
 .5יש להקפיד על כוון הלוחות ,ההקצעה ,חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' ,בהתאם לדרישות האדריכל.
אין לצקת ללא אישור המתכנן והמפקח.
 .6קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולוונים או לולבים מסוג שיאושר ע"י המפקח.
 .7בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק.
בהיעדר הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל  1.5 X 1.5ס"מ.
 .8ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון טרום.
 .9פגמים בבטון שישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט  1:3ו/או שפשוף באבן
קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח כולל סיתות הבטון בסיתות "מוטבה דק" וכולל צביעה
בצבע על בסיס גומי סינטטי לפי הוראות יצרן הצבע ,כל זאת על חשבון הקבלן ,על כל שטח בבניין
שיידרש ,ועד לשביעות רצון המפקח והאדריכל.
 .10אין להתחיל בביצוע של תיקוני בטון חשוף לפני קבלת הנחיות האדריכל והמפקח לשיטת התיקון
הנדרשת.
 .11הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים ,הפסקה בכל מקום אחר כפופה לאישור
האדריכל.
 .12שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון כיסוי ביריעות ו/או לוחות למניעת פגיעות
ולכלוך עד גמר בניית המבנה.
 02.4פלדת הזיון
פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות ,על המוטות להיות
נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר.
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המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה .אורך המוטות חייב להתאים לאורך
ה אלמנטים בשטח ,מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,או יוארכו בהתאם
להוראות המפקח ו/או המהנדס.
יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.
את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני היציקה,
אין לבצע הרמה בזמן היציקה.
 02.5פירוק אלמנטים
חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם ,יפורקו ויסולקו
מהאתר בהתאם להנחיות המפקח.
באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המתכנן ,כל הנ"ל כולל
סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן.
 02.06אופני מדידה:
 .1כל המתואר והמפורט במפרט זה ,המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הינו כלול
במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה
בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות
ובמפרטים הינם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים :בדיקת ,התאומים ,וכיו"ב הינם
באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם הקבלנים האחרים:
 .2שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,וכן פיצול העבודה עקב שלבי
הביצוע ,לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.

.3
.4
.5
.6
.7

במקרה שרשום "אספקה בלבד" – המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה שרשום "התקנה
בלבד" – המחיר הוא עבור העבודה וכל חומרי העזר ,במידה ורשום אספקה הכוונה היא
לאספקה והתקנה קומפלט.
בכל מקרה שישנה סתירה בין התוכניות ליתר מסמכי מכרז/חוזה זה ובינם לבין הכמויות,
אזי הפרוש המחמיר מבחינת העלות לקבלן הוא הקובע.
בנוסף לאמור במפרט הכללי – תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם
הסימונים הנדרשים והסימון בשטח ,ומספור האלמנטים השונים.
לא ישולם כל תשלום עבור :איבוד זמן ,עבודה בשעות לא מקובלות ,פיצול שעות עבודה,
פיצול חלקי עבודה ,תיאומים ,ביקורות ,כיוונים ,המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי
היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.
לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה
בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין .מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים
הרשומים בכתב הכמויות.
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פרק  04עבודות בניה
 04.1סוגי הבלוקים:
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי המכרז יהיו סוגי הבלוקים לבניה כדלקמן:
בלוקי בטון חלולים עם  4חורים בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  5סוג א'.
בלוקי פומיס בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת.י
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.
 04.2אופן הבניה:
 .1לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.
 .2חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר (שטרבות).
 .3חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר (שטרבות)
ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי.
 .4מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר (קוצים) בקוטר  8מ"מ ,ברווחים של  40סמ' באורך בולט  60סמ',
שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר.
 .5חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט -צמנט שעוביו לא יעלה
על  1.5סמ'.
 .6חיבור בין קירות ומחיצות קיימים וחדשים יבוצע ע"י מוטות קשר (קוצים) בקוטר  8מ"מ (כמו
סעיפים  3ו  4לעיל) שיוכנסו עם דבק אפוקסי לקיר או העמוד הקיים במרווחים של כל שתי
שורות בלוקים.
 .7חיבור חגורות או קורות חדשות לישנות ייעשה ע"י קוצים כנ"ל או קוצים בעלי קוטר ואורך זהה
לנ"ל המחוברים לברגי פיליפס.
 .8מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי – מלאים ואחידים בעוביים.
 .9בניה נקיה יש לבצע בהקפדה בהתאם לסעיף  04036במפרט הכללי בבלוקים שיאושרו ע"י
המפקח .המישקים יבוצעו בהקפדה על מילוי אחיד ,עיבוד שקוע ע"י מוט ברזל עגול וכיחול.
 .10בנית בלוקי איטונג תבוצע במלט עם מוסף מיוחד שטיבו ויישומו יהיו לפי הוראות יצרן האיטונג.
 .11במידה שיתיר זאת המפקח בכתב ,תבוצע בנית קירות האיטונג בעזרת טיט – צמנט רגיל וזאת רק
לאחר השריית הבלוקים באמבטיות שיוצבו באתר עד רוויה מלאה של הבלוקים .הבניה תעשה
בבלוקים רווים אך לא רטובים.
 04.3אופני מדידה מיוחדים:
 .1כל המתואר והמפורט במפרט זה ,המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הינו כלול
במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה
בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות
ובמפרטים הינם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים :בדיקת ,התאומים ,וכיו"ב הינם
באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם הקבלנים האחרים:
 .2שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,וכן פיצול העבודה עקב שלבי
הביצוע ,לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.
 .3במקרה שרשום "אספקה בלבד" – המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה שרשום "התקנה בלבד" –
המחיר הוא עבור העבודה וכל חומרי העזר ,במידה ורשום אספקה הכוונה היא לאספקה והתקנה
קומפלט.
 .4בכל מקרה שישנה סתירה בין התוכניות ליתר מסמכי מכרז/חוזה זה ובינם לבין הכמויות ,אזי הפרוש
המחמיר מבחינת העלות לקבלן הוא הקובע.
 .5בנוסף לאמור במפרט הכללי – תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם הסימונים
הנדרשים והסימון בשטח ,ומספור האלמנטים השונים.
 .6לא ישולם כל תשלום עבור :איבוד זמן ,עבודה בשעות לא מקובלות ,פיצול שעות עבודה ,פיצול חלקי
עבודה ,תיאומים ,ביקורות ,כיוונים ,המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים
בכתב הכמויות.
 .7לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בצורה תקנית
ופועלת לשביעות רצון המזמין .מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות.
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פרק  - 05עבודות איטום
 05.01כללי:
בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות תת-קרקעיים במפלסים שונים ,לאיטום רצפות במפלס
הקרקע ,לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות עם קירות מבנה ,לאיטום גגות בטון ללא פיתוח ,לאיטום גגות
עם פיתוח ,לאיטום "חדרים רטובים",לאיטום חלונות בקירות חוץ ,לאיטום קירות חוץ, ,לאיטום קירות
תמך בפיתוח ולביצוע בדיקת הצפה בגגות ,מרפסות ו"חדרים רטובים".
העבודה עם חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצרן .במקרה של ספק יש לפנות למתכנן ולמפקח
וקביעתו תהיה סופית .העבודות לאיטום הגגות עם יריעות ביטומניות מושבחות פולימר יבוצעו לפי
הנחיות ת"י  1752חלקים  1ו.2-
 05.02הנחיות לאיטום רצפות "תלויות" על ארגזים תת-קרקעיות במפלסים:
 .1לפני יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפות ,יש לבצע איטום של שני צידי קורות ביניים ו\או צד פנימי של
היקפיות באופן הבא:
א .יש ליישם על פני שני צידי קורות ביניים ו\או הצד הפנימי של קורות היקפיות ,עד לעומק  30ס"מ,
פריימר ביטומני ,כדוגמת "פריימקוט  " 101מתוצרת "ביטום" ,בכמות של  300גר'\מ"ר.
ב .המתן  4שעות לפחות לייבוש הפריימר .על פני תשתית הקורות שצופתה בפרימר ,יש להלחים
יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר , SBSבעובי  5מ"מ ,עם גימור פן עליון מחומר דק ,העומדות
בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה . R
ג .היריעות תולחמנה זו לזו חפיפה של  10ס"מ יש להשאיר בחלק העליון של הקורות ,קצה חופשי של
יריעות ביטומניות שיולחם בחפיפה של  20ס"מ לפחות ,ליריעות האיטום של הבטון הרזה שמתחת
לרצפת גרעין קומת המרתף.
ד .כאלטרנטיבה ,ניתן ליצור עם הבטון הרזה "ווטה" ברוחב ובעומק  50ס"מ ,הצמודה לקורות.
 .2על פני ארגזי ההפרדה מקלקר ,שיושמו על תשתית שהוכנה והודקה לפי הנחיות יועץ הקרקע ,יש
לפרוש יריעות  , HDPEאשר שוליהן יחפפו את שכבת איטום קורות הקשר ועליהן לצקת את הרצפה
התחתונה.
 05.03הנחיות לאיטום קירות תת-קרקעיים הקפיים\קירות \קירות בין רצפות במפלסים שונים:
.1
.2

.3

.4

.5

.6

שטחי קירות שמישוריותם פגומה ,מחוררת או עם בליטות וגבשושיות ,יטופלו ע"י סיתות הבליטות
והגבשושיות ומילוי החורים והשקעים במלט צמנטי משופר פולימר ,עד לקבלת שטח מישורי אחיד.
במידת הצורך כאשר פני השטח אינם חלקים ,ייושם על פני הקירות טיח עם ערב אקרילי (בכמות
מינימלית של  15%מכמות הצמנט) ,בעובי כולל של  2ס"מ (שכבת הרבצה עשירת צמנט בעובי  5מ"מ
ושתי שכבות טיח עליון בעובי  15מ"מ) ולפי הנחיות יצרן הערב הנ"ל.
יש לבצע אשפרה מלאה של הטיח במים במשך  3ימים ולהמתין עוד שבוע ליבוש מלא לפני ביצוע
המשך פעולות האיטום.
באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים יש לעצב רולקות צמנטיות פולימריות קעורות במידות 5*5
ס"מ עם ערב אקרילי ( 15%ממשקל הצמנט),לפי הנחיות יצרן הערב הנ"ל.
היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט הפולימרי ,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש ,כיסוי
עם טיט לכיסוי מושלם.
יש ליישם על פני הקירות פריימר ביטומני ,כדוגמת "פריימקוט  " 101מתוצרת "ביטום" ,בכמות של
 300גר'\מ"ר.
המתן  4שעות לפחות לייבוש הפריימר .במידת הצורך ובכפוף להנחיות המפקח באתר ,יש ליישם
שכבת ביטומן מנושב  85\40על פני התשתית האנכית ליישור והחלקה.
באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים ,יש להלחים רצועות חיזוק ביטומניות המושבחות בפולימר
 SBSתקניות ,בעובי  4מ"מ.
היריעות תולחמנה כך שתגענה עד למרחק של  10ס"מ על התשתית האופקית ועד למפלס הגבוה ב-
 10ס"מ ממפלס הפסקות היציקה על הקירות.
על פני תשתית הקירות יש ליישם איטום ביטומני דו רכיבי בהתזה ,עד לקבלת ציפוי יבש בעובי  6מ"מ
לפחות .שכבת האיטום תכוסה בלוחות פוליסטרן להגנה.
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 .7איטום הפסקות היציקה בקירות התת -קרקעיים ,יעשה באמצעות רצועות איטום הידרופיליות מגומי
התופחות במגע עם מים שתותקנה בשלב היציקה ,כדוגמת "סיקה פרופיל  " 2507מתוצרת "סיקה"
או שו"ע.
התקנת הרצועות תתבצע לפי הנחיות היצרן .על מנת להתגבר על החורים והשקעים בבטון ,הרצועות
הנ"ל תודבקנה לתשתית עם משחת הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות הנ"ל.
 .8איטום חדירות צנרת ו\או שרוולי צנרת מפלדה או חומר פלסטי לתוך הקירות התת-קרקעיים תבוצע
באופן הבא:
יש לבצע איטום של מפגשי השרוול ותשתית הקיר האטומה ביריעות או בציפוי עם אביזר חרושתי
לאיטום מעברי צנרת בבטון עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר" ,שיולחם ליריעות האיטום או הציפוי
לפי הנחיות היצרן.
יש לבצע איטום פנים של המרווחים בין כבלי תקשורת\חשמל פנימיים ומעטפת השרוול עם פרופיל גיבוי
מפוליאתילן מוקצף שיוחדר לעומק  10ס"מ מהצד הפנימי של הקיר ומסטיק הידרופילי התופח במגעו
עם מים מסוג "סטופק ." 2100
 .9על יריעות איטום הקירות התת-קרקעיים ,בפירי מעליות ,יש להדביק בהדבקה מלאה ,לוחות קל-קר F-
 ,30תקניים ,בעובי  5ס"מ .ההדבקה תתבצע עם ביטומן מנושב חם.
על יריעות איטום קירות הקפיים ,יש להתקין יריעות ניקוז\הגנה" ,פז דריין פלוס" או שו"ע ,עם הבד
גיאוטכני כלפי חוץ.
 .10באזור המפגש עם הוויטרינות או דלתות יציאה ,יש להדביק בחפיפה של  20ס"מ לציפוי הביטומני,
יריעות אי.פי.די.אם תקניות בעובי  1.2מ"מ ,עם דבק ייעודי ,בכפוף להנחיות יועץ האלומיניום.
 05.04הנחיות לאיטום פנים של בורות ניקוז\שאיבה:
 .1חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה לעומק  1ס"מ לפחות .סתום את אזורי החיתוך עם חומר צמנטי
הידראולי מהיר יבוש מסוג "מונופלג" מתוצרת "סיקה" .יש לסתת פאזה של  1×1ס"מ סביב צנרת חודרת
וכדומה ולאטום בתום  21יום מגמר היציקה עם מסטיק "סיקהפלקס  " FC 11מתוצרת "סיקה" .יש לנקות
את התשתית משאריות לכלוך בניה ,טיט ,אבק וכו' ולשטוף בלחץ מים.
 .2לאורך מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים יש לעצב רולקות מחומר צמנטי פולימרי כדוגמת "סיקה
רפ" מתוצרת "סיקה" במידות  3×3ס"מ.
 .3על גבי הבטון ברצפה ובדפנות ,יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל "107
מתוצרת "סיקה" או שו"ע ,בשכבות ,בעובי יבש כולל של  3מ"מ לפי הנחיות היצרן .במפגשים שבין
המשטחים האנכיים והרצפות ,יש להניח בין שתי שכבות האיטום רשת מפוליפרופילן עמידה באלקלי,
אשר תגשר על קו המפגש .רוחב החפיפה יהיה כ 10-ס"מ לכל כיוון.
את החומר הנ"ל יש ליישם ברציפות על הרצפות ודפנות פיר המעלית\בור שאיבה.
 05.05הנחיות לאיטום רצפות:
 .1יש ליצור "ווטה" משני צידי קורות ביניים ובצד הפנימי של קורות היקפיות בעומק  50ס"מ ורוחב  50ס"מ.
יש לצקת באזור הנ"ל בטון רזה בעובי  5ס"מ.
על פני הבטון הרזה ,יש ליישם חומר איטום ביטומני\פוליאוריתני "היפרדזמו  " PBמתוצרת "אלכימה",
בשכבות בעובי יבש של  2מ"מ .החומר ייושם ,עד למפגש אנכי עם רצפת הבטון.
 .2על הצד החיצוני של הקורות ההיקפיות ,יש ליישם ציפוי ביטומני פוליאוריתני מסוג "היפרדסמו " PB
מתוצרת "אלכימה" ,בשכבות ,לפי הנחיות היצרן ,לקבלת ציפוי בעובי יבש של  2מ"מ.
החומר הנ"ל ייושם עד למפלס הגבוה ב 30-ס"מ במפגש עם קיר בטון ועד למפלס הקרקע במפגש עם
ויטרינת זכוכית .על הציפוי הנ"ל ,לאחר יבושו ,יש להדביק לוחות קל-קר להגנה מסוג , F-30בעובי  3ס"מ
בהדבקה מלאה.
 .3באזור המפגש עם ויטרינות זכוכית או דלתות יציאה ,יש להדביק בחפיפה של  20ס"מ לציפוי הביטומני,
יריעות אי.פי.די.אם תקניות בעובי  1.2מ"מ ,עם דבק ייעודי ,בכפוף להנחיות יועץ האלומיניום.
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 05.06הנחיות לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות-קירות מבנים:
.1
.2

.3

.4

.5

לאחר אשפרת הבטון יש לעצב רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי תשתית אופקית -קירות.
הרולקות תהיינה קעורות במידות  7*7ס"מ .את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי
שהרכבו כדלהלן:
 50ק"ג צמנט 120,ק"ג חול 10,ק"ג מוסף אקרילי כ 20% -ממשקל הצמנט) ,מים לפי הצורך .היישום
יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל ,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט
לכיסוי מושלם.
יישום פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן ,D ASTM – 41בכמות של  300גר'\מ"ר על התשתית
האופקית ועל הקירות עד למרחק של  100ס"מ על התשתית האופקית ממפגשי תשתית אופקית-קירות.
יש להמתין כ 4-שעות לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות האיטום .לאחר מכן ,יישם על התשתית
המצופה בפריימר ביטומן מנושב  85\40בכמות של  1.5ק"ג\מ"ר ליישור והחלקה.
יש להלחים לאורך מפגשי תשתית אופקית -משטחים אנכיים ,יריעות חיזוק ביטומניות מושבחות בפולימר
,SBSבעובי  4מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה .Rרוחב
יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ 15 -ס"מ
מהיריעות תולחמנה על התשתית אנכית.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ .קצוות יריעות החיזוק "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות
להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.
במפגשי תשתית אופקית  -משטחים אנכיים יש להלחים את יריעות החיפוי העליונות הזהות ליריעות
החיזוק עם גימור פן עליון מאגרגט גס .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.
היריעות הנ"ל תולחמנה עד למרחק של  100ס"מ ממפגשי תשתית אופקית-קירות על התשתית
האופקית ועל המשטחים האנכיים עד למפלס הגבוה ב 10-ס"מ ממפלס הריצוף.
לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי וברוחב של  1עד  2ס"מ
ויישם בקצה העליון מסטיק אטימה אלסטומרי העומד בדרישות ת"י  1752חלק  2נספח א'.
על פני היריעות הבולטות מעל מפלס הריצוף יש ליישם טיח חוץ תקני עם רשת אקספנדיד.

 05.07הנחיות לאיטום ובידוד תרמי של גגות בטון ללא פיתוח:
 05.071כללי:
להלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום ובידוד תרמי של גגות בטון ללא פיתוח .איטום הגגות,
יתבצע באמצעות מערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSבעובי  4מ"מ כל
אחת העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  .Mהעבודות תתבצענה לפי הנחיות ת"י 1752
חלקים  1ו.2-
 05.072הכנת תשתית הגגות לאיטום:
הכנת תשתית הגגות לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק . 1
השטחים יהיו נקיים ויבשים .הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה ,חלקים ,ללא "מדרגות" ,בליטות
שקעים וחורים.
בשטחי הגגות ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין
המעקים ,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.
תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם .חוטי קשירה,
שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק  15מ"מ לפחות והשקעים ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.
תפרים בגג כולל תפרי דמה ,יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.
במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון :הסרת בליטות,
סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.
הסדקים יאטמו באופן הבא :בעזרת דיסק מתאים ,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת
מרווחים ברוחב  1ס"מ ועומק  1ס"מ.
הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר האיטום .אטום את המרווחים
הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני אלסטומרי העומד בדרישות ת"י  1536מסוג . E 12.5 – F
באזור המפגשים עם דלתות כניסה לגגות יש לצקת ספים מוגבהים מבטון ב.20 -
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 05.073התקנת בידוד תרמי בגגות:
 .1יש לנקות היטב את התשתית מכל ליכלוך ,אבק ,שמנים ,עד לקבלת בטון ישר ויציב.
 .2יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן , D ASTM – 41בכמות של
 300גר'\מ"ר.
יש להמתין לייבוש הפריימר  4שעות לפחות.
 .3יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  5ס"מ,
העומדים בכל דרישות ת"י  1229חלק ,1באמצעות ביטומן מנושב  ,75\25בשיטה החמה.
ההדבקה תהיה מליאה ובכל השטח.
 05.074יציקת שכבת שיפועים מבטקל:
בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור ,יש לצקת שכבת שיפועים מבטקל בצפיפות  1200ק"ג\מ"ק ,חוזק 4
מגפ"ס ,בשיעור מינימלי של  1.5%לפי תוכנית השיפועים ובהתאם להנחיות שבת"י .1513
העובי המינימלי של הבטקל יהיה  4ס"מ .יצירת השיפועים תיעשה באופן הבא:
 .1יש לוודא שפתחי הניקוז בגג סגורים למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה או אחריה.
 .2יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת .השיפועים יהיו בשיעור
מינימלי של .1.5%
 .3יש להכין את הבטקל בהתאם להנחיות וליישם אותו על לוחות הקל -קר שעל הגג.
 .4יש לבצע לאשפרה מליאה של הבטקל למשך ימים לפחות .במקרה ונוצרו סדקים יש לאטמם
לפני התחלת פעולות האיטום.
 05.075עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות:
לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי תשתית אופקית -
מעקות .הרולקות תהיינה קעורות במידות  5*5ס"מ.
את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:
 50ק"ג צמנט 120,ק"ג חול 10,ק"ג מוסף אקרילי כ 20% -ממשקל הצמנט) ,מים לפי הצורך.
היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל ,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם
טיט לכיסוי מושלם.
 05.076הנחיות ליישום מערכת האיטום:
.1
.2

.3

.4

לא פחות משבועיים לאחר הגשם האחרון ,יש ליישם פריימר ביטומני כדוגמת "פריימקוט " 101
מתוצרת "ביטום" או שו"ע ,בכמות של  300גר'\מ"ר על פני השטחים המיועדים לאיטום .יש להמתין כ -
 4שעות לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות האיטום.
הלחם במפגשי תשתית אופקית -משטחים אנכיים ,רצועות חיזוק ביטומניות מושבחות בפולימר SBS
בעובי  4מ"מ ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  Mעם גימור פן עליון מחומר דק.
רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ15 -
ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האנכית.
היריעות תיושמנה בחפיפה לציפוי הביטומני\פוליאוריתני שעל ספסלים\הגבהות במעקות.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ .קצוות יריעות החיזוק "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות
להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.
פרוש על התשתית ,יריעות מאזנות אדים ביטומניות עם חורים ,מהסוג המוגדר כמין  3בטבלה  1בת"י
 1752חלק  ,2העשויות מביטומן משופר בפולימר ,בעובי  1.5מ"מ מקסימום .קוטר החורים  30מ"מ
לפחות וצפיפות החורים ליחידת שטח היא  100חורים למ"ר .היריעות תפרשנה מהמקום הנמוך לגבוה
ובחפיפה של  20ס"מ בין יריעות סמוכות .באזור החפיפה ,הדבק את היריעות אלו לאלו באמצעות
ביטומן  .85\40כמו כן במשולב עם שכבת החציצה ,התקן בגג נשמים (אורים) ניאופרנים ,בכמות של
יחידת נשם אחד לכל  60מ"ר ,שדרכם ישוחררו האדים הכלואים בין שכבת החציצה והתשתית.
הנשמים יותקנו מתחת לשכבת החציצה ויאפשרו חיבור מלא של חומרי האיטום הביטומניים אל
האוורים.
יישם על יריעות החציצה שבגג ,ביטומן חם מסוג  ,85\40שייושם בכמות המבטיחה מילוי החורים וציפוי
היריעות.
40

הרחבת תיכון מגידו
 .5הלחם על התשתית האופקית ,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSהעומדות
בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  ,Mבעובי  4מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ ותולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק שעל התשתית
האופקית.
 .6הלחם שכבה תחתונה של יריעות חיפוי באזורי מפגשי תשתית אופקית -קירות מבנה ו\או מעקות
בנויים .יריעות החיפוי בעובי  4מ"מ ,תהיינה זהות ליריעות החיזוק עם גימור פן עליון מחומר דק.
יריעות החיפוי הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ לפחות עם יריעות איטום התשתית התחתונות
ותולחמנה עד לגובה של  20ס"מ לפחות על המשטחים האנכיים .יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשנייה
בחפיפה של  10ס"מ.
החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא
יקטן מ 1\3 -רוחב יריעה.
 .7הלחם לשכבת היריעות התחתונה שעל התשתית האופקית שכבה עליונה של יריעות ביטומניות הזהה
לשכבה הראשונה אך עם גימור פן עליון מאגרגט גס .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ
ובחפיפה מליאה ליריעות החיפוי התחתונות.
הזז את חפיות יריעות השכבה העליונה בשיעור של  1\3רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה
התחתונה.
 .8במפגשי תשתית אופקית -קירות מבנה\מעקות בנויים ,הלחם את יריעות החיפוי העליונות הזהות
ליריעות החיזוק אך עם גימור פן עליון מאגרגט גס.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ .היריעות הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ לפחות
ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה עד לתחתית אף המים במעקות עם אף מים ,או עד
לגובה  30ס"מ לפחות על משטחים אנכיים אחרים בגג או עד למפלס הגבוה ב 20-ס"מ ממפלס
הריצוף במרפסות .לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי
וברוחב  2ס"מ.
בגגות קבע את רצועות החיפוי למשטחים האנכיים עם פרופיל אלומיניום  2 * 6\30\6ודיבלים מיוחדים
כל  20ס"מ .את המרווחים בין הבטון והפרופיל מלא באמצעות מסטיק אטימה מסוג "סיקהפלקס FC
 " 11מתוצרת "סיקה" או שו"ע.
 .9צבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות ,באמצעות צבע על בסיס ביטומן-אלומיניום כדוגמת
"סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע ,בשתי שכבות בכמות כוללת של  300גר'\מ"ר.
 .10אטום חדירות כבלים לבטון באופן הבא:
 .11במקום שבו חודר השרוול לבטון שבגג ,התקן בפתח שבבטון ,שרוול פלסטי .הכנס את כבלי יחידת
מיזוג האויר ,או את כבלי החשמל\תקשורת ,לתוך השרוול הפלסטי.
אטום את מפגשי השרוול והתשתית האופקית עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר" ,לאיטום מעברי
צנרת שיולחם ליריעות האיטום הביטומניות לפי הנחיות היצרן.
הלבש את תוספת "מקל הסבא" על הקצה העליון של השרוול האנכי.
 .12על פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום ,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת בדרישות ת"י
 1920חלק ,1כולל שכבת הרבצה בעובי  5מ"מ ושתי שכבות טיח חוץ בעובי כולל של  15מ"מ.
לאחר אשפרת הטיח הנ"ל ,יש ליישם עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י  1731חלק 1
כדוגמת מערכת "רב גמיש" של "טמבור" או שו"ע ,לפי הנחיות היצרן.
 .13יש לאטום גגוני פירים מבטון באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי כדוגמת "מולטיגג" מתוצרת "ביטום",
שייושם בשכבות בכמות כוללת של  3ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
 .14יש לבצע איטום של ספי כניסה מוגבהים לגגות באמצעות שתי רצועות חיזוק\חיפוי בהתאם לפרט
המצורף לעיל.
 .15ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.
 05.077איטום מעברי תעלות מיזוג אויר בבטון בגגות:
האיטום יבוצע בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק  1סעיף .3.2.6תעלות מיזוג האויר יועברו דרך פתחים
שייבנה להם מבנה מכסה.
המבנה המכוסה ומידותיו יתאימו למתואר בפרט המצורף.
הפן העליון של גגון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע של ( 5%מינ') כלפי התעלה ,או בניצב לה.
אף המים יתוכנן לאורך הפאות הצדדיות הנמוכות בכיוון זרימת המים.
החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של  5%כלפי הגג.
המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים יהיה  30ס"מ לפחות.
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המרחק יאפשר את התקנת האיטום ,תחזוקתו השוטפת וחידושו בעתיד .סביב תעלת מיזוג האויר יותקן
עצר מים העשוי פח.
עצר המים ימוקם  15ס"מ לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה וייצור סביב התעלה בליטה שגובהה
 4ס"מ לפחות.
אם לא מתקינים מעל פתח מעבר תעלת מיזוג האויר מבנה מכסה כמתואר לעיל ,יתוכנן גימור הקצה
העליון של האיטום סביב התעלה.
גימור זה יתוכנן ע"י קבלן מיזוג האויר ויותקן ע"י מתקין מערכת מיזוג האויר ,לאחר גמר עבודות
איטום הגג.
יבוצע איטום של גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי מסוג "לייגו" מתוצרת "כמיפרוד"
שייושם בשכבות בכמות כוללת של  3ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
 05.078רצפה מתחת ליחידות מיזוג אויר ו\או קולטי שמש ו\או יחידות ציוד אחרות:
 .1על פני יריעות האיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת היחידה ,יש להלחים שכבה שלישית של יריעות
איטום ביטומניות בעובי  5מ"מ ,הזהות ליריעות איטום התשתית ,כך שתבלוטנה  1מטר מכל צד של
הרצפה הנ"ל.
היריעות תולחמנה במלואן ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של  10ס"מ בין יריעות סמוכות.
 .2הרצפה מתחת ליחידת מיזוג אויר ,תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד אקוסטי מפוליאתילן מוקצף.
על תשתית הבטון האטומה ביריעות ביטומניות ,יש להניח יריעות "פוליפום  " GA – 250מתוצרת
"פלציב" בעובי  5ס"מ .היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה עם פסי דבק דו -צדדי המסופקים ע"י "פלציב".
על פני היריעות הנ"ל יש לצקת בסיס בטון לפי הנחיות הקונסטרוקטור .יש לצקת בהיקף הבסיס חגורות
בטון שיגנו על יריעות הבידוד האקוסטי .את המפגש בין החגורות ויריעות איטום התשתית יש לאטום עם
שתי רצועות חיזוק\חיפוי ביטומניות.
 05.079איטום פתחי הניקוז:
התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר " 4מתוצרת " " DALLMERמסוג "דלביט" .גוף הקולטן בנוי
מפוליפרופילן .ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון ביטומני מסוג  S.B.Sבעובי  4מ"מ ובקוטר  500מ"מ
המולחם לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן
בעובי  1.6מ"מ .הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה אליו .בגג מרוצף
חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת נירוסטה מרובעת בגודל  150*150ובעובי 1.6
מ"מ בתוספת תושבת למאריך בקוטר  145מ"מ .הקפד שצוארון את יריעות האיטום הביטומניות של
התשתית האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים.
בעת החדרת הצינור התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס
 " FC 11או שו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.
 05.08הנחיות לאיטום ובידוד תרמי של גגות עם פיתוח במפלסים שונים:
 05.081הכנת תשתית הגג לאיטום:
הכנת תשתית הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק  .1השטחים יהיו נקיים ויבשים .הם
יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה ,חלקים ,ללא "מדרגות" ,בליטות ,שקעים וחורים.
בשטחי הגג ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין המעקים,
כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגג.
תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם .חוטי קשירה,
שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק  15מ"מ לפחות והשקעים ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.
תפרים בגג כולל תפרי דמה ,יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו .במידת הצורך
יבוצעו תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון :הסרת בליטות ,סתימת חורים
ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים .הסדקים יאטמו באופן הבא :בעזרת דיסק מתאים,
העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב  1ס"מ ועומק  1ס"מ .הקפד כי דפנות
המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר האיטום .אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות
חומר אטימה פוליאוריתני אלסטומרי העומד בדרישות ת"י  1536מסוג  E 12.5 – Fכדוגמת "סיקהפלקס
 "FC 11מתוצרת "סיקה" או שו"ע .באזורי מפגש עם דלתות כניסה למבנה יש לצקת ספי בטון ב20-
ברוחב הדלתות מסוג סף לא מוגבה.
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 05.082עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות:
לאחר ביצוע שלב הכנת השטח ויציקת השיפועים בכפוף לאישור הקונסטרוקטור ,יש ליישם רולקות צמנטיות
פולימריות במפגשי שתית אופקית–משטחים אנכיים .הרולקות תהיינה קעורות במידות  7*7ס"מ .את הרולקות
יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן 50:ק"ג צמנט 120,ק"ג חול 10,ק"ג מוסף אקרילי כ20% -
ממשקל הצמנט) ,מים לפי הצורך .היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל ,הנחת רשת אינטרגלס בצורה
מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.
 05.083התקנת בידוד תרמי במרפסת:
.1
.2
.3
.3

.1
.2
.3

יש לנקות היטב את התשתית מכל לכלוך ,אבק ,שמנים ,עד לקבלת בטון ישר ויציב.
יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן , D ASTM – 41בכמות של
 300גר'\מ"ר.
יש להמתין לייבוש הפריימר  4שעות לפחות.
יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות בידוד תרמי ,העומדים בכל דרישות
ת"י  1229חלק ,1באמצעות ביטומן מנושב  ,75\25בשיטה החמה .ההדבקה תהיה מלאה ובכל השטח.
 05.084יציקת שכבת שיפועים ממדה (או מבטקל  1200ק"ג\מ"ק) על פני לוחות הבידוד התרמי
שבתשתית האופקית במרפסת ובכפוף להנחיות הקונסטרוקטור ,יש לצקת שכבת שיפועים ממדה בטון
 ,בשיעור מינימלי של  1.0%לפי תוכנית השיפועים .העובי המינימלי של המדה יהיה  4ס"מ.
יצירת השיפועים תיעשה באופן הבא:
יש לוודא שפתחי הניקוז סגורים למניעת חדירת בטון בשעת היציקה או אחריה.
יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת .השיפועים יהיו בשיעור מינימלי
של .1.5%
יש להכין את המדה בהתאם להנחיות וליישם אותו על התשתית האופקית שעל הגג/מרפסת.

 05.085הנחיות ליישום מערכת האיטום:
.1
.2
.3

.4

.5

.6

יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן  ,D ASTM – 41בכמות של  300גר'\מ"ר על פני
השטחים המיועדים לאיטום .יש להמתין כ  4 -שעות לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות האיטום.
יש ליישם על השטחים המיועדים לאיטום ביטומן מנושב  105\20בכמות של  2ק"ג\מ"ר ליישור
והחלקה.
יש להלחים לאורך מפגשי תשתית אופקית -מעקות ותשתית אופקית -קירות מבנה ,יריעות חיזוק
ביטומניות שתהיינה זהות ליריעות איטום התשתית ,בעובי  4מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק.
רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ15 -
ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האנכית .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.
קצוות יריעות החיזוק "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.
יש להלחים לתשתית האופקית ,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר SBS
,בעובי  4מ"מ ,עם גימור פן עליון מחומר דק ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה M
והמכילות מוסף נגד שורשים .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ ,תולחמנה בחפיפה
ליריעות החיזוק שבגג.
יש להלחים שכבה תחתונה של יריעות חיפוי לאורך מפגשי תשתית אופקית -משטחים אנכיים בגג.
יריעות החיפוי בעובי  4מ"מ ,תהיינה זהות ליריעות איטום התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק.
יריעות החיפוי הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ עם יריעות איטום התשתית התחתונות
ותולחמנה עד לגובה של כ 20 -ס"מ על המשטחים האנכיים .יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשנייה
בחפיפה של  10ס"מ .החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן לבין החפיות
שבשכבה התחתונה לא יקטן מ 1\2 -רוחב יריעה.
יש להלחים לשכבת היריעות התחתונה שעל תשתית הגג ,את שכבת האיטום העליונה המורכבת
מיריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSעם גימור פן עליון מחומר דק בעובי  4מ"מ ,העומדות
בדרישות ת"י  1430ברמה  .Mהיריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ .הקפד שחפיות
היריעות העליונות תוזזנה ב 1\2 -רוחב יריעה ביחס לאלו של היריעות התחתונות .באזורים מגוננים,
היריעות בשכבה העליונה תכלנה מוסף נגד שורשים.
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 .7במפגשי תשתית אופקית  -משטחים אנכיים ,יש להלחים את יריעות החיפוי העליונות הזהות ליריעות
איטום התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.
היריעות הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה על
המשטחים האנכיים עד למפלס הגבוה ב 20-ס"מ ממפלס שכבות הפיתוח.
לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי וברוחב של  1עד 2
ס"מ ויישם בקצה העליון מסטיק אטימה אלסטומרי.
על פני יריעות האיטום הבולטות מעל הפיתוח ,שעל פני קירות מבנה ,יש ליישם טיח חוץ תקני עם
רשת אקספנדיד.
 05.086איטום מעברי צינורות בבטון:
יש לצקת רולקה מסביב לצינור ,מבטון פולימרי מהיר התקשות כדוגמת "סטרקצ'ורית" מתוצרת "טורו" או
ש"ע ,במידות  7*7ס"מ .בשלב הבא יש לאטום את מפגשי התשתית האופקית של הבטקל והצינור
באמצעות שתי רצועות חיזוק\חיפוי ביטומניות הזהות ליריעות איטום התשתית בעובי  4מ"מ כל אחת
(יריעות החיזוק עם פן עליון מחומר דק ויריעות החיפוי עם פן עליון מאגרגט לבן).
בקצה העליון יש לקבע את יריעות החיפוי עם חבק פלדת אל חלד ברוחב  12.5מ"מ ,וליישם מסטיק
אטימה אלסטומרי כדוגמת "אלסטיק " 244מתוצרת "ביטום" או שו"ע ,לאיטום המרווח שבין החבק הנ"ל
והיריעות.
 05.087שכבות הגנה בגג:
 .1התקן על פני יריעות האיטום יריעות הגנה "פרוטקט  " 5לפי הנחיות היצרן.
 .2על פני יריעות ההגנה ,יש לפזר ,בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור מצע חצץ ,בעובי  50מ"מ.
 05.088איטום פתחי הניקוז:
 .1התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר " 4מתוצרת " " DALLMERמסוג "דלביט" לגגות מרוצפים.
גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן .ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון ביטומני מסוג  S.B.Sבעובי  4מ"מ
ובקוטר  500מ"מ המולחם לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה
בפתח הקולטן בעובי  1.6מ"מ.
 .2במרפסות חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת נירוסטה מרובעת בגודל 150*150
ובעובי  1.6מ"מ בתוספת תושבת למאריך בקוטר  145מ"מ .הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס
הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה אליו.
 .3את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים .בעת החדרת
הצינור התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס  " FC 11או
שו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.
 05.09הנחיות לאיטום קירות תמך בפיתוח:
 .1איטום קירות התמך יתבצע עם חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת "מסטיגום" מתוצרת "ביטום",
שייושם בשכבות בעובי יבש של  3מ"מ לפי הנחיות היצרן.
 .2על פני חומר האיטום הנ"ל ,ייושמו יריעות ניקוז\הגנה כדוגמת "פז דריין פלוס" מתוצרת "פזקר" לפי
הנחיות היצרן.
 05.10הנחיות לאיטום "חדרים רטובים" (שירותים ,מטבחונים ,חדרים טכניים וכו' )
 05.101כללי
 .1במפרט זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות "חדרים רטובים" כגון :שירותים ,מטבחונים וחדרים
אחרים עם רטיבות גדולה.
 .2האיטום יתבצע באמצעות חומר איטום ביטומני פוליאוריתני כדוגמת "היפרדזמו  " PBמתוצרת
"אלכימה",או שו"ע ,בעובי יבש מינימלי של  2.5מ"מ .על גבי חומר האיטום ,יש ליישם יריעות הגנה
מפוליאסטר לא ארוג במשקל  400גר'\מ"ר .על פני יריעות ההגנה הנ"ל יש לצקת בטון ב 20 -מוחלק
בעובי  5ס"מ כהגנה בכפוף להנחיות קונסטרוקטור ,שעליו ייושם הריצוף.
 .3בחדרים הנ"ל יתוכננו שיפועים בשיעור מינימלי של  1.5%לכיוון הפתחים לניקוז המים.
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 .4במידה שהקירות אינם מבטון יצוק ,אלא מבלוקים או מגבס ,יש לצקת בתחתית הקירות הנ"ל ,חגורות
בטון במפלס הגבוה ב 10-ס"מ ממפלס הריצוף המתוכנן.
 .5על פני הקירות ,תיושם מערכת טיח חוץ תקנית העומדת בדרישות ת"י  1920חלקים  1ו.2-
 05.102הנחיות לביצוע האיטום:
 .1לפני תחילת ביצוע האיטום ,יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה ,חשמל ,תקשורת או כל עבודה
אחרת אשר עלולה לפגוע באיטום .בטן צנרת מים וניקוז עם טיט צמנטי פולימרי.
הביטון ייעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקה שלו .נקה היטב את השטח לאחר
קיבוע צנרת המים והניקוז.
יש להקפיד שחדירות הצנרת דרך הקירות יהיו מעל מפלס האיטום ,למעט ניקוז הריצוף ,ניקוז האיטום
וכן צנרת או שרוולי פלדה החודרים אנכית דרך הרצפה.
 .2בפתח היציאה מהחדר ,יש לצקת חגורת בטון דקה ,כדי ליצור הפרדה ולמנוע מעבר מים ורטיבות
מהחדר הנ"ל לחדר סמוך.
גובה החגורה יהיה בגובה שכבת חול המילוי ורוחבה כרוחב הפתח ועובייה  5ס"מ.
 .3נקה את תשתית הקירות מכל לכלוך ,שומנים ושאריות בניה ואבק.
יישם במריחה על בלוקים הקירות עם מאלג ,שכבת הרבצה מוכנה לשימוש העומדת בדרישות ת"י
 1920חלק  ,1בעובי  5מ"מ ולפי הנחיות היצרן.
על פני שכבת ההרבצה יישם טיח מיישר העומד בדרישות ת"י  1920חלק  1בעובי של עד  15מ"מ ,לפי
הנחיות היצרן.
 .4בתשתית הרצפה ,קצץ חוטי ברזל ,סתת בליטות בטון ומלא חורים בטיט צמנטי פולימרי .נקה היטב את
הרצפה ,בעזרת מטאטא ושטוף במים.
אין ליצור שלוליות .הרצפה צריכה להיות יבשה.
 .5על פני הרצפה יש למרוח שכבת מדה לצורך החלקתה.
המדה תורכב מתערובת טיט צמנטי פולימרי (  3: 1צמנט \חול  10% +מוסף אקרילי ממשקל הצמנט).
מטיט המדה ,יש ליצור במפגשי תשתית אופקית -קירות רולקות קעורות במידות  5*5ס"מ.
המתן ליבוש המדה והרולקות לפני המשך פעולות האיטום.
 .6איטום הרצפה יבוצע באמצעות חומר ביטומני\פוליאוריתני אלסטומרי ,כדוגמת "היפרדזמו "PB
מתוצרת "אלכימה".
יישם במריחה שכבה ראשונה של החומר הנ"ל על הרצפה ,על הרולקות ועל הקירות עד למפלס הגבוה
ב 10 -ס"מ ממפלס הריצוף המתוכנן ,בכמות של כ 1.5-ק"ג\מ"ר.
 .7לאחר יבוש השכבה הראשונה ,מרח עליה שכבה שניה של החומר הנ"ל ,בכמות של  1.5ק"ג\מ"ר (כולל
על הרולקות והקירות) .אין לאפשר כניסה לחדר למשך  24שעות.
 .8על פני הקירות המטוייחים עד למפלס הגבוה ב 10-ס"מ ממפלס הריצוף ,יש ליישם חומר צמנטי
הידראולי גמיש העומד בדרישות מפמ"כ  390חלק ,1כדוגמת "סיקה טופ סיל  "107מתוצרת "סיקה",
בכמות של  2ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
 .9יש לבצע איטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום ,כך שניקוז המים מעל שכבות
האיטום יהיה חופשי ובלתי מופרע .יש להתקין בפתחי הניקוז מחסומי רצפה פלסטיים עם צווארון
ביטומני מתוצרת "דלמר" .לפני החדרת צווארון הקולטן לפתחים יש ליישם בינם לבין הבטון שמסביב
אטמי גומי מתאימים .חומר האיטום ההידראולי צמנטי ייושם מתחת לצווארון הקולטן .חומר האיטום
הביטומני האלסטומרי ייושם הן מתחת לצווארון והן מעליו .יש לחבר צינור מאריך עם חורים למפלס
הריצוף המתאים למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול" .בקצה העליון תיושם סבכה ממסגרת פלדה עם
רשת נירוסטה לסינון .מסביב לצינור המאריך הנ"ל ,יש ליישם חצץ+בד סינון.
 .10איטום מעברי צינורות בקירות וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פלסטי ( 10*10ס"מ(,במשולב
עם איטום קירות\רצפה ולפי הנחיות היצרן.
 .11לאחר ייבוש מלא של שכבות האיטום (כשבוע ימים),בצע בדיקת הצפה לפי הנחיות ת"י  1476חלק .1
 .12על חומר האיטום ,יש ליישם יריעות גיאוטכסטיל על בסיס סיבים סינתטיים במשקל  400גר'\מ"ר העומד
בדרישות ת"י  1463חלק .1על פני היריעות הנ"ל ,בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,יש לצקת מדה הגנה
עם רשת זיון בעובי מינימלי של  5ס"מ .על מדה ההגנה ,ייושם הריצוף.
 .13הדבקת אריחי הקרמיקה על הקירות תבוצע באמצעות דבק תקני העומד בדרישות ת"י  4004ות"י
 , 1555בעל תו תקן ,המתאים לפי הנחיות היצרן להדבקת אריחי קרמיקה הן על תשתית טיח תקני והן
על תשתית טיח תקני מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על הקירות.
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 05.11הנחיות כלליות לאיטום חלונות בקירות חוץ
יש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת החלונות .על פני הדפנות הנ"ל יש ליישם חומר צמנטי
הידראולי גמיש כדוגמת "סיקה טופ סיל " 107מתוצרת "סיקה" או שו"ע בכמות של  3ק"ג\מ"ר לפי
הנחיות היצרן.
יש להתקין אדנים בשיפוע של  1.5%לפחות להרחקת המים מהחלונות .האדנים יהיו עם בליטה
אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת לחלון ואף מים לניקוז המים הגולשים.
האיטום בין המשקופים הסמויים לפתחי הבטון ,יבוצע עם מסטיק פוליאוריתני מסוג "סיקהפלקס FC
 " 11מתוצרת "סיקה" או שו"ע ,לאחר ניקוי השטח ושימוש בפריימר מתאים לפי הנחיות היצרן .בנוסף
לעיל יבוצע איטום נוסף ע"י הדבקת יריעות  EPDMכדוגמת "טרלבורג " או שו"ע ,העומדות בדרישות
ת"י  1430חלק ( 2מסופקות ע"י חברת "דבטק") בין המשקופים הסמויים לבטונים לפחות באזור הסף
ו 20-ס"מ בגליפים (מהסף למעלה) .במקומות בהם קיים חיפוי קשיח בגליפים ,כל הגליפים יאטמו
באמצעות יריעות  .EPDMהדבק יהיה משחתי מהסוג המומלץ ע"י היצרן (כדוגמת "דינול " 1649
המסופק ע"י חברת "דבטק") .תשתית הבטון חייבת להיות ישרה וחלקה .יש להמנע ככל האפשר
מהחדרת ברגים ליריעות ה .EPDM-במידה שהנ"ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני ביותר האפשרי
של הגליפים .את מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק המומלץ ע"י יצרן יריעות ה .EPDM-המפקח
יוודא שהקבלן ינקוט בכל הצעדים בכדי למנוע פגיעה ביריעות בעת העבודות השונות .יריעות
ה EPDMתודבקנה בחפיפה של  10ס"מ לחומר האיטום שעל פני תשתית הקירות לפני חיפויים.
האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות סיליקון נייטרלי מסוג "S 10
 " NOVASILמתוצרת " " CHEMIE OTTOאו שו"ע ,לפי הנחיות היצרן ,כולל שימוש בפריימר
מתאים ,תוך דחיסת המסטיק כנגד גליל תומך מחומר ספוגי כגון פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי תקן
 4068חלק א' סעיף  .6.4.2האיטום יבוצע משני צידי הפריט ,מבפנים ומבחוץ .האיטום מהצד הפנימי
יבוצע ויבוקר לפני הרכבת ההלבשות של הפריט ,ככל שאלה מתוכננות.

.1
.2
.3

.4

 05.12הנחיות לאיטום קירות חוץ מטויחים
 .1על פני קירות מבלוקים ובטון ,יש ליישם מערכת טיח חוץ תרמי העומדת בדרישות ת"י 1920חלקים 1
ו, 2-כדוגמת "טיח תרמוקיר" .על הבלוקים תיושם שכבת הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית בעובי  5מ"מ.
על שכבת ההרבצה ייושם "טיח חוץ תרמי " בשתי שכבות בעובי כולל של  50מ"מ ותכלול שכבת הגנה
כדוגמת  .122-PTהיישום יתבצע לפי הנחיות היצרן.
 05.13הנחיות לביצוע בדיקת הצפה לגגות
 .1בסיום עבודות האיטום בגגות ,ובחדרים "רטובים" ולפני יישום שכבות הגנה ,תיעשה בהם בדיקת הצפה
בהתאם להנחיות שבת"י  1476חלק  . 1הגגות יוצפו ברום של  30מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר
למשך  72שעות .באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה יתוקן המקום הפגום ויחזרו על בדיקת הצפה עד
לקבלת גג אטום .כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים ,יבצע הקבלן הגבהות זמניות או יאטום זמנית פתחים.
 .2את 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 מידית של המרזבים.
 . 3סתימת פי המרזבים תבוצע באופן שלא יזיק למערכת האיטום ,אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג.
 . 4יש לוודא שאין פני המים 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.
 .5לאחר סיום  72שעות הצפה מליאה של הגג ובעוד הגג מלא מים ורק לאחר שהמפקח בדק את יציאות
המרזב ויובש התקרה ,ייראה כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה.


בכל מקרה של הפסקת הצפה ,נזילות ,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ,ירוקן הגג ממים ,ייובש ויתוקן
ויוצף מחדש עד לקבלת איטומו המוחלט.
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 05.14אחריות הקבלן בתקופת הבדק
הוראות סעיף זה מתייחסות לחידוש עבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק המוגדרת בחוזה וכן בסיום
תקופה זו.
 .1במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו\או קירות ייבדק לאחר עונת הגשמים הראשונה ,מצב האיטום.
אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות יחדש הקבלן את האיטום בהיקף שעליו יורה המפקח ,ולא בהכרח
תיקון מקומי בלבד .כל חידוש יתבצע בשיטה ובחומרים ובאורח המקצועי שלפיהם בוצע האיטום
המקורי או כפי שיורה המפקח .הקבלן יבטיח שתוך כדי חידוש האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים
ואחרים וכל אשר ייפגם ,יתלכלך ויינזק ,יתוקן ע"י הקבלן עם סיום חידושו של האיטום.
אופן החידוש דורש אישור של המפקח.
 .2אחריות הקבלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של  10שנים .במשך התקופה הנ"ל יבוצעו
הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף  ,1בתום כל תקופת גשמים ובסוף כל קיץ.
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פרק  - 06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01כללי:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

כל החומרים ,תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינ-משרדי ,פרק  -06עבודות
נגרות אומן ומסגרות פלדה ופרק  – 11עבודות צביעה ותקנים ישראליים מתאימים ,במהדורתם
האחרונה והעדכנית.
יש לקרוא מפרט זה ,יחד עם רשימות הנגרות ,המסגרות והפרטים שבתכניות האדריכלות.
לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכניות ובמבנה את הכמות ואת מידות הפתחים בהם יורכבו
פריטי הנגרות והמסגרות ויודיע למפקח על כל אי התאמה ,לצורך קבלת הוראות לגבי המידות
הקובעות .הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המפקח שמות יצרני המסגרות והנגרות שבכוונתו להעסיק.
על הקבלן להכין תוכניות ייצור ודוגמאות מיחידות הנגרות והמסגרות השונות לפי דרישת האדריכל.
במידה ותכניות היצור ו/או הדוגמאות לא יאושרו ע"י האדריכל ,יהיה על הקבלן לתקנן עד לאישורן
הסופי ע"י האדריכל ורק אז להתחיל בייצור כל הפרטים.
כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים עובי מינימלי של ציפוי אבץ  80 -מיקרון .האלמנטים יהיו מגולוונים
כיחידות שלמות ,הביצוע בטבילה של יחידות שלמות ולא של המרכיבים ,לא יורשו חיבורים בין
המרכיבים השונים של המוצר המושלם ,אלא אך ורק במקרים שבהם מתעוררת בעיית הובלה או בעיית
גודל האלמנט שאינו מותאם לבריכת הטבילה .במצבים אלה ,יורשו חיבורים אך ורק לפי פרט שיוגש
לאישור ע"י הקבלן לאישור המפקח.
פריטי המסגרות יעמדו בנוסף לנאמר בסעיף  1לעיל בדרישות הבאות:
פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חיץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  1212וישאו תו תקן ע"ג כל
פריט.
כל הדלתות לארונות הידרנטים יכללו במחיר שילוט עפ"י התקן -ציון המילה "אש" בצבע אדום על רקע
לבן ,או בצבע לבן על רקע אדום ,לבחירת האדריכל ועפ"י אישור יועץ הבטיחות.

 06.02תכניות עדות :AS MADE
תכניות עדות ממוחשבות בתכנת  AUTO CADיוכנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאחר הביצוע ויכללו את כל
המידות המעודכנות לרבות המערכות המשולבות בפריטים כפי שבוצעו.
סט תכניות בלוויית דיסקט יימסר למפקח וסט נוסף לאדריכל במועד סמוך להשלמת העבודות באתר.
כמו כן  ,חייב הקבלן במהלך שלבי עבודתו להגיש תכניות לתיאום ביצוע לאחר מדידה במקום לאישור
האדריכל לפני ביצוע העבודה.SHOP-DRAWINGS -
עבודה זו לא תימדד בנפרד ותחשב ככלולה במחירי היחידות.
 06.03שינויים בתכניות המזמין:
 .1אין הקבלן רשאי לבצע שינויים בתכניות ו/או בפרט כלשהוא ללא קבלת אישור בכתב של
האדריכל.
 .2על הקבלן להודיע לאדריכל על כל טעות ,סתירה ו/או סטייה בתכנון ולקבל את אישור האדריכל
להמשך העבודה.
 .3הקבלן מתחייב לבצע שינויים שיידרשו ע"י האדריכל בעת ביצוע העבודות באתר ,ללא דרישה
לתוספת מחיר ,כל עוד לא אושרו הדוגמאות הסופיות ע"י האדריכל.
השינויים שיידרשו ביחידות לדוגמה יבוצעו מיידית עם קבלת הוראת הביצוע .עבודה זו לא תימדד
בנפרד ותחשב ככלולה במסגרת העבודה המלאה.
 06.04רמה מקצועית ופיקוח על הביצוע:
 .1העבודות תבוצענה במומחיות מעולה לפי מיטב חוקי המקצוע .יש להשתמש אך ורק בחומרים מעולים
אשר יתאימו מכל הבחינות למוצרים ולשימוש להם נועדו.
 .2במקרה ולדעת האדריכל ו/או המפקח לא יתאים מוצר או חלק ממנו לתוכניות או לתנאים ותיאורי
העבודה ,על הקבלן להחליפו או לתקנו ללא דיחוי על חשבונו של הקבלן ולשביעות רצונו של האדריכל.
 .3הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור האדריכל והמפקח (או בא
כוחם) במקום הייצור וההרכבה לשם פיקוח.
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 .4המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות את דרכי הביצוע שאינם מתאימים לחוקי המקצוע או שאינם
מתאימים לתכניות או למסמכי החוזה.
כן רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם מתאימים לביצוע העבודה.
 .5בגמר העבודה ,יקבלו האדריכל והמפקח את הפריטים השונים .הנ"ל רשאים לפסול את כל חלקי
הפריטים שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת (ראה סעיף "דוגמאות" להלן) או כל פריט שאינו מתאים
לתכנון האדריכל.
 06.05דוגמאות:
.1

.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

הקבלן חייב להכין דוגמאות מהפריטים שיידרשו ע"י האדריכל ללא תוספת מחיר וזאת לפני ביצוע של
כל ההזמנה .הביצוע ייעשה רק לאחר קבלת אישור סופי מאת האדריכל והמפקח וזאת לאחר התאמת
הפרטים והביצוע לדרישת האדריכל  .בחירת אלטרנטיבה זו או אחרת המתייחסת לפריט מסוים לא
תהווה עילה לשינוי מחיר היחידה.
הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון ,הביצוע וטיב החומר והגמר ,כולל חלקי הפירזול,
הדוגמא תתוקן ע"ח הקבלן בהתאם לדרישות הסופיות של האדריכל והמפקח.
במידה שהדוגמא לא תקבל אישור כנ"ל ,סעיף קטן א' לעיל ,על הקבלן להכניס בה כל שינוי שיידרש ע"י
האדריכל והמפקח ללא תוספת תשלום.
כל הדוגמאות תבוצענה תוך  45ימים מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה כי עליו להתחיל בעבודה.
הדוגמאות תשמשנה לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם ע"י המפקח והאדריכל.
 .1תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהגוונים ואלמנטי הגמר שייבחרו ע"י האדריכל  ,מחייבים.
לא תתקבל כל טענה שהגוונים הנדרשים וסוגי פרזול ואלמנטי גמר שונים אינם קיימים במלאי
ו/או אינם ניתנים לייבוא .הספקתם לא תהווה עילה לעיכוב בלוח הזמנים הנדרש .הקבלן חייב
לקחת עובדה זו בחישוב לוח הזמנים ובמתן הצעת המחיר .אי מילוי התנאים המפורטים לעיל,
יחייבו את הקבלן ללא עוררין בתשלום נזקים למזמין.
 .2דוגמאות מפריטים שהינם מוצרים מוגמרים (כגון :פירזול ,חלקי מחברים וחיבורים וכו'):
מכל פריט או חלק מהפריט ,שהינו מוצר שנרכש ממקורות אספקה אחרים (כגון :ספקים ,חנויות,
מפעלים וכו') על הקבלן להמציא דוגמאות לאישור האדריכל לפני הביצוע בפועל של ההזמנה וזאת ללא
כל קשר לכמות הנקובה בכתב הכמויות.
במידה והדוגמאות לא תקבלנה אישור האדריכל ,על הקבלן לחזור ולהמציא דוגמאות נוספות (לפי
בחירת האדריכל) עד לקבלת האישור דנן.
הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם ע"י המפקח והאדריכל.

בדיקות:
 .10בנוסף לאמור לעיל ,כל הפריטים ייבדקו ע"י המפקח תוך שלבי הייצור השונים .הקבלן יזמין את המפקח
במועדים הבאים:
א .לבדיקת החומרים;
ב .לפני הצביעה ,הציפוי וכו';
ג .לפני המשלוח.
 .11בחירת אלטרנטיבות ,גווני צבעים וכו'
 .12כל הנוגע לבחירה בין האלטרנטיבות ,בחירת צבעים ,גוונים ואיפיון גמור של פריטים ,על הקבלן לבצע
את העבודות בתאום מלא לדרישות האדריכל.
 .13הרכבת חלקי פריטים למערכות מושלמות
 .14מודגש בזאת שמחירי היחידה הם לפריטים מושלמים והם כוללים גם את הוצאות הקבלן ,הרכבת
האלמנטים אחד לשני לצורך יצירת פריט מושלם ומורכב מ 2 -אלמנטים או יותר ,עבודת תאום וכל
הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע מושלם.
אמצעי חיבור
 .15מחירי היחידה של הפריטים למיניהם יכללו גם את האספקה והשימוש באמצעי חיבור כגון :ברגים,
תפסים ,מחברים ,פינים וכד'  -הכל כנדרש ע"י האדריכל ובאישורו .אמצעי החיבור יהיו מסוג מעולה,
בלתי מחלידים ואמינים ובכל מקרה יהיו נסתרים לעין כשהם במקומם הסופי בפריט.
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 06.06תכניות הקבלן:
על הקבלן להגיש לפני הביצוע ,תוכניות עבודה מפרטות בקנ"מ  1:1של כל אחד מפריטי המסגרות ,הנגרות,
הזכוכית ,הפרזול ,ושאר האביזרים המופיעים ברשימות ובפרטים  -לאשור האדריכל .בתכניותיו ,יפרט הקבלן
את כל הדברים הבאים :צורת הפרופילים ,הסרגלים כולל עובי הדפנות ועובי הצפוי ,האטום (לרבות ציון התקן בו
יעמוד חומר האיטום) ,הפרזול ושיטת ההרכבה של הפרט כלפי אלמנטי המבנה השונים .תמורת התוכניות
כלולה בהצעת הקבלן .על הקבלן לקבל אשור לבצוע בכתב מהאדריכל.
 06.07חומרים
כל החומרים יהיו חדשים ,מהסוג המעולה ביותר כפי שנדרש במסמכי החוזה שניתן להשיגו בארץ ובחו"ל.
הקבלן יהיה אחראי לכל המוצרים מבחינת הטיב ,החוזק ,החיבורים ,הדיוק והגמר נגד דפורמציות כתוצאה
מחום או קורוזיה .כל החומרים ,האביזרים והציוד אשר יסופקו ע"י הקבלן יתאימו בכל הדרישות לתקן הישראלי
העדכני המתאים ובהעדרו  -לדרישות התקן של ארץ מוצאם.
כל העבודה תבוצע בחומרים חסיני אש ו/או מבודדים בצבעים מעכבי אש עפ"י דרישת היועצים הנוגעים בדבר
(מהנדס חשמל ,יועץ בטיחות וכד') ,ויענו על דרישות התקן הישראלי  921ו . 755- -
 06.08ייצור והרכבה
 .1הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה ע"י עטיפה באריזת מגן זמנית וימסרם לשימוש
בסיום העבודות כחדשים.
 .2הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי המסגרות כך שיוכל
לבדוק בכל עת ,בבית המלאכה לפני ההרכבה.
 .3הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה .אישור דוגמת הציר על ידי
האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך תקופת הבדק והאחריות.
 .4ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו לגבי תפעול
של האלמנטים השונים לאורך תקופת הבדק והאחריות.
 .5אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונת במקום ,יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו לגילוון בעת
ההובלה וההרכבה .תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר אבץ לפי אישור המפקח.
 .6על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה בטרם הרכבה.
06.09

הצבה ועיגון משקופי פלדה במחיצות גבס

המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו ע"י ברזל שטוח מרותך בתוך המלבן ומחובר ע"י ברגים אל פרופילי התעלות
המסלולים של קונסטרוקצית הגבס ,או אל אלמנטי פלדה המוכנסים כמשקופי עזר במחיצות הגבס לחיזוק
הפתחים (כלול בסעיפים השונים של מחיצות הגבס ולא יימדד בנפרד),חיזוק לדלתות יבוצע עפ"י פרט
אדריכל.
 06.10משקופים
אם לא צוין אחרת ברשימות:
 .1המשקופים מפח פלדה מגולבן בעובי  2מ"מ לדלתות .רוחב המשקוף יותאם לעובי הכללי של הקיר ,כולל
החיפוי (כגון טיח ,אבן ,עץ וכד') .כל חיבורי הפינות במשקופי המתכת יעשו בגרונג.
 .2כמפורט ברשימות ,משקופי הדלתות ומכלולי הפרזול יעמדו בתקן  6185למוסדות חינוך ו/או לכל תקן
נוסף התקף בעת הזמנתם
 .3המשקופים יסופקו עם קופסא סגורה ללשונית המנעול.
 .4במשקופי הדלתות תקבענה גומיות למניעת טריקת הדלת או פס אטימה מלא על פי המצוין ברשימות
הדלתות.
 .5כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה וברשימות ,בכל מקרה של סתירה יודיע הקבלן
למפקח ויבצע לפי החלטת המפקח.
 .6כל חלקי העץ הגלויים והנסתרים יעברו טיפול למניעת התפשטות אש ע"פ הנחיות מכון התקנים ורשויות
הכיבוי.
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 06.11אטימות
המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל אורכם ויבטיחו פתיחה
וסגירה קלה ונוחה .הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה בגבולות  2-3מ"מ במצב סגור.
האטימה בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג על פי המצויין ברשימות
הדלתות.
 06.12פרזול
א .כללי
אביזרי הפרזול למיניהם ,צירים ,מנעולים ,ידיות וכד' יהיו בהתאם למפורט ברשימות הנגרות והמסגרות.
הקבלן יציג דוגמאות הפרזול לאישור האדריכל בטרם הרכישה.
כל הפרזול יעמוד בתקנים ישראליים  /אירופאים ו/או אמריקאיים ובנוסף יתאימו לתקני חוזר מנכ"ל של
משרד החינוך לרבות תקן  6185ו/או כל תקן נוסף תקף לעת הזמנת הדלתות ופרזולן
 . 1באופן כללי ,כל חלקי הפרזול 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.
 .2כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר ברשימות הדלתות.
 .3הפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה ,מסילות ,צירים ,ידיות ,מנעולים ,ידיות בהלה,push plates ,
סטופרים 3 ,מפתחות ,בריחים עם צינורות נירוסטה ,מחזירים הידראוליים ,רוזטות ושלטים .כל הפרזול
יהיה מסוג מעולה -בהתאם להנחיות המפקח.
האישור להזמנת הפרזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות .המנעול יותאם לצילינדר עין ארוכה ו/או עין
אקסצנטרית ,לפי הצורך.
 . 4הצירים לדלתות ,באם לא צוין אחרת ,יהיו צירים רגילים"( ,פרפר" לא מתרוממים) 3 ,לכל דלת ,או צירים
חרוטים לפי בחירת המפקח.
דלתות לארונות תסופקנה עם תפס מגנטי .
דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר (דוגמת דלתות לארונות) ,יורכב בהן צילינדר ריהוט מתוצרת "ייל"
עם אפשרות ל"מסטר" או לחילופים (אם אפשרות זו אינה קיימת) מנעול צילינדר מותאם מראש לסדרת
המפתחות.
לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום בחזית ,תובא דוגמא לאישור
המפקח מראש .דרישה זו חלה גם לגבי דלתות כפולות לארונות מכל הסוגים .התור לבריח בריצה .יהיה
מצינור פליז מבוטן .
 .5כל סוגי הפרזול טעונים אישור האדריכל.
מנעול צילינדר –מנעול מסטר קי נושא תו תקן ת"י  950בכל הדלתות ,מנעול צילינדר עם "רב מפתח"
ראשי ועם חלוקה נוספת לרבי מפתח משניים לפי הגדרת המפקח.
הקבלן יספק  3מפתחות לכל דלת.
בכל הצעה של הקבלן לש"ע עליו לספק את המוצר הרשום ואת מוצר הש"ע לאישור כולל כל הנתונים
והספרות הטכנית.
 06.13תגמירים
.1
.2

.3
.4

צביעת אלמנטי מסגרות מגולוונים:
אלמנטי המסגרות שהוגדרו בגמר צבע ,יצבעו בתנור בצביעה אלקטרוסטטית על בסיס פוליאסטר בעובי
 50מיקרון  ,בגוון מגווני  RALלבחירת האדריכל.
צביעת אלמנטי פלדה מגולוונים המחוברים ומורכבים באתר תהיה בהתאם לאמור בכתב הכמויות,
הביצוע לפי הוראות הספק.
נירוסטה (פלדת אל חלד)
מוצרי עץ (עץ גושני ,פורניר ,עץ לבוד וכד'):
גמר לכל חלקי העץ הגלויים לעין (אם לא צוין אחרת) יהיה בגמר צבע בתנור ,פורניר בגמר לכה
פוליאוריטנית שקופה בגמר מט-משי ,או פורמאיקה לפי הרשימות.
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 06.14דלתות עץ
בהתאם למפורט ברשימות ובכתב הכמויות.
כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה וברשימות ,בכל מקרה של סתירה יודיע הקבלן
למפקח ויבצע לפי החלטת המפקח.
כל חלקי העץ הגלויים והנסתרים יעברו טיפול למניעת התפשטות אש ע"פ הנחיות מכון התקנים ורשויות
הכיבוי.
 06.15עץ
א .עץ מסיבי
העץ צריך להיות בריא בהחלט ,יבש עד  10 %רטיבות חופשי מעיניים (סיקוסים) מבקיעים ,ריקבון,
תולעים או כל סימני מחלות אחרות .העץ יהיה מסוג כסוג ראשון א'.
ב .דיקטאות
הדיקטאות (סנדוויץ ,דיקט וכו') יתאימו לדרישות התקן הישראלי מס'  37אלא אם נאמר אחרת
בתוכניות .כל הדיקטאות יהיו מסוג א' או טובים יותר.
הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים וממזיקים אחרים .לפי דרישת המפקח ,חייב יהיה הקבלן להציג
הוכחות לשביעות רצונו המלאה של המזמין שאכן חופשיים הדיקטאות מכל פגע ותולעים כנ"ל.
ג .לוחות נגרים
הלוחות יורכבו ממסגרת עץ ,שבחללה ימצא  100 %מילוי מתאים ומחיפויים המודבקים למסגרת משני
צדדיה .המסגרות הפנימיות והמילואות ללוחות יעשו מעץ לבן ,יבש ובריא ללא כל פגמים .החיפויים יעשו
מדיקטאות  4מ"מ לפחות .הדיקטאות מסוג א' לפי ת"י  . 37סרגלי המגירות הפנימיות יהיו כל אחד מחתיכה
אחת לכל אורכם .אם רוחב הסרגלים אינו מספיק כדי לעטוף את חלקיהם של הצירים ושל המנעולים
השקועים בתוכם ,יוגדל רוחב הסרגלים במקומות אלה .ההגדלה תעשה במקומות אלה ע"י הצמדה של לוחות
עץ בעלי גודל מתאים .חיפוי הדיקטאות יעשו כל אחת מחתיכה אחת של דיקט .לאחר הדבקת החיפויים לא
יראה המבנה הפנימי של הלוחות.
ד .סרגלי שפה (קנט ליסטיס)
יבוצעו מעץ מסיבי קשה ,יסופקו ויורכבו בפריטים כמפורט בתכניות ויהיו ללא עיניים .פרופילי אלומיניום פליז
או נירוסטה ,המשולבים בפריטים יהוו חלק מהיחידה המוגדרת.
 06.16דלתות אש (הוראות משלימות)
דלתות האש יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכל ,לתקנים לדלתות אש ת"י מס'  1212בכפוף לאמור להלן
(במידה ואין קביעה אחרת במסמכים המצוינים קודם לכן):
עובי פח הדלת  2.0מ"מ.
.1
עובי פח המשקוף  2מ"מ.
.2
ק"ג/מ"ק.
חומר הבידוד יהיה צמר סלעים בעובי  50מ"מ בצפיפות 80-90
.3
הדלתות תכלולנה במחיר יחידתם גם מחזיר דלת תיקני וצבע מעכב אש תקני.
.4
הדלתות יוזמנו ויסופקו ע"י יצרן דלתות אש המאושר ע"י מכון התקנים לעניין בטיחות אש.
.5
 06.17ארונות פח
 .1ארונות יעודים (כיבוי אש ,חשמל ,טלפון ,מים ,תקשורת וכו') יהיו עשויים פח מגולוון במידות
המצוינות בתוכניות.
סוג אחד :המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי  2.0מ"מ .הכנפיים או מפח מגולוון מכופף  1.5מ"מ מחוזק
בקומות אופקיות (לפחות  3לכל הגובה) הגב מלוחות עץ ,או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות
ואישור האדריכל .חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל .הפרזול :ידיות לחיץ
או טריקה ,צירים סמויים ,מנעולי צילינדר או אחרים עפ"י דרישת האדריכל .הגימור :צבע קלוי בתנור בגוונים
עפ"י בחירת האדריכל.
סוג שני המשקוף מפח מגולוון בהתאם לפרט ,הכנפיים מעץ בגמר צבע בתנור (כמו דלת) ,השאר כנ"ל.
בכל הארונות הייעודיים ,יהיו גם שלטים צרובים ,מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת.
גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו של האדריכל טרם הביצוע .מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו
טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות ,האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם לפני הביצוע .כל הכוכים ופנים
ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .
הצביעה של המלבנים והכנפיים תבוצע באופן תעשייתי ,בתנור.
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06.18
 06.21אופני מדידה מיוחדים
מחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה ,המפרט הכללי ,התוכניות ,הרשימות והפרטים השונים
גם את האמור לעיל:
 .1האלמנטים השונים כוללים במחירם את המוצר מושלם ,צבוע ,מזוגג ומורכב במקומות המיועדים.
 .2מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללי ,במפרט מיוחד זה ולרבות:
 oתכניות ייצור ודוגמאות ,של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.
 oהמלבנים וביטונם ,הכנפיים והרכבתם ,הזיגוג ,הצביעה ,האיטום וכו'.
 oצביעה בגוונים שונים.
 oכל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים ,קביעתם ,וחיבורם למבנה ,לרבות פרופילי פליז,
משקופי ופרופילי עזר וכד'.
 oכל אלמנטי הפלדה הדרושים לחיזוק ,לעיגון ולייצוב האלמנטים השונים ואלה הנילווים ומופיעים בפרטי
השונים ,לרבות תכנונם ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו.
 oאיטום למניעת מעבר מים ,רוח ,רעש ורעידות.
 oהפרזול ,לרבות כל אביזרי הקביעה ,משקופים סמויים ,צירים ,מסילות לכל סוגיהם ,מחזירי שמן,
מח זירים קפיציים ,צירים הידראוליים ,מעצורי דיקטטור ,מנעולים (לרבות צילינידרים) ,עיני הצצה ,שילוט,
ידיות ,מברשות ,מעצורים ,בריחים ,רוזטות ,מנעול צילינדר ,תפוס/פנוי בדלתות שירותים ,בתי מזוזות,
ציפוי פסי אלומיניום ו/או נירוסטה וכו'.
 oמפתחות בשיטת "רב מפתח ראשי" שיסופק ע"י הקבלן .
 oבנוסף לאמור ברשימות ,בכל הדלתות עצרים מנירוסטה +גומי המחוברים לדלת +לקיר/רצפה ,הביצוע
בסיום ההתקנות .
 06.19פריטים מנירוסטה
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

כל אלמנטי הנירוסטה לסוגיהן יהיו מסוג  316עובי דופן  1.6מ"מ ,אלא אם צוין אחרת ,מלוטש ומעובד
בריתוכים בצורה אחידה .מחיר אלמנטי הנירוסטה כולל תכנון המבנה הפנימי של האלמנטים על מנת לאפשר
יציבותו ,את המפורט בתכניות וכולל העיגון בקירות ,רצפות וקירות ,כולל אביזרים ורוזטות כנדרש בביצוע וכל
האמור לעיל.
על הקבלן להזמין את המפקח לבית המלאכה לפני התחלת העבודה ולקבל אישור על טיב וסוג הריתוכים
והחומר שבהם הוא עומד לבצע את העבודה וכן לקבל אישור של המפקח לגבי פריטים מיוחדים שמופיעים
ברשימות ,פרזול ,עיגון האלמנטים באתר ,רשתות וכד'.
על הקבלן למדוד בשטח את הנדרש לפני ביצוע הנירוסטה והתאים את היחידות שברשימות את האתר
באישור האדריכל.
דוגמת המוצר הסופי לאחר ביצוע תאושר ע"י האדריכל בבית המלאכה ,לאחר אישורו ,הקבלן ימשיך בביצוע
העבודה ורק לאחר מכן יותקן באתר.
הגימור חייב להיות נקי ,חלק ,קשתות נקיות ולא מעוות ,ללא שריטות ,סימני ריתוך או מכות ומלוטש סופית
בעבודות נירוסטה כולל פסיבציה בחלקים וחיבור באתר כולל ליטוש וטיפול בקטע החיבור.
כל הקשתות בצינורות יבוצעו ברמה גבוהה ללא עיוותים ויחוברו אחת לשנייה או לצינור ישר ברצף המשכי של
משיק לקשת .פינות ישרות של חיתוך כגון גירונג ילוטשו למניעת סכנת חיתוך.
משקופי פינה וגמר קנטים/לקורות הן אופקיים והן אנכיים יחוברו יחד בתיאום מוחלט בריתוך מוקדם .כל
המשקופים יהיו בעובי  2מ"מ וימולאו בדיס בטון בדומה למשקופי מתכת רגילים.
כל צינורות הנירוסטה המשמשים למאחזים ,מעקות ,סולמות וכד' יבוצעו עם רוזטות נירוסטה אלא אם נדרש
במפורש אחרת.
עיגון האביזרים יהיה ברמה גבוהה ובעל חוזק מספיק ויאושר ע"י המפקח לפני התקנתו.

הערות
 .1מחיר יחידה למאחזי יד כוללים התחברות לבטון או למעקות פלדה לפי פרטים.
 .2תשומת לב הקבלן להרכבת מעקות וחיפויים טרם ביצוע עבודות גמר נוספות ,לפי פרטי האדריכל
והוראות המפקח.
 .3עבור שינוי של עד  10%במידות של אלמנט ,לא יהיה שינוי במחיר היחידה.
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פרק  -07עבודות תברואה
הוראות ותנאים כלליים מיוחדים
א .מפרט זה מתייחס ל -בית ספר תיכון מגידו ,מועצה המקומית מגידו.
מבנה מרכזי בן  2קומות:
קרקע עליונה :כיתות  +מזכירות  +קפיטריה  +מבואה
כיתות
מרתף:
מבנה נפרד בן קומה  - 1ספריה

 1,063מ"ר.
 1,095מ"ר.
 300מ"ר.

סה"כ  2,535מ"ר בנוי.
כללי
ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הבטחון – בהשתתפות משרד
הביטחון ומשרד העבודה  /מע"צ ומשרד השיכון (הספר הכחול) .כמו כן כל העבודות תעשנה בהתאם
לדרישות הרשויות המוסמכות – הן העירוניות והן הארציות.
המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל ולתוכניות ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה
המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה במפרט זה.
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן :
המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית – הפרקים ,המפרטים ברשימת המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר.
הל"ת – הוראות למתקני תברואה ,מהדורה אחרונה.
תקן  1205על כל פרקיו ,הוצאה אחרונה.
מפמ"כ  349חלקים  1ו.2 -
כל התקנים הישראלים העדכניים חלים על הציוד ומהחומרים הנדרשים.
תקנים ומפמ"כים רלוונטים אחרים ישראליים.
יש לראות את כל התכניות כמשלימות זו את זו .על הקבלן לתאם את העבודות בהתאם לתכניות האדריכל
והמהנדס ובכל אי התאמה או אי בהירות יש להודיע על כך למתכנן לקבל את הנחיותיו.
 07.0.01תוכניות וסידורים כלליים
התוכניות המצורפות למפרט זה ,מראות את הסידור הכללי ואת העבודה
שיש לבצע ,אבל המיקום המדויק וסידור הציוד ייקבע סופית ע"י המזמין במהלך
ביצוע העבודה ,לפי התקדמותה ובאופן שיתאים לצורתו ולנתוניו הסופיים של הבניין .
שינוי המיקום המדויק וסידור הציוד לעומת התוכניות המצורפות למפרט לא יהווה
עילה לתוספות לשכר חוזה .
פרטי התחברויות ליחידות מיועדות בעיקרן להראות את צורת ההתחברות .
החיבור באתר יבוצע בצורה מתאימה בכל מקרה על מנת לאפשר התפשטות הצנרת,
מעבר אנשים והפחתת המקום הנדרש למינימום .
בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ומבלי לפגוע האמור בהם  ,מתחייב הקבלן ,על
מנת למנוע תאונות ,מפולות ,שרפות וכד' בשטח העבודה ,לשמור על כל חוקי
המדינה המתייחסים לבעיות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים .ההוצאות הכרוכות בכך,
כגון בטיחות ארעית ייכללו במחירי היחידה המוגשים על ידו .
יש להקפיד בנושא הבטיחות הקפדה רבה .
אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים :
 לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה חופשית . לא לנתק ולחבר קווי מים ,חשמל ,תקשורת וכיו"ב ללא אישור מהמפקח . למנוע פגיעה ברכוש ובנפש . במקרה של גרימת נזק כלשהו ,יישא הקבלן באחריות המלאה בהתאםלתנאי החוזה .כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה השונים .
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 07.0.02הנחיות לביצוע העבודה – עבודות כלליות
בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים או בתוכניות ,נשוא המכרז,
הקבלן יבצע את העבודות שלהלן :
 .1לבדוק את התוכניות שקיבל.
 .2בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של הצנרת.
 .3לתאם עם המהנדס את מקום התקנת אוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של הקבלן להציע בעניין מיקום
הצנרת כמתואר בתוכניות.
 .4אספקת כל חומרי העזר ,מנופים ,מגדלים ,כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית המתקן.
 .5לבדוק תוכניות קונסטרוקציה ולוודא ביצוע כל החורים ,מעברי צנרת ,חריצים וכו' הנדרשים גם אם אינם
מופיעים במפורש בתוכניות.
 .6להכין את כל הפתחים ,חריצים ,שרוולים ,הנמכות וכו' ברצפות ובקירות ,הנדרשים לביצוע גם אם אינם
מופיעים בתוכניות וכו'.
 .7קידוחים במידת הצורך ייעשו רק במקדח כוס יהלום ,בכל הקטרים לצורך ביצוע עבודות התברואה.
 .8התקנה וביצוע של בסיסים לחלקי ציוד בהם קיימת דרישה כזו.
 .9עם גמר העבודה על הקבלן לסתום את כל החורים ,מעברים ,שקיעות בבטון ,לנקות צנרת מהתזות טיח,
לכלוך וכו'.
 07.0.03בחירת הציוד
התייחסות לשמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד באה לציין את רמת האיכות המינימלית הנדרשת .
הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד יצרנים אחרים בעלי אותה האיכות והתאמה לתפקיד בתנאי שהם
תואמים את דרישות המפרט התוכניות .המהנדס והמפקח אינם חייבים לאשר את בקשת הקבלן והחלטתם
תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור .לשם קבלת אישור על הציוד בין אם הוגדר במפרט ובין אם לא הוגדר בו ,
על הקבלן להגיש למהנדס מידע כולל ושלם על הציוד ,לרבות  :דף מידות כלליות ,נתוני פעולה ,פרטי חומרים
וכל אינפורמציה אחרת שתידרש .כל המסמכים האלה יישאו את חתימת הקבלן המאשרת כי בדק ומצא
שהציוד אותו הוא מבקש לאשר תואם את התוכניות ואת דרישות המתכנן.
לא יירכש ולא יותקן ציוד לפני קבלת אישור המהנדס ,המתכנן והמפקח .המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק
כל הציוד או חלקו לקבלן  .כמו כן נדרשת אחידות של צנרת וספחים – של אותו יצרן.
 07.0.04המונח "שווה איכות "
לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו ואינו קשור בטבלת המחירים רשאי הקבלן להציא
"שווה איכות " .המונח "שווה איכות" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר
מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה איכות מבחינת הטיב
והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיבו,
איכותו ,סוג ,צורתו ואופיו של המוצר "שווה איכות" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח.
קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או
פיצוי בגין קביעה זו .החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שצוין במפרט ו/או בתוכניות ,יהיה
המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין
ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ובתוכניות.
 07.0.05אלמנטים קונסטרוקטיביים
על הקבלן להכין במבנה פתחים ,חריצים ,הנמכות ,שרוולים וכו' הדרושים בהתאם לתוכניות או לפי הנדרש על
פי נוהלי עבודה מקובלים לביצוע העבודות .הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע
עבודות השלד .חציבת פתחים ,חריצים ,קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד יבוצעו אך ורק באישור
המפקח.
כל החציבות ,הנמכות ,חורים ,פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים וריתוכם מחדש ,מעברים,
החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע על ידי הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.כל
ההכנות ,השרוולים ,ההנמכות ,החציבות ,במהלך ביצוע השלד ולאחר ביצוע השלד וכן החזרת מצב
השטח לקדמותו כלולים בעבודה ולא תשולם כל תוספת בגינן.
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 07.0.06תכניות עבודה
"התכניות" משמעותן כל התכניות המצורפות לחוזה זה בהתאם לרשימת התכניות ,כמו כן
כל התכניות שיימסרו לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה והשלמה
ו/או לאחר שינויים.
הקבלן יבדוק את התכניות לפני תחילת העבודה ויתאם את המיקום  ,התוואי ,המפלסים  ,מידות המתקנים
וכיו"ב  ,לתכניות הבניין תוך התחשבות עם התנאים בשטח שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אילו.
כל שינוי שיעשה הקבלן טעון אישור המפקח בכתב מראש.
כל העבודה תבוצע בהתאם לתכניות נושאות חותמת "לביצוע" עם חתימת המהנדס ועם תאריך מסירת
התכניות לקבלן.
תכנית שינויים שתימסר לקבלן תבטל כל תכנית קודמת של אותו נושא הקבלן בלבד אחראי אם לאחר תאריך
מסירת תכנית חדשה יבצע עבודה לפי תכנית מבוטלת.
על הקבלן ללמוד לפני ביצוע העבודה את כל "התכניות" ( כולל כל תכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של
הבניין) ולבדוק אותן לגבי ייעודן והתאמתן לדרישות הרשויות המוסמכות ,היות והוא לבדו אחראי למסירת
"המתקן" לרשויות ולמהנדס במצב עבודה תקין ומוכן לפעולה.
על הקבלן לבדוק את התכניות והמידות הנתונות בהן ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות,
בשרטוטים ובמפרט הטכני ,עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.
החלטת המפקח בנידון תהיה סופית ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות
הנ"ל.
כל השינויים והתיקונים יסומנו ע"י הקבלן על גביי התכניות יימסרו למפקח בתום העבודה יחד עם התכניות
שיכין הקבלן .תיקונים אלה יסומנו על "סמי אורגינליים" ויוכנו "תכניות עדות" ( " )"AS MADEממוחשבות
בפורמאט "אוטוקאד" .
ביחד עם תוכניות אלה ימסור הקבלן סט של קטלוגים של הציוד הטכני שהותקן ובו הוראות טיפול והפעלה.
הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע ביחס למפלסים גמורים  ,מיקום ציוד ,שיפועי צינורות
וכו' ודיוק העבודה בכללותה בתאום עם שרטוטי אדריכלות ,קונסטרוקציה ופרטי ציוד פנים.
 07.0.07אחריות ונסיון הקבלן
א .הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית בריתוך ,צנרת
מתכתית בהברגה ,צנרת נחושת ,פקסגול ,פולאתילן צפיפות גבוהה בריתוך ,ציוד מכני  -חשמלי מסוגים
שונים וכו' עם נסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטים ובתוכניות .הקבלן יהיה בעל
נסיון זה של עבודות ועליו להוכיח שביצע מערכות דומות בעשרה מבנים לפחות ,ובגובה מעל  27מטר
("בנין רב-קומות") .למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו נסיונו אינו מספק.
ב .רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מומחה ובעל נסיון בביצוע עבודות מסוג זה וכי
בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות ,המפרטים ,סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו וכי
הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפי כך ,רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקני המבוצעים על ידו ועליו להפנות
את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון ,אי התאמה במידות וכו' אשר
עלולים לגרום ,לדעתו ,לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי .לא עשה כך ,רואים אותו כאחראי בלעדי ועליו
לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
ג .רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל ההפסדים שיגרמו עקב אופי
העבודה וכמותה ,כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש ,משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים,
מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב או צינורות אחרים קיימים ,מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח
בטרם החלה העבודה ,כתוצאה ממזג האוויר ,כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת :הקבלן
אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה ,בין אם תבוצע על-ידו,
ע"י פועליו ,שליחיו ,באי כוחו ,מורשיו ,משמשיו או קבלני משנה ושליחיהם ,מורשיהם וכו' אשר להם ימסור
את ביצוע העבודה או חלק ממנה.
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הקבלן מתחייב לתקן ,להחליף ולהחזיר למקומו ,על חשבונו ,כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי
הוראות המפקח ,חומר בלתי מתאים או גרוע ,ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט ,או כל עבודה
אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה ,הן בזמן הביצוע של המערכות והן בתקופת האחריות .על הקבלן
לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המפקח .באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה
זאת ,הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר .המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל
ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את
הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.
 07.0.08חוקים ותקנות
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים ,דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות ,עירוניות וממשלתיות ,לרבות
הרשות המקומית ,הג"א ,משרד הבריאות ,שרותי כבאות ,משטרה וכו' – תבוצענה בהתאם לדרישות .כל
ההוצאות בגין הנ"ל כולל תשלומים על ביקורות ובדיקות נכללות במחיר המתקן המושלם.
 07.0.09מסירת העבודה לרשויות המקומיות
 .1עם גמר העבודות  ,על הקבלן למסור את העבודה לרשות המקומית ו  /או לנציגיה וכן
לקבל אישור לגמר העבודה ,כפוף להנחיות המפקח.
 .2לא תחשב עבודה לגמורה לפני קבלת אישור גמר ( או לחילופין "טופס )" 4
מנציגי הרשות המקומית  ,כפוף להנחיות המפקח.
 .3אין מסירת העבודה לנציגי הרשות המקומית גורעת מכלליות מפרט  /חוזה זה
בדבר מסירתה למזמין .
07.0.10

פיגומים ומעברים בבניין

על ה קבלן לבדוק אפשרות העברת ציוד והרכבתו בבניין .במידת הצורך יתאם הקבלן עם קבלן הבניין ובאישור
המהנדס השארת פתחים או אי בניית קירות עד להרכבת הציוד.
על הקבלן לספק את כל הסולמות ,הפיגומים ,קשרים ,מסלולים וציוד הרמה הדרוש לבצע העבודה על חשבונו.
כל הציוד יהיה בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.
07.0.11

תמיכות

הקבלן יספק וירכיב כל התמיכות ,החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד ,הצנרת ,בצורה
שהמערכת תהיה חופשית מרעידות .
תמיכות הצנרת תבוצענה כך שתתאפשר התפשטות כתוצאה משינויי טמפרטורה .
הצינורות העולים ייתמכו ע"י תליות בברגי "פיליפס" לקירות וצידי הפיר (במידה וקיים )
כך שיוכלו לשאת כל משקל הצינור בתוספת  100%מקדם בטחון.
"קונסולים" ותליות צנרת
על הקבלן להכין מכל ה"קונסולים" הדרושים ולאשרם ע"י המהנדס עוד לפני תליית הצינורות .קביעת
ה"קונסולים" לקירות ולתקרות וכו' תעשה בעזת ברגי "פיליפס" ,ברגי יריה או רול פלגים.
כל אמצעי התליה" ,קונסולים" ,תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולוונים ,מוכנים מתאימים לקוטר ומספר
הצינורות.
התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ ,למניעת החלקה והעברת הרעש.
כל אביזרי התליה ,יבודדו למניעת רעש ע"י גומי מחורץ בעובי  5מ"מ מינימום.
 07.0.12חיצוב  ,מעבר צנרת  ,בסיסי ציוד
שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן במועדים שייקבעו על ידי המהנדס עם קוצי עיגון
לבטון ,עם פקקים מתאימים למניעת סתימות .אספקת והכנת השרוולים הינה באחריות הקבלן ולא ישולם
בעבורם בנפרד .
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באחריות הקבלן לדאוג להכנת מעברי צנרת מים ,דלוחין ,שופכין ומרזבים בעמודים .
ציוד כגון משאבות ,מנועים ,משאבות חום וכו' יותקנו על בסיסי בטון קבועים ,הבנויים למניעת רעידות .
הבסיסים יבוצעו על ידי הקבלן לפי תוכניות קונסטרוקציה אשר יוכנו על סמך
תוכניות העבודה של הקבלן .
הקבלן יספק זוויתני פלדה מגולוונים .בכל מקרה על הקבלן להיות נוכח בשעות היציקה ולוודא שהעבודה
מתבצעת בהתאם לדרישותיו .
07.0.13

היקף העבודה

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת בין היתר את כל החומרים ,חומרי העזר והעבודה למסירת מתקן מושלם
ועבודות הבדק .
הציוד יעבור בצורה שקטה ,ללא רעידות או רעש יתר ,בכפיפות לאמור להלן בסעיפי המפרט בחוזה וביתר
התוכניות .
העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם :
 חיבור מים זמני לאתר.
 מערכת מים מחוץ לבניין.
 מערכת ביוב מחוץ לבניין.
 מערכת ניקוז מחוץ לבניין.
 מערכת מים בתוך הבניין .
 מערכת דלוחין ושופכין בבניין .
 מערכת ביוב מחוץ לבניין.
 מערכות שרותים ( .כולל אספקה והתקנת כל הכלים הסניטריים).
 מערכות ניקוז מזגנים.
 צנרת מים חמים  /קרים.
 שרוולים וחיצוב פתחים בקירות בלוקים.
 התחברות לרשת הביוב הקיימת במתחם.
 התחברות לרשת המים הקיימת במתחם.
 מערכת מדידת מים ראשית.
 מערכות מדידת מים משניות.
העבודה כוללת אספקה והתקנה של כל חלקי המערכת ,הפעלתם ואיזונם על מנת למסרן כשהן פועלות
באופן סדיר ותקין כנדרש במפרט המיוחד ,במפרט הכללי ובכל יתר התוכניות כהגדרתן בחוזה בהתאם .
 07.0.14שרטוטי ייצור
לפני התחלת העבודה על הקבלן להגיש לאישור שרטוטי יצור בשלושה עותקים
כדלקמן :
א .שרטוטי הרכבה כללית.
ב .פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד ,שסתומים אל חוזרים ,קבועות וסוללות.
ג .פרטי מהלך צנרת.
שרטוטי ייצור יהיו מבוססים על הציוד שאושר ע"י המהנדס וכן על התוכניות
האחרונות של הבניין הנמצאות בבניין .
אישור המהנדס לשרטוטי עבודה ו  /או פרטי ציוד אינם משחררים את הקבלן
מאחריותו לטיב הציוד ו  /או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות
והתאמת העבודה לתקן :
עבור שרטוטי הייצור והחישובים לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה בעלות העבודות
השונות .
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07.0.15

ניקוי  ,בדיקות ניסויים והכנה לפעולה

ניקוי הצנרת ,הבדיקות ,הניסויים והכנסת כל המערכת לפעולה ,ייעשו ע"י הקבלן על חשבונו .על הקבלן
להודיע לפחות שבעה ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו ,כדי שהמפקח יוכל להיות נוכח במידה והוא
מוצא לנכון .הקבלן יוציא דו"ח מפורט על כל בדיקה שביצע .
הקבלן ישטוף ויחטא את הצנרת לפני הכנסת המערכת לפעולה וכן ערב האכלוס (במידה ויידרש
והמפקח/המתכנן יורה לו על כך)  .השטיפה תעשה כך שהמים והלכלוך לא יעברו דרך הציוד .הקבלן יתקין
מסננים זמניים בצינורות ויסירם בתום השטיפה .עם סיום השטיפות יהיו המים היוצאים מהצינורות נקיים ללא
חול ,סייגים וכיו"ב .הקבלן יכין על חשבונו את כל החיבורים הצינורות הדרושים לאספקת המים ולניקוז המים
בזמן השטיפה .על הקבלן לקבל אישור המפקח שמערכת הצינורות אומנם נקייה ואפשר להפסיק את פעולת
השטיפה.
 07.0.16שילוט  ,סימון  ,סכמות והוראת הפעלה ואחזקה.
סימון :
א .הקבלן יספק ויחבר על חשבונו ,לכל ברז ,צינור גלוי ואביזר פונקציונלי ,דיסקית מפלסטיק "סנדוויץ" בקוטר
 50מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שמופיע בסכמה .הדסקית תהיה צבועה לפי צבעי הקוד של
המזמין
ב .על הצינורות יסמן הקבלן חיצים המראים את כוון הזרימה ,גודל  100 * 20מ"מ
לפחות והמרחק המרבי ביניהם  5מטר
ג .הצנרת תצבע בהתאם לצבעי הקוד .בידוד "ארמפלקס" ילופף בסרט צבעוני
מודבק למגוף
ד .הסימונים והשלטים כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.
סכמות :
עם גמר העבודה יספק הקבלן את הסכמות הבאות :
א .סכמות מים קרים.
ב .סכמות ביוב פנים ,דלוחין ושופכין.
ג .סכמת מי גשם.
ד .סכמת ניקוז מי מזגנים.
ה .שרטוטי הייצור במידה ויידרשו.
מסירת המערכת :
לקראת מסירת המערכת ,יגיש הקבלן למפקח שלוש מערכות של תכניות עדות
( " ) "AS MADEמעודכנות בפורמט "אוטוקאד" ,לפיהן בוצעה המערכת .
התכניות תערכנה ע"י הקבלן ועל חשבונו ובקנה מידה הזהה לתכניות מקוריות ,או בקנה מידה אחר במידה
ויניח את דעת המפקח  .תכניות הביצוע לקווי חוץ תעשנה ע"י מודד מוסמך ותשאנה את חתימתו .
למען הסר ספק ,הוראות בחוזה בקשר לתוכניות לאחר ביצוע יחולו על התוכניות האמורות בסעיף זה .
 הקבלן יפעיל ,יווסת ויפעיל את המערכת ויכין אותה מסירה לאחר שעברה הרצה והיא פועלת כתיקנה .
לקראת המסירה ימסור הקבלן למפקח :
 3מערכות של חוברות אחזקה הכוללות :
א .הוראות הפעלה.
ב .קטלוגים של ציוד.
ג .הוראות אחזקה.
ד .תוכניות לאחר ביצוע על נייר לבן ובנוסף בפורמט "אוטוקד" על דיסקט .C.D.
עבודה הנדרשת לסעיף זה כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.
תוכניות לאחר ביצוע (“( )”As-Madeכולל מערכות ציבוריות):
א .על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות ממוחשבות המראות את העבודות הנסתרות כגון :
ביוב ,מערכת צינורות ,אספקת מים ,מערכת צנרת מי דלוחין ומתקנים אחרים הקשורים למערכות
אינסטלציה סניטרית כפי שבוצעו (כולל כל השינויים לתוכניות המקוריות).
ב .התוכניות תראינה בצורה ברורה ומדוייקת את העבודות שבוצעו ותימסרנה למהנדס.
ג .התוכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו
ע"י המהנדס בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
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 07.0.17תקופת הבדק והשרות (לא פחות מהתקופות הנקובות בחוק המכר /בדק של הדירות):
הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו על פי חוק המכר לתקופה של  24חודש/ים מיום קבלת
המתקן ע"י המזמין" -תעודת סיום העבודות" .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 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 שנדרש רשאי המזמין 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 ו/או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי .על חלקים ופריטים שהוחלפו
תחול אחריות למשך תקופה של  12חודש מיום החלפתם .האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י
המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי
הציוד ומפרט זה.
במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה ,יישא הקבלן באחריות
מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שנתגלו ,ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.
כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הנדרשות והמומלצות ע"י יצרני הציוד .עם
תום תקופת האחריות על הקבלן למסור המתקן לדיירים במצב פעולה תקין מכל הבחינות
כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש .על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת
האחריות על כוונתו למסור את המתקן .לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן ,או שנמצא המתקן בעת
בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה ,יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן לדיירים
לשביעות רצונם המלאה .עם מסירת המתקן יוציא היועץ במשותף עם המפקח תעודת קבלה של המתקן.
 07.0.18קבלת המתקן ואחריות
עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה נסיונית של המתקן .על מועד התחלת
פעולת הבדיקה וההפעלה הנסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ ,למפקח ולמזמין.
קבלת המתקן תעשה :
רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה ברמת הביניין.
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשירות לדיירים .אין הקבלן
רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית ,במידה שיידרש לכך לפני התחלת תקופת
האחריות.
הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מקבלת "טופס  ,"4כמו כן יסב את כל תעודות האחריות
מהיצרנים אל דיירים ויעביר לו אותם בתום תקופת האחריות.
 07.0.19שלבי קבלת המתקן ו/או הדירות
ה .ביקורת ראשונה:
עם סיום העבודות יבצע המתכנן ,ביחד עם המפקח והקבלן "ביקורת ראשונה" של כל העבודות .המתכנן יכין
רישמת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה לשביעות רצונו של המתכנן  /מפקח.
ו .בדיקה לאחר תיקון ליקויים (מסירה ראשונה):
עם סיום תיקון כל הפגמים מהמסירה הראשונה תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המתכנן והמפקח "בדיקה
שניה של כל המערכת" .
 07.0.20שונות
לפני תחילת העבודה הקבלן יתאם עם הרשות המקומית את כל הדרישות
הספציפיות הקיימות באזור.
במידה ודרישה מסוימת תחייב תוספת עלות ,על הקבלן להודיע למפקח לפני
תחילת העבודה.
לא תתקבל דרישה לתשלום שלא דווח עליה לפני תחילת העבודה.
התחברויות מים וביוב של המבנה המדובר לרשת הפנימית במתחם כלולות במחירי היחידה ולא תשולם
כל תוספת בגינן.
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"בית ספר תיכון מגידו" -עבודות אינסטלציה סניטרית
המפרט הטכני המיוחד
1.1.01

צביעה

כל חלקי הציוד מברזל ,פח או פלדה שחורה ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד נגד חלודה ושתי שכבות צבע
סינטטי עליון .הגוון העליון יהיה אפור פלדה ,במידה ולא נאמר אחרת .לפני צביעת השכבה הראשונה ייעשה
ניקוי יסודי.
חלקים ללא חלודה יעברו ניקוי ע"י "טינר" או ממיס מתאים אחר .חלקים עם חלודה ינוקו ע"י מנקה כימי
מתאים שאותו יש לשטוף בסוף התהליך ,או ע"י מברשת פלדה מסתובבת עד שייעלמו סימני החלודה
לחלוטין .לפני בצוע תיקוני צינורות שחורים ינוקו כנ"ל וייצבע בשתי שכבות צבע יסוד בלבד .
לאחר ביצוע החיתוכים והריתוכים יש לחזור ולנקות היטב מקום החיתוך או הריתוך ואחר כך לצבוע.
צבע עליון יהיה לפי בחירת האדריכל.
כל קווי הצינורות ,האביזרים והחיזוקים ,למים קרים ,דלוחין ושופכין ומי גשם הגלויים לעין ,שאינם מחומרים
פלסטיים ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן וכן  2שכבות צבע סופי ,כמפורט להלן.
מחיר הצביעה כלול במחיר הצנרת .
צינורות מגולוונים ייצבעו כדלקמן :




שכבה מקשרת ( ווש -פריימר " ) .
שתי שכבות צבע יסוד כדוגמת "אנטי – רוסט" או "אוניסיל . " ZN
שתי שכבות צבע עליון "סופרלק" או לחילופין "פוליאור" או "המרייט" .

כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי ספקים ,מתלים ,חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת.
1.1.02

צינורות לאספקת מים לצריכה ולמערכות כיבוי אש בתוך הבניין :

* כל צנרת מי השתייה תעמוד בתקן ישראלי .5425
צינורות למים חמים וקרים בקוטר "  25 / 1מ"מ:
א .צנרת עד קוטר  25מ"מ ועד בכלל תהיה עשויה מצינורות  S.P.בלחיצה  /מולטי גול.
ב .חיבורי הצנרת ,האביזרים ,יהיו מחברים מקוריים של היצרן .חיבורי הברגה ייאטמו באמצעות סרט טפלון.
ג.

הצנרת הנ"ל תסתעף ממונה המים הדירתי אשר תכלול ברז שליטה ראשי קומתי אל הדירות .ביצוע
העבודה יהיה על פי הוראות הייצרן ובהשגחת שרות השדה .תעודות אישור שרות השדה של החברה
יימסרו למפקח.

ד.

אין לכסות בבטון ,טיח ,ריצוף את הצנרת לפני שבוצעו בדיקות המפעל המייצר צנרת ,לפני בדיקות לחץ
ולפני בדיקת המהנדס .ניתן לבטן קטעים של עד  10ס"מ (ללא אביזרים) עד הבדיקות הנ"ל ולאחר
הבדיקות מיד לכסות את כל הצנרת בבטון .יש לבצע "מופות חיוץ" בין מערכת מים בתוך הבניין לבין צינור
חיבור מים מהרשת העירונית.
יותקן מד מים ובקר השקייה אוטומטי עבור הגינון המשותף.
תותקן בפרוייקט מערכת להפחתת הצטברות אבנית ושיתוך ,יותקנו אמצעים להפחתת הצטברות אבנית
בצנרת ובאביזרים לאספקת המים.
קבועות ואביזרים חסכניים:
 לפחות  90%מהמקלחים יעמדו בדרישות לספיקה עד  9.6ליטר לדקה.
 לפחות  50%מהברזים יעמדו בדרישות לספיקה:
 ברזים בכיורי רחצה – ספיקה של עד  6ליטר לדקה. ברזים במטבחים – ספיקה של עד  7ליטר לדקה. 100% * מהמיכלים להדחת האסלות יהיו מסוג הדחה כפולה ,של  3ו 6-ליטרים.

ה.
ו.
ז.
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צנרת מים ראשית:
א .בתוך הבניין צינורות מים בקוטר " 2עד " 4יהיו מצנרת פלדה כדוגמת תוצרת תוצרת "אברות" או שוו"ע עם
עטיפה תלת שכבתית  :שכבת יסוד אפוקסי ,שכבת הדבקה ושכבת הגנה מפוליאטילן .כל העבודות בצנרת,
הרכבה ואביזרים יתאימו לתקנים  269,593,530,103ולהערות היצרן.
צנרת מים דירתית תהיה "מולטיגול"
עמדות כיבוי האש
עמדת כיבוי אש תכלול  :ברז כיבוי אש " 2עם חיבורי "שטורץ" ,גלגלון עם מזנק ועם חיבורי "שטורץ" 2 ,זרנוקי
כיבוי אש בקוטר " 2ובאורך  15מטר כל אחד ,מזנק רב שימושי בקוטר " 2עם חיבור "שטורץ" " ,2מטף כיבוי
אבקה במשקל  6ק"ג.
07.1.03

מגופים ושסתומים – בתוך הבניין:

למים קרים וחמים יהיו עבור לחץ של  16אטמ' ומותאמים לטמפ' עד  90מעלות
צלזיוס .
קוטר המגוף כקוטר הצינור עליו מורכב אלא אם כן צוין אחרת .
קטרים " 3/4" , 1/2יהיו ברזי מעבר מלא תוצרת "יועם" או "שגיב" .
קוטר עד " 2כדורי מעבר מלא תוצרת "שגיב" .
שסתומים חד כווניים :
למים קרים וחמים  ,מים חמים לצריכה יהיו תוצרת "סוקלה" שוויץ מתאימים
ללחץ עבודה של  10אטמפ' ולטמפ' של עד  90מעלות צלזיוס.
 קטרים " – 1/2תוצרת " 11/2קים" דגם  2411 Sעם תושבת דיסקה וקפיץ מפלב"מברונזה עם חיבורי הברגה.
שסתום בטחון :
 .1שסתומי ביטחון יותאמו לת"י . 405
 .2שסתומי הביטחון יותקנו ביציאה מכל דוד חימום מים ויהיו מותאמים
ללחוץ עבודה של  10אטמ'  .הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה .
אופן החיבור בהתאם לקטרי הצנרת.
צנרת לכיבוי אש בתוך הבניין:
 צנרת עד קוטר " 2בכלל תהיה עשויה מצינורות מגולוונים ללא תפר מדרג סקדיול  40עם עטיפת פלסטיק
חרושתית עם חבורי הברגות .ההברגות תהיינה לפי תקן  B.S.Pעם אטימות טפלון.
 צנרת מקוטר " 3ומעלה תהיה צנרת מגולוונת עם מחברי "."QUICKCOUP
 הקשתות וההסתעפויות תהיינה עשויות אביזרים מאותו חומר של הצינור .לא יורשו כיפופים בצינורות.
07.1.04

צנרת השופכין והדלוחין בתוך הבניין

מערכת הדלוחין הפנימית תהיה עשויה מ –  H.D.P.Eכדוגמת "גברית" או שווה איכות.
הצינורות והספחים יהיו מאותה תוצרת .אין להשתמש בצנרת שונה מזו של הספח אלא באישור בכתב מיצרן
הספח.
חומר והתקנה בהתאם למפרט מכון התקנים מפמ"כ  349חלקים  1–2ועל פי הוראות היצרן.
העבודה תבוצע בהתאמה הדוקה להוראות היצרן ללא סטיות .
המחיר כולל את כל הספחים.
צינורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצוין בתוכניות .אם לא צויין אחרת – בשיפוע .2 %
כל שינוי בקווי דלוחין יש להשתמש בזויות  45מעלות לרבות קטע נפרד באורך 2.5
פעמים הקוטר.
צינורות שופכין בבניין :
בכל הקומות ,כולל צינורות אוורור ,גלויים או סמויים יהיו מצנרת "גבריט" ( . )H.D.P.Eכל החיבורים ,מופות
התפשטות ,אביזרים והתקנת צנרת יהיה לפי מפרט מת"י מפמ"כ  ,349והוראות היצרן.
כל צנרת ביוב מתחת לרצפת הבניין תהיה בתוך עטיפת בטון בעובי  10ס"מ מסביב.
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צנרת דלוחין " 2או פחות יהיו מ"גיברית" .מחיר צינורות דלוחין ,ביוב ותיעול יכללו גם את כל מיני אביזרי
הביקורת הדרושים.
מחיר צנרת תת-קרקעית יכללו גם את עבודות החפירה ,מילוי הידוק ועטיפת חול הדרושים להתקנתם.
בצנרת ביוב אנכית יותקנו עיני ביקורת כל  3מטר בכל גובה הבניין.
כמו כן יש להתקין עין ביקורת בצנרת בכל המקומות שמתוכנן שינוי כיוון זרימה.
לתשומת לב הקבלן  :במערכת הביוב  -כל המכסים של קופסאות ביקורת ,מחסומי תופי ,מחסומי רצפה
וכד' יהיו מפליז או כרום ניקל.

07.1.05

צינורות אוויר :

אם לא צויין אחרת אוויר בקוטר " 4ומעלה יהיו מ  H.D.P.E -מאותו סוג
של הקולטן ( בחלק החשוף לשמש הצינור יהיה עמיד . ) UV
קביעת הצינורות תעשה כמפורט לעיל לגבי צינורות שופכין .
07.1.06

ניקוז גגות :

ניקוז הגגות בנגר עילי  /תת קרקעי בתאום עם תוכניות הפיתוח של הרשות
המקומית ויועץ פיתוח השטח.
יודגש כי יש לתאם את תכנית הניקוז עם הגורמים הרלוונטיים ובכלל זאת  :יועץ הקרקע ,יועץ הפיתוח ,יועץ
האיטום ודרישות הרשות המקומית.
קולטני מי גשם יעשו ע"י צינור פלדה.
מאספי מי גשם יהיו מתוצרת "הרמר"" ,דלמר".
הקולט יכלול גם מכסה חוסם לכלוך (  , ) P.V.C.צווארון ביטומני להתחברות
מושלמת ליריעות הגג  ,יציאה לצינור ניקוז לפי תקן DIN – 19599
פרט הקולט עם הצנרת יהיה שאפשר יהיה לנקות את הקולט דרך קופסת ביקורת
עם מכסה פליז מרובע בדופן מעקה הגג .
מחיר קולטי הגשם ו/או קופסאות הביקורת ו/או מחסומי הרצפה המשמשים את מערכת ניקוז מי הגשם
או ניקוזי המרפסות יכללו במחיר הצנרת ולא תשולם כל תוספת עבור הפריטים הנ"ל.
בכל מקום שצינור מי גשם מתנקז לגג נמוך יותר או לאזור שאין בו נגר תת
קרקעי  ,תותקן אגנית טרומית מתחת למוצא המרכז  .האגנית תהיה באורך  1.5מ',
או שתורכב משני חלקים באורך כולל  1.5מ' .
צנרת מי גשם תבוצע לפי תכנון בתוך הקירות מצנרת פלדה מגולוונת או מיציקת ברזל .כל החיבורים ואביזרים
יבוצעו לפי תקן ישראלי .קולט מי הגשם ימוקם סמוך ככל האפשר לגשמה אליה הוא מתחבר.
קוטר הגשמה וקוטר מוצא קולט מי גשם לא יהיו קטנים מ.4" -
יש להתקין עין ביקורת במקומות שמתוכנן שינוי כיוון זרימה.
בכל צנרת מי גשם יותקנו עיני ביקורת לבדיקה וניקוי.
תאי בקרה לניקוז יבוצעו כמפורט בסעיף תאי ביקורת לביוב .
יודגש כי בשום מקרה אין לנקז נגר עילי באופן של יצירת שיפועי קרקע לשוחות הניקוז המיועדות לניקוז
אלמנטים אחרים בהתאם לתכניות.
ניקוז מי הנגר העילי יתוכנן על ידי יועץ הפיתוח בהתאם להנחיות הרשות המקומית ולא ייעשה שימוש
באלמנטים לניקוז מתכניות האינסטלציה הסניטארית .
הערות:
 .1מתוכננים קווי ניקוז מי גשם מתחת למבנה הכיתות המנקז את הפאטיו.
 .2כמו
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07.1.7

כללי

התקנת הצנרת תיעשה בתוואי כנדרש בתוכניות .תינתן תשומת לב להתקנת הצנרת בקווים ישרים המקבילים
לקירות ,כמו כן לא מסומנים כל האביזרים ועל הקבלן לספק ולהתקין את כל האביזרים הדרושים (שלות,
מופות התפשטות וכד')  .חיבורי הצנרת לציוד יהיו בהתאם להנחיות היצרנים ובאישור המהנדס.
בקו הצינור מים ליד כל אביזר שאינו כולל אוגנים אינטגרליים (כגון מגוף) ועל יד כל נקודת התחברות לציוד,
יותקן מקשר המאפשר פירוק הציוד את הצנרת.
07.1.8

בדיקת מכון התקנים:

הקבלן יזמין את מכון התקנים לבדיקת המערכות ולהוצאת אישורים מתאימים.
הבדיקות ייערכו בשלבים הבאים :
 עם סיום הצנרת התת-קרקעית מתחת לרצפה ולפני כיסוייה.
 נוכחות ובדיקה בעת עריכת בדיקת לחץ לצנרת המים ובדיקות עומס מים לצנרת הביוב.
 בדיקת צינורות מים ,ביוב ומי גשם ושוחותיהם בחצר – לפני כיסוי החפירות.
 בדיקת צנרת כללית.
יש לבצע בדיקות ריתוך בצנרת גבריט ע"י חברה מוסמכת ולהעביר את הדוחות למנהל הפרוייקט או מפקח.
07.1.9

בדיקת לחץ :

כל קווי המים והביוב ייבדקו לפי דרישות המפקח ובהתאם להוראות המפרט
הכללי למתקני תברואה סעיף  07006והל"ת .
במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות :
א .צנרת אספקת מים חמים וקרים תיבדק בלחץ הידראולי הגדול פי  1.5מלחץ העבודה אבל
לא פחות מאשר  10אטמ'  .הלחץ לא יירד במשך  24שעות  .על הקבלן לתקן ו/או להחליף
אביזרים שאינם עומדים בלחץ זה  .את הבדיקה יש לבצע לפני בידוד הצנרת או כיסויים בכל חומר שהוא.
07.1.10

קבועות תברואתיות ואביזריהן :

07.1.10.1
כל הכלים הסניטרים והסוללות שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לפרק המוקדמות למפרטים המיוחדים וישאו
תו תקן ישראלי
הקבועות שיורכבו בבניין יוגנו ויישמרו בזמן הבניה ,ובסיום העבודה יימסרו במצב תקין .כל הארמטורות תהיינה
מסגסוגת נחושת ,מצופות ניקל כרום .כל הידיות תהיינה מחומר פלסטיק או ממתכת לפי בחירת האדריכל.
 07.1.10.2קבועות :
קופסאות ביקורת/מחסומי רצפה ":4
קופסאות ביקורת/מחסומי רצפה " 4מ H.D.P.E. -יותקנו בתוך יציקת רצפה לפי התוכנית .הקבלן יתקין
שרוול  H.D.P.E.עד הרצפה .המכסה יהיה מתוברג מפליז בגוון שיקבע ויונח בתוך מסגרת פליז מרובעת
כנ"ל.
מחסומי רצפה יהיו מאותו חומר של צנרת הדלוחין והשופכין המשרתת אותם.
אביזרי ביקורת של קולטני הביוב האנכיים בקירות יחופו באריח קרמיקה נשלף.
הכנה למוני מים :
על הקבלן לבצע את מערכת קריאת מוני מים ממוחשבת ,הכוללת את צנרת  2" P.V.Cעם חוט משיכה .פלט
חשמלי בכניסה לבניין ,לוח בקרה בחדר משאבות ושקע חשמלי  16Aעבור המערכת הנ"ל.
את כל העבודות ,יש לבצע לפי הנחיות של חברות המובילות בתחום כדוגמת "ארד דליה" או שו"ע.
הכנה למונה מים ראשי תעשה לפי הנחיות הרשות המקומית .בכל מקרה קטע הצינור הישר לפני ואחרי יהיה
באורך מינימלי של  10פעמים קוטר הצינור הקבלן יתאם ללא
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תוספת תשלום את פרטי החיבור עם הרשות המקומית ויפעל ע"פ הנחיותיהם לרבות קריאה ממוחשבת
(הכוללת שרוולים מתאימים ,והתקנת מערכת קריאה ממוחשבת תוצרת "ארד דליה" או שו"ע מאושר לכל
המונים בבניין כולל מונה ראשי).
מערכת מדידת מים משנית:
הקבלן יצבע מד מים ראשי במקום המסומן בתוכנית השטח.
מד מים בקוטר " Ø 2תוצרת "אוקטב" או שוו"ע מאושר ע"י העירייה.
מד המים יכלול את כל האביזרים לפי פרט של מהנדס האינסטלציה ,לפי תקנים ישראליים ולפי דרישות
הרשות המקומית.

07.1.11

חיטוי מערכת אספקת מים הראויים לשתייה:

עם סיום והפעלת המערכת לאספקת מי שתיה ,על הקבלן לבצע חיטוי המערכת כדלקמן :
א .המערכת לשתייה או חלק ממנה תמולא תמיסה המכילה  50חלקים למיליון כלורין פעיל למשך  6שעות לפני
הדחתה והכנסתה לשימוש.
ב .לאחר פעילות החיטוי הנ"ל יש לשטוף היטב את המערכת על כל מרכיביה.
07.1.12

צנרת ניקוז מזגנים:

צנרת לניקוז מזגנים תהיה צנרת גבריט ) (H.D.P.Eבקוטר "½ עד " 2לפי תכנית אינסטלציה ו"תרד" בנפרד
מקולטני הביוב אל מפלס החוץ .ב 2-הקומות העליונות חלק מהמזגנים ינוקז אל תוך מערכת הביוב.
07.1.13

התחברויות לרשויות.

ההתחברויות חייבות לכלול המפורט להלן:
 .1תיאום מוקדם עם נציגי הרשויות.
 .2קבלת אישורי ניתוק/חיבור בכתב מהמפקח.
 .3הכנת כל החומרים הדרושים לביצוע החיבור על מנת לקצר את זמן הניתוק.
 .4העבודה כוללת את כל ההתחברויות הדרושות:
 מערכת ביוב כולל מפלים ,התחברות לצינור ביוב וכיוצ"ב.
 מערכת מים כולל חיבור צינור עירוני קיים לצינור חדש מתוכנן.
 .5לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה הנ"ל.
אופני מדידה לתשלום
אופני מדידה
כללי
 .1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים
בתכניות ובמפרטים המיוחדים המשלימים זה את זה.
 .2העבודה תתבצע במחיר סופי וללא שינוי מכל סיבה כלשהיא
 .3תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובתכניות הינם תמציתיים בלבד .רואים את תכולת המחירים
ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי עזר וכל הדרוש לביצוע מושלם.
מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודות עזר הנתון בפרק זה ו/או בהתאם לכל דרישה  ,תקן ,תקנה וכל דין
 .4למען הסר ספק המחירים כוללים בין השאר  :כל סוגי הצנרת שופכין ודלוחין ,ביוב מים ותיעול כל
הפיטינגים ,רקורדים ,אביזרים ,הסתעפויות מופות התפשטות ,שלוט לתליה ,בידוד עיגונים אוגנים ,צבע מגן
ו/או עטיפה אספלטית חרושתית כנדרש.
כלים סניטריים יכללו  :אספקה והתקנה ,אביזרים ,אביזרי חיבור ,צנרת ביוב ו/או שופכין ודלוחין ,ארמטורות,
סיפונים ,באסלות מושב פלסטי ומיכל הדחה וכל הנדרש לאספקה והתקנה של הכלי הסניטרי.
תיאומים עם רשויות למעבר צנרת כל שהיא יעשו ע"י הקבלן כולל תשלומי אגרות.
מודגש שהקבלן מצהיר בזאת כי בדק את התוכניות והמפרטים ולא מצא שום פרט חסר לקבלן מתקן מושלם
במחיר פאושלי .לא תתקבל שום תביעת הקבלן לתוספת מחיר עבור המערכת  ,פרטים ואלמנטים חסרים.
חתימת הקבלן על מסמך/חוזה זה פירושה שבדק את התוכניות ולקח בחשבון פריטים שלא סומנו ולא
תתקבל תביעה נוספת.
65

הרחבת תיכון מגידו
פירוט
 .1לא תשולם כל תוספת עבור חומר ועבודה שטיבם עולה על המינימום הנדרש.
 .2לא תשולם כל תוספת בגין הקטנה או הגדלת כמויות מהמתוכנן
 .3הנחת צנרת מים ,ניקוז וביוב חוץ וכן הנחת שוחות הביקורת כוללים חפירה ו/או חציבה.
 .4בכל מוצר שווה איכות אשר יוגש לאישור תיבדק התאמה טכנית והתאמה כספית.
 .5מחיר עבודות נוספות ,שאינן כלולות בתכניות ייקבע כמפורט להלן בכל מקרה המחיר יקבע לפני ביצוע
העבודה .אם לא נקבע רשאי המפקח לקבוע המחיר לפי החלטתו הבלעדית.
עלות עבודות נוספות ייקבע לפי הסדר המפורט להלן
א .מחירי מחירון דקל בהנחה של 20%
ב .ניתוח מחירים מפורט שיכין הקבלן ויאושר על ידי המפקח

 .6על מנת להסיר כל ספק מחירי הצנרת כוללים:














כל הספחים אלא אם פורטו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
כל אמצעי החיבור כגון בנדים ,אוגנים" ,רקורדים" ,מופות ,מחברי "קוויק-אפ" וכדומה וכל אמצעי
הקביעה ,התמיכה וחומרי העזר.
תיקוני בידוד ,צבע ,איטום וכו' לצינורות שנפגעו.
חפירה וחציבה בקירות ,ברצפה ,מתחת לרצפה ובקרקע.
הכנת שרוולים או קידוח(יהלום) באלמנטים טרומיים שסופקו לאתר.
כל שרוולי המעבר מבוצעים בקידוח.
עטיפת פלסטיק חרושתית לצנרת מגולוונת סמויה.
אטימת מעברים דרך אזורי אש.
צביעת צנרת ואביזרים.
עטיפת בטון לצנרת במילוי.
עטיפת בטון לצנרת חיצונית.
התחברות למערכת ביוב עירונית.
התחברות למערכת מים עירונית.

מחיר קולטי הגשם ו/או קופסאות הביקורת ו/או מחסומי הרצפה המשמשים את מערכת ניקוז מי הגשם.
 .7נקודת דוד חימום
מחיר הנקודה כולל כדלקמן:
 .1אספקה והרכבת צנרת מי צריכה לדוד החימום .
 .2אספקה והרכבת שסתומים על יד דוד החימום.
 .3אספקה והרכבת דודי חימום.
 .4אספקה והתקנת דוד מים חמים חשמלי מצופה פנים אמאייל בעל תוו תקן בקיבולת של  150ליטר עם
בידוד פוליאוריתן מוקצף "מעיל" ,ברז סגירה ,ברז אל חוזר ,ברז בטחון ,עם מנגנון נסוי ,חיבור חשמלי.
 .8הרכבה/התקנה כלים סניטריים
ההתקנה תכלול את כל הפעולות הדרושות להובלתו והתקנתו של הכלי ,לרבות חומרי העזר האחריות והבדק
למעט ביצוע התשלום לספק שייבחר לאספקתו.
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פרק  -08מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל ותקשורת
08.1

תנאים כלליים

08.1.01

תיאור העבודה

כל העבודות המתוארות במפרט הטכני בכתב הכמויות ובתכניות ,מתייחסות לבצוע עבודות חשמל  ,ותקשורת
במבנה ציבור
היקף העבודה
08.1.02
העבודה כוללת את כל הדרוש להשלמה והפעלה של המערכות.
בין השאר כוללת העבודה:
א .חיבור חשמל מפילר משותף לפי הנחיות חברת החשמל.
ב .חיבור הזנות בזק וטלויזיה בכבלים  – .לפי אישור הרשויות
ג .חיווט לוחות החשמל
ד .מערכת חשמל לתאורה ומכשירים ,בתי תקע ומזגנים.
ה .קוים לתקשורת.
ו .מערכת טלויזיה בכבלים.
ז .הארקה לתקרה תותבת.
ח .בדיקת המתקנים כמפורט.
התאמה למסמכים
08.1.03
העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה והמפרט הכללי לעבודות בנין:
פרק  - 00מוקדמות ,מהדורה .2015
פרק  - 08מפרט כללי לעבודות חשמל ,מהדורת .2015
המפרט הכללי הינו המפרט שבהוצאת הועדה בינמשרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד
העבודה ומשרד השיכון ושהוצא לאור ע"י משרד הביטחון/ההוצאה לאור.
בכל מקום שמצוין המפרט הכללי ,הכוונה למפרט הנ"ל.
עדיפות בין המסמכים
08.1.04
במקום הנאמר בסעיף  007של המפרט הכללי יבוא סדר העדיפויות כדלקמן:
א .לבצוע :תנאי החוזה ,המפרט הכללי ,הצעת הקבלן (הראשון עדיף על האחרון).
ב .לתשלום :התנאים המיוחדים ,כתב הכמויות ,המפרט המיוחד ,התוכניות ,תנאי החוזה ,המפרט הכללי,
הצעת הקבלן (הראשון עדיף על האחרון ).
שנויים ותוספת תכניות
08.1.05
אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות ,בתוכניות ובמפרט אמנם יבוצעו.
המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל ,להקטין ולשנות את כמויות העבודה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תוכניות נוספות ,לפי הצורך.
תאום עם גורמים אחרים
08.1.06
הקבלן אחראי על בצוע העבודה וסיומה בזמן המתאים להתקדמות העבודה הכללית באתר תוך תאום עם איש
אחזקה בוועדה ,הקבלן הראשי ובעלי המקצוע האחרים ,ללא גרימת נזק ועיכובים בעבודות השונות שיבוצעו
בבניין ובשטח סביבו.
על הקבלן לדאוג בעיקר ששום תיבת הסתעפות או מעבר לא תיסתם ע"י מתקנים אחרים.
כמו כן אחראי הקבלן לכל התאומים הדרושים עם חברות החשמל ובזק.
 08.1.07תוצרת
אביזרים יהיו מתוצרת "גוויס" לפי אישור המזמין והמפקח.
 08.1.08בדיקות
רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ללא הסתייגות ע"י כל הבודקים ,יחשבו
המתקנים כגמורים.
רשימת הבדיקות:
א .מהנדס בודק חיצוני.
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ב .המפקח ומהנדס החשמל.
ג .מכון התקנים למערכת גילוי וכיבוי אש.
 08.1.09עדכון תוכניות לאחר ביצוע
בסיום העבודה על הקבלן להגיש למזמין  3מערכות של תוכניות עם עדכון לאחר הביצוע ()AS MADE
כמתואר בתנאי החוזה.
 08.1.10קבלנים נוספים
מובא לידיעת הקבלן כי בו זמנית עם ביצוע העבודות על ידו מבוצעות במבנה עבודות דומות ע"י קבלנים
נוספים כגון :קבלני אינסטלציה  ,קונסטרוקציה מיזוג אויר וכו'.
הקבלן ישתף פעולה עם הקבלנים הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודות.
 08.1.11תקופת הביצוע
על הקבלן לסיים את כל העבודה בהתאם לוחות הזמנים לביצוע שיקבע ע"י המפקח .עדכון לוחות הזמנים
יערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבנה ,כך שעבודת הקבלן לא תהווה עיכוב
בבצוע עבודות אחרות.
מודגש בזה שהקבלן אחראי לבצע את כל העבודות כולל תאומים והכנות מבעוד מועד ,שתבטיח השתלבות
מוחלטת במהלך התקדמות עבודות הבניה ותתרום לסיומם בהקדם .המזמין יהיה רשאי לבצע עבודות
באמצעות קבלנים אחרים במידה והקבלן לא ימלא אחרי תנאים אלו.
 08.2תנאים טכניים
 08.2.01אתור חלקי המתקן
על הקבלן לקבל מהמזמין ,לפני בצוע העבודה ,אשור על המקומות המדויקים של האבזרים השונים .נוסף לכך
על הקבלן לקבל אשור על צורת התקנתם של האבזרים הסמוכים או הצמודים זה לזה.
אין להסתמך על מדידות בתוכניות ללא אשור המפקח.
 08.2.02צינורות ותעלות
כל הצינורות בהתקנה סמויה ו/או גלויה יהיו מטיפוס כבה מאליו "פנ".
כל הצינורות בהתקנה גלויה יהיו מטיפוס "כ".
גווני הצינורות למערכות השונות יהיו כדלקמן:
חשמל
ירוק-
טלפוניה
כחול -
מערכות מתח נמוך מאוד
צהוב -
גילוי עשן
אדום -
לבן  -מניעת פריצה או גניבה
אין להשתמש בצינורות שרשורים.
קוטר מזערי לצנרת יהיה  16מ"מ.
צינורות שיונחו במילוי רצפה יבוטנו לכל אורכם.
על כל סוגי הצנרת יהיה מוטבע תו תקן.
תעלות פלסטיות  PVCיהיו מתוצרת פלגל בגוון קרם
כל אביזרי התעלות – כגון זוויות ,סגירת קצוות ומחזיקי כבלים – יהיו אבזרים המיוצרים לצורך כך ע"י אותה
החברה.
תעלות לכבלי חשמל ומערכות מתח נמוך מאוד ,בתקרה מונמכת ובפירים ,יהיו מתעלות רשת העשויים מתלי
פלדה בקוטר  5מ"מ מגולוונים ובהתאם לתקן הישראלי .יודבקו שלטים מודפסים במידות  80*40מ"מ כל
 2.00מטר ,ובהם ירשם מהות שימוש התעלה.
חיבורי קטעי התעלות ,החיזוקים לקיר או לתקרה ,קשתות והסתעפויות יהיו מקוריים ויסופקו ע"י יצרן
התעלות.
בתעלות הכבלים המתכתיים תשמר הרציפות החשמלית (הארקה) לכל אורכם באמצעות מחברים מתכתיים
שיותקנו בצידי התעלה ,מחברים אלו מקוריים ויסופקו ע"י יצרן התעלות.
 08.2.03כבלים ומוליכים
כל הכבלים יהיו מטיפוס ט.ב.ט או .N2XY
מוליכים יהיו מטיפוס ט.
המוליכים יושחלו לתוך הצינורות לאחר הרכבתם וחיבורם ללוחות ,לתיבות ולשאר האבזרים ולאחר גמר הטיח
והרצוף.
כבלים שאינם מותקנים בתוך צינורות יהיו מטיפוס  NYYFRאו ( N2XYFRכבים מאליהם).
68

הרחבת תיכון מגידו
 08.2.04אבזרים וקופסאות
א .אבזרים מחומר פלסטי טרמוסטטי ,להתקנה תה"ט ,יהיו מתוצרת "גוויס"( .סדרה .)GW-22
ב .כל האבזרים יחוזקו לקירות ולרהוט באמצעות  2ברגים לפחות.
ג .קופסות הסתעפות מעל תקרות תותב יהיו מתוצרת "גוויס".
ד .קופסות להתקנה בקירות גבס יהיו מהטיפוס המיוחד לכך.
 08.2.05מהדקים
כל המהדקים יהיו עם הדוק משטח (לא הדוק נקודתי ע"י בורג) מתוצרת .WAGO
בסיסי החיבורים לטלפון יהיו מטיפוס "קרונה" מאושרים ע"י חברת בזק.
 08.2.06סימון ושלוט
יש להתקין שלוט כדלקמן:
א .על כל אבזר חשמל (מפסק ,ב"ת ,ג"ת וכו') – מספר המעגל המזין.
ב .על כל קופסת הסתעפות שמעל תקרת תותב שלט עם מספר המעגל.
ג .על תקרת התותב ,מתחת לקופסת ההסתעפות שלט עם מספר המעגל של הקופסה.
ד .על כל קופסת מעבר והסתעפות טלפון ,שלט עם שם המערכת.
ה .כל השילוט יהיה חרוט מבקליט סנדביץ' או מאותיות שיודבקו על האביזר.
 08.2.07הארקה
א .פס הארקות בלוח ראשי יחובר לפה"פ עם מוליך  50ממ"ר.
ב .הארקת מרכזת הטלפון תבוצע באמצעות מוליך בחתך  10ממ"ר מפה"פ.
ג .קונסטרוקציה תקרת התותב תוארק באמצעות מוליך בחתך  10ממ"ר וגשרים לפה"פ.
ד .תעלות ,תאורה ושאר אביזרים מתכתיים בתקרות תותב .יוארקו באמצעות מוליך בחתך  16ממ"ר
לפה"פ.
08.3

לוח חשמל

 08.3.01מבנה הלוח
מבנה הלוח לפי תקן-ישראלי 61439 -2-עם אישור מפעל הלוחות.
כל הכניסות והיציאות יהיו דרך מהדקים .לא יאושרו חיבורים ישירים למפסקי הזרם.
 08.3.02מאזי"ם (מפסקים אוטומטים זעירים) ()M.C.B
המאזי"ם יהיו לזרם קצר של  10ק"א לפי תקן .IEC 947
מהדקי המאזי"ם יהיו עם הידוק משטח ומוסתרים מעצם מבנם ,ללא אפשרות של נגיעה מקרית ( FINGER
 .)PROOFהמאזי"ם יהיו מתוצרת "שניידר אלקטריק" בלבד.
 08.3.03ממסרי פחת
ממסרי זרם פחת יהיו לזרם של  30מיליאמפר ,לזרם קצר של  10ק"א ומטיפוס . A
 08.3.04מוליכים ותעלות חיווט
אין להקטין את חתך המוליכים בלוחות.
כל המוליכים יהיו גמישים עם נעל כבל או שרוולים לחוצים.
אין להתקין את תעלות החיווט מאחורי מסילות המאזי"ם !
 08.3.05שלוט
כל הציוד המותקן בלוח ישולט – בנוסף לשלוט על גבי הפנלים וכו'.
כל קצה מוליך בלוח ישולט עם שלטי טבעות – כולל מוליכי אפס והארקה.
 08.3.06מהדקים
המהדקים יהיו מודולריים להתקנה על מסילה ,בעלי הדוק באמצעות משטח ועם שלוט ,כדוגמת תוצרת "וילנד"
או "פניקס" ,למוליכים בחתך  4ממ"ר לפחות.
מהדקים הנשארים תחת מתח גם לאחר הפסקת המתח הראשי יהיו עם כיסוי ושלט הזהרה .במקרה ויש יותר
משורה את של מהדקים הם יסודרו בצורת מדרגה.
 08.3.07זרמי קצר
הציוד בלוח יחושב לעמידה בזרמי הקצר הנקובים.
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 08.3.08תנאי סביבה
הציוד יעמוד בטמפרטורה של  45מעלות ו 85%לחות יחסית ,וזאת בעומס מלא.
 08.3.09הגנה בפני נגיעה
כל הציוד יהיה מטיפוס  -FINGER PROOFמוגן בפני נגיעה מקרית ,עם ברגים שקועים.
 08.3.10מקום שמור
הלוחות יתוכננו כך שיהיה בהם  30%מקום שמור לתוספת ציוד.
08.4

גופי תאורה

 08.4.01כללי-כל גופי התאורה יהיו מסוג לד מובנה
הדרישות המפורטות להלן באות להוסיף על המפורט בפרק  0808של המפרט הכללי ,ומתייחסות לגופי
התאורה שיסופקו ע"י הקבלן – .כל הגופי התאורה יהיה מסוג לד מובנה .
מידות מצוינות בהערכה – הקבלן ימדוד המידות המדויקות בשטח .כל הגופים יסופקו לשטח מורכבים
במלואם ,מחווטים ובדוקים ,כולל אביזרים ונורות.
 תקן ישראלי ואישור התאמה ל08
 פוטו ביולוגי ""0
 משנק ללא ריצוד UNTIFLIKE
Lm≤600lux 
Cri≥85 
 גוון אור  3000קלווין  ,פרט למטבח
 תאורת חוץ  3000קלווין עם הארה תחתית בלבד -ללא זיהום אורי.
 08.4.02תוצרת ודגמים – קביעת שווה ערך
כל הציוד המפורט להלן ,לרבות גופי תאורה ,נורות ,אביזרי גמר וכו' – יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת
המפורטים במפרט ובתוכניות .זכותו של הקבלן להציע ציוד שווה ערך .על מנת להסיר ספק – ציוד שווה ערך
או חלופי יישקל מבחינת התכונות הבאות  :פוטומטריות ,חשמליות ,מכניות ,פיזיות.
הקביעה הסופית של מידת ההתאמה לדרישות הציוד המוצע ע"י הספק – תשמר למתכנן.
קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.
 08.4.03אחריות לגופים ונורות
א .אחריות הקבלן לגופים וציוד הדלקה – תהיה עם תעודת השלמת המתקן ולאחר סיום כל הבדיקות.
ב .משך האחריות לגופי התאורה תהיה למשך  5שנים
 08.4.04עמידה בתקנים
כל גופי התאורה ,ציוד הגופים (נורות ,נטלים ,מתנעים וכו') ויחידות החרום יהיו בעלי תו תקן ישראלי או של
ארץ המוצא.
 08.4.05ניסיון ,עזרה טכנית ותיעוד
א .ספק גופי התאורה יהיה בעל ניסיון מתאים ,בעל ידע הנדסי ומערכת ליווי טכנית לשמירת איכות המוצר.
ב .הציוד שיסופק יהיה מוכר ,בעל חלפים בארץ ,מהמדף.
ג .ספק הציוד יעמיד לרשות המזמין וקבלן החשמל ,עובד מקצועי בעל ידע ,שידריך ויפקח על התקנת
הציוד בפרויקט ויוודא חיבור והפעלה נכונים.
ד .לאחר הפעלת גופי התאורה ידריך ספק הציוד את עובדי התחזוקה של המבנה בהרצת המערכת
ויעמוד לרשותם באתר באמצעות הקבלן או באופן ישיר.
 08.4.06דוגמאות
מכל סוג של גוף תאורה ,לובר ,אביזרי גמר ומתלים – תוגש דוגמא לאישור המפקח.
הדוגמא המאושרת תישאר בידי המפקח עד להספקת כל הגופים.
כמו כן יידרש הקבלן לספק מספר דגמים פועלים לשם ביצוע ניסיונות תאורה בשטח ,לקביעת כמות הגופים
וסוגי הנורות.
ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הספק ועל חשבונו .ויורחק מידית מהאתר.
 08.4.07מהדקים
המהדקים יהיו מטיפוס של הידוק משטח (לא הדוק נקודה באמצעות בורג) ויחוזקו למבנה הגוף.
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 08.4.08יחידות לתאורת חרום
היחידות יהיו לד מילוט  W3חד תכליתי ויהיו בעלות תו תקן ישראלי  20חלק  , 2.22עוצמה מינימלית של
תאורת החרום לא תפחת מ 1-לוקס בכל נקודה ולמשך  60דקות לפחות.



גופי תאורת חרום עצמאיים (שלטי יציאה) יהיו לעבודה של  60דקות ויכיל נורות לד .גוף התאורה יהיה
מצויד במפסק ,שיאפשר הפסקת הנורה בצורה ידנית ונורת  LEDלסימון מצב חיבור וטעינה תקינים.
הגופים יכילו שילוט "יציאה" או כל הנדרש.
היחידות יהיו ל 50% -תפוקת אור למשך  60דקות,ויהיו מזוודות במארז מתכתי נפרד עם חריצי אוורור
שיתחבר ע"י תקע שקע לתיבת הציוד של גוף התאורה.

 08.4.09גופי תאורה בתקרות תותב
גופי התאורה השקועים בתקרות תותב יחוזקו לתקרה העליונה.
אין לחזק הגופים לקונסטרוקציה של תקרת התותב.
 08.4.10התקנה בשלבים גופי תאורה
בגופי התאורה מטיפוס פלטות לד
כל ניקוי של גופי התאורה והכיסויים למיניהם ,שידרשו עקב התקנה לפני טיח וצביעה ,יבוצעו ע"ח הקבלן.
08.5

מדידת כמויות ומחירים

 08.5.01כללי
כל המתואר והמפורט במפרט זה ובמפרט הכללי לעבודות בנין ,פרק  – 00מוקדמות ,פרק - -08מפרט הכללי
לעבודות חשמל ,פרק  – 34מפרט הכללי למערכות גלוי וכבוי אש  -המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים
שבכתב הכמויות ,הינו כלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.
תאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו מנחה בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או
המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרט המשלים תכניות אלו ,הינם כלולים במחירי היחידות שבכתב
הכמויות.
כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים:
קופסות הסתעפות למיניהן הן להתקנה פנימית והן להתקנה חצונית – כמפורט לעיל וכמסומן
.I
בתכניות – ושאינן מפורטות בנפרד בכתב הכמויות.
זרועות ,מחברים ,זוויות תמיכות וחיזוקים לגופי תאורה.
.II
מהדקים.
.III
קידוחים וחדירות בקירות אבן קיימים ,בתקרה ובריהוט (שיסופק ע"י אחרים) ,חציבות והתיקונים.
.IV
כבלים לנקודות  -כמפורט.
.V
צינורות "פנ" ו"-כ" לנקודות.
.VI
שלוט כבלים ,קופסות ,צינורות ואבזרים.
.VII
 .VIIIהתאומים עם הקבלנים הנוספים.
בדיקה של תכניות הלוחות לפני הבצוע ושל הלוחות במפעל היצרן לאחר הבצוע.
.IX
התאומים עם המהנדס הבודק את מתקן החשמל ומכון התקנים הבודק את מערכת גילוי העשן,
סיוע להם בעת הבדיקות והעיכובים העלולים להיגרם כתוצאה מהתאומים.
בדיקת המתקנים.
.X
עדכון תכניות לאחר בצוע.
.XI
הספקה ע"י המזמין ,שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,לא יגרמו לשנוי מחירי
היחידה.
כל המחירים כוללים הספקה ,התקנה וחבור  -אלא אם צוין אחרת.
מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר בפרק  - 0800.00אופני המדידה של מתקני חשמל וגם בפרק – 3400.00
אופני מדידה של מערכות גילוי וכיבוי אש.
 08.5.02עבודות חריגות
המחירים עבור עבודות חריגות ,שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה ,יוצעו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח
והמהנדס .מחירי חריגים המופיעים במחירון "דקל" העדכני יהיו מחירי "דקל" פחות .15%
המהנדס יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים .כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שנרשמו ע"י המהנדס או
המפקח ביומן עבודה שינוהל על ידי הקבלן ,עם פרוט כמות העבודה .עבודות שיש עבורן מחיר בחוזה אינן
יכולות להיחשב בעבודות חריגות.
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פרק  - 09עבודות טיח
 09.01כללי
כל העבודות כפופות לתנאי פרק  09של המפרט הכללי ולמפורט להלן.
09.02
.1
.2
.3
.4

הכנת השטחים לטיוח
בכל המקומות שידרשו על ידי המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות שכנות לפני ביצוע
עבודת הטיח.
מפגש שני חומרים שונים ,כגון :בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת  M.P.Xמחוזקת במסמרי פלדה .רוחב
הרשת  25ס"מ לפחות .גודל החור יהיה  12מ"מ ועובי החוטים  0.7מ"מ.
חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  1:3עד ליישור פני השטח .במקומות שרוחב החריץ
עולה על  15ס"מ ,יכסה החריץ ברשת  M.P.Xכנ"ל ברוחב  15ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כיוון.
יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח.

 09.03פינות וחריצי הפרדה
פינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות .כל הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי
סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות.
בין הקירות והתקרה ,יבצע הקבלן חריץ בעומק  10מ"מ וברוחב  5-10מ"מ.
בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטויחים ושטחי בניה או בטון יבצע
הקבלן חריץ בעובי  3-5מ"מ ובעומק  10מ"מ.
 09.04תיקונים והשלמות טיח
כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת ,יבוצע ע"י הקבלן במסגרת
עבודות הטיח .כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור ,התנפחויות וכד' ,ולא יהיה ניכר מקום
התיקון.
תיקוני טיח מעל פנלים ומעל אריחים יהיו במישור הטיח ללא עגלות.
 09.05טיח פנים -סרגלים
טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי ,בעובי  15מ"מ לפחות.
הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  -גמר לבד.
הטיח יבוצע ע"ג תשתית מפולסת ומיושרת של סרגלי פרופיל מגלוון  6מ"מ
יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים ורק אחר-כך ליישם את השכבה השניה.
את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות.
המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה האשפרה כנדרש.
 09.07פינות מתכת
פינות מתכת יבוצעו להגנת כל פינות הטיח לכל גובהם מזוויתני רשת מגולוונים-פינות "גרמניות".
 09.08טיח פנים צמנט מיוחד כמצע להדבקת אריחים
טיח פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחים קרמים ,במקומות שיקבעו על ידי המפקח.
אופני מדידה מיוחדים
מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי.
 .1טיח על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש.
 .2טיוח במשטחים צרים ו/או עגולים לרבות ברצועות וטיח בשטחים קטנים ,בכל גובה ובכל מקום
שיידרש.
 .3הכנת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש.
 .4תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים המטויחים.
 .5דבקים ומוספים.
 .6חיזוק כל המקצועות בזוויתני רשת.
 .7שטחי הטיח מעל תקרה מונמכת ובאיזורים מחופים שונים
 .8הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.
 09.09טיח חוץ תרמי ע"ג קירות חוץ אשר הינם בגמר בטון ובלוקים
יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט הבין משרדי ,ויכללו מערכת טיח הרבצה ,טיח תרמי ושכבת הגנה בהתאם
להוראות היצרן ,המערכת לא תפחת מעובי  50מ"מ
הערות :טיח צמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי ולא יימדד בנפרד
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01כללי
עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו לפי פרק  10במפרט הכללי הבין משרדי ,כל התקנים הישראליים והמפמ"כים
הרלבנטיים במהדורתם המעודכנת ועפ"י המפורט דלהלן.
כל עבודות הריצוף באריחים קרמיים ,גרניט פורצלן ואבן יבוצעו בהתאם למפרט הבין משרדי והת"י 1555
חלק .3
צורת ההנחה ,שילוב הדוגמאות ,העיבודים ,המפלסים וכיוצ"ב בהתאם למסומן בתוכניות ובהתאם לסימונים
שבתכניות עבודה שיימסרו לקבלן לפני הביצוע בפועל של הריצוף/חיפוי.
לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הנחה בדוגמאות ,שילובים ,עיבודים וכד ,אלא אם מצוין אחרת במפורש
בכתב הכמויות.
 10.02חומרים
.1
.2
.3
.4

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר .כאשר על האריזה מצוינים שם
היצרן ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים.
יש להציג למזמין דוגמאות לאישור של כל סוגי מוצרי הריצוף המוצעים .לא יאוחר מאשר תוך חודש
מהמועד בצ.ה.ע .אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים קודם לקבלת האישור לדוגמאות הנ"ל.
על הקבלן לדאוג לאספקת כמות מספקת של אריחים מאותה סידרת ייצור שתספיק לביצוע כל חלקי
המבנה באותה סידרת ייצור (לרבות פחת) .בנוסף כמות של  5%עבור המזמין לצורך תחזוקה ותיקונים
בעתיד ( ע"ח הקבלן כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות).
לאחר אישור החומרים יבצע הקבלן דוגמאות בשטח של הרכבת כל סוגי הריצוף והחיפוי לצורך בצוע
בדיקות ,לרבות בדיקות חוזק הדבקות .יש לקחת בחשבון כי יבוצעו בדיקות גם כעבור  28יום .אין
להתחיל בעבודות הריצוף/חיפוי טרם אישור המפקח .המפקח רשאי לבצע בדיקות נוספות מזדמנות
בכל שלב ושלב ולדרוש החלפת חומרים .הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת .כל הבדיקות על
חשבון הקבלן.

 10.03חיתוך מרצפות/אריחים במשור
חיתוך לוחות שיש  /אריחי קרמיקה ואריחי גרניט פורצלן ,יעשה אך ורק במשור מכני מסתובב מיוחד למטרה
זאת.
 10.04ניקוי כללי
 .1בגמר הריצוף על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי,
וכן לנקות את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט ,צבע וכל חומר זר אחר ,עד קבלת הברק הטבעי
של החומרים.
 10.05סיבולות – TOLERANCES
תאור העבודה

סטיה (במ"מ)
במישוריות לאורך  3.0מ'

סטיה (במ"מ)
במפלס המתוכנן

הפרש גובה
(במ"מ) בין
אריחים

אריחים (ריצוף)
אריחים ( חיפוי)

2
2

2
 0באנך

0.25
0.5

סטיה מהניצב
ומהצירים של
קירות (במ"מ)
ולאורך  3.0מ'
2
2

 10.06חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן
 .1אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד .האריחים יתאימו לדרישות ת"י  )1( 314סוג א'.
אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן יהיו מסוג א' לפי טבלה  4בת"י ( .314 )2מידות ובגוון לפי בחירת
האדריכל .אופן ההדבקה לפי ת"י .1353
 .2מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף  090212במפרט הכללי ושכבה
מיישרת צמנטית מעובדת בלבד .מחיר שכבת ההרבצה והשכבה המיישרת כלול במחיר החיפוי.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

מידת כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים .יש למיין את
האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל ,גוון או פגם.
הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל  "215תוצרת "שחל" או שו"ע.
אריחי הקרמיקה שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך  6שעות לפחות קודם הדבקתם.
בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית ואופקית.
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון צינורות
וברזים ,על ידי אטימה אלסטומרית בחומר אנטי בקטריאלי באישור המפקח .כן יש לסתום בחומר כנ"ל
את הרווח שבין שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה.
מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י רובה אקרילית מתוצרת חברת  MAPEIספק נגב טכנולוגיות בגוון
לפי בחירת האדריכל .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.

 10.07ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה/אבן
א .חול לתשתית
התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמנט (טיט) עשויה משכבת חול שעובייה נקבע לפי דרישות התכנון
ומעליה שכבת חול מיוצב בצמנט (הרכב :אחד מ"ק חול בתוספת  100ק"ג צמנט) ועובייה  3ס"מ –  5ס"מ.
ערבול החול בצמנט עבור שכבת החול המיוצב בצמנט ייעשה בערבל נפרד ורק לאחר מכן יפוזר החול המיוצב
על שכבת החול הנקי.
ב .התקנה באמצעות מלט צמנט (טיט)
התקנה:
התקנת האריחים בהדבקה נעשית באמצעות תערובת :צמנט חלק  1בנפח וחול סיליקה נקי  2חלקים בנפח
בתוספת ל"טקס  " 460בכמות של  15%ממשקל הצמנט בתוספת מים לקבלת עבידות מתאימה" .לטקס
 " 460מסופק ע"י נגב טכנולוגיות או שוו"ע..
מריחת גב האריח:
יש לפזר את הטיט על התשתית .נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא סירוק,על גב
האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.
יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.
אפשרות נוספת :למרוח את גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט ,חול ו "לטקס 460
"המפורטת בסעיף זה.
הנחת האריחים:
יש להניח את האריחים על שכבת המלט צמנט בתוך  6שעות מעת הערבול וההשמה של שכבת החול
המיוצב .יש להקפיד שהחול המיוצב לא יתערבב עם החול הנקי במהלך ההנחה.יש להניח את האריחים על
שכבת המלט צמנט תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות ,במקומות בהם נקבעו מישקי ביניים יש לחרוץ
את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה,לכל עומקה וברוחב המישק ,יש להקיש על האריחים באמצעות פטיש
גומי,עד שיגיעו למפלס המתוכנן,ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים.יש לנקות את שאריות הטיט מבין
המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה.
יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.
מילוי ואיטום מישקים רגילים:
במערכת שהותקנה באמצעות טיט יש למלא את המישקים לאחר סיום עבודות הריצוף ,אך לא לפני שחלפו
 10ימים לפחות .את המישקים הרגילים יש לאטום ברובה מסוג "אולטרהקולור" או "קרהפוקסי" מתוצרת
 MAPEIהמסופקים ע"י נגב טכנולוגיות או שוו"ע .
איטום מישקים גמישים:
איטום מישקי הפרדה ומישקי התפשטות ייעשה במוצר "אלסטוסיל  " 355או "אלסטוסיל  " 410המסופקים
ע"י נגב טכנולוגיות או שו"ע.
יש לבצע את כל פעולות האיטום לאחר התייבשות מלאה של הרצפה.
את מישק ההפרדה בין הרצפה לקירות יש למלא בחומר איטום "אלסטוסיל  " 355או "אלסטוסיל ." 410
ג .התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי  5-3מ"מ ועבה בעובי  8-5מ"מ
התקנה:
התקנת האריחים בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים "דבק פורצלן" או "גרנירפיד" המסופקים ע"י נגב
טכנולוגיות או שו"ע.
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מריחת התשתית וגב האריח:
יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".
יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת דבק ראשונה,שעובייה אינו גדול מ 1 -מ"מ,
כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.
יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה .יש לסרק באופן אחיד בעזרת
מרית משוננת במידה המתאימה.
נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח  ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים.
יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים כל עוד הדבק טרי.
יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד תוך לחיצה ,כדי להבטיח שטח מגע
מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות.
יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.
מילוי ואיטום מישקים רגילים:
כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  ,3לעיל.
איטום מישקים גמישים:
כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  ,4לעיל.
ד .התקנה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה
שכבת המלט צמנט (הטיט)
עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמנט יהיה  1.5ס"מ –  3ס"מ .לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה
בהם שכבת טיט.
התקנה באמצעות מלט צמנט (טיט)
כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  ,1לעיל.
מריחת גב האריח
חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק פורצלן" המסופק ע"י נגב טכנולוגיות.
יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק פורצלן" שעובייה אינו גדול מ 1 -מ"מ .
כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית.
יש למרוח על הדבק הטרי שכבת טיט בעובי הנדרש.
בנוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה של "דבק פורצלן" ללא סירוק,לשיפור ההיצמדות ולמילוי
החריצים.
יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.
קיימת אפשרות נוספת :יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמנט חול
ו"לטקס  "460המפורטת בסעיף זה.
הנחת האריחים
כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  ,2לעיל.
מילוי ואיטום מישקים רגילים
כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  ,3לעיל.
איטום מישקים גמישים
כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף  ,4לעיל.
ה .הערות כלליות להנחת האריחים
ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת" האריחים לשכבה
שמתחת ,תוך כדי יישורם .לפני הנחת האריחים ,אין צורך להשרותם במים .עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך
כדי התקדמות העבודה ,ע"י בד או ספוג רטוב .רוחב הפוגות יהיה לפחות  4מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח,
המידה תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחים ולפני ביצוע הרובה .המלט
לתערובת – מלט לבן בלבד.
ו.

תפרים

תפרי התפשטות יבוצעו כל כ 7 -מ' לכל כיוון .היחס האופטימלי למידת תפר התפשטות הוא  1:1בין רוחב
לגובה ,אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על  2:1חומר מילוי התפר יהיה גמיש  -מסטיק גמיש על בסיס
פוליאוריטן חד קומפוננטי ,סיליקון מיוחד לשימוש חיצוני כדוגמת אלסטוסיל  410מתוצרת חב' "ווקר" ,היבואן
נגב טכנולוגיות או שוו"ע.

75

הרחבת תיכון מגידו
ז .מילוי מישקים
המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת דבקים ולכלוך .מילוי מישקים יעשה ברובה אקרילית או אפוקסית (
בהתאם לרשום בסעיפי כתב הכמויות) מתוצרת ( MAPEIיבואן :נגב טכנולוגיות) או שו"ע ,ברוחב מינימלי של 4
מ"מ .מגוונת לפי בחירת האדריכל ,הביצוע בהתאם להוראות היצרן( .הערה :רוחב המישקים ,באם לא צוין
אחרת בכתב הכמויות יהיה  4מ"מ .רוחב המישקים ישמר ע"י אביזרים שומרי מרחק).
ו .ספי הפרדה ופרופילים משולבים
גמר מפגשים בין רצופים וחיפויים שונים ופרופילים מחלקים בין חיפויים  -ע"י פרופילי אלומיניום לפי פרטי
האדריכל (כלול במחירי הריצוף).
הספים והפסים מאלומיניום בחתך שיאושר מראש ע"י האדריכל או כמתואר בתכניות .הביצוע לפי פרט מאושר.
פסים אלו יורכבו רק באישור האדריכל או עפ"י תכנית .לא יאושר ביצוע סף להפרדה ופרופיל מחלק אלא
במקומות עפ"י תכנית בלבד ו/או לפי אישור האדריכל.
 10.11אופני מדידה מיוחדים
מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי,
גם את העבודות הבאות:
 .1ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל ומשופע וללא כל
הבדל במיקום ,בגודל ובצורת השטח.
 .2מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי האדריכל והברקה לפני
מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת חומר נגד סדיקה כמו "תוספרובה" של נגב
טכנולוגיות או שווה ערך.
 .3עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף ,עיבוד פינות במפגש בין ריצופים בגירונג.
 .4חיפוי על גבי קירות בטון ,גבס ,ללא כל הבדל ,אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
 .5חיתוך אריחי הריצוף והחיפוי בצורות שונות בזויות שונות ,לרבות חיתוך עיגולים בקשתות על ידי מסור
תעשייתי גדול ,לרבות ליטוש החיתוכים.
 .6גמר שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם.
 .7הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף והחיפוי לפי דרישת המפרט והמפקח.
 .8עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט.
 .9עיבוד סביב פתחים של צינורות ,מעקות ,שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של האריח  ,הכל לפי
אישור המפקח  ,וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי/ריצוף לאחר הרכבת האלמנטים השונים.
 .10עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שונים .
 .11שכבת הרבצה מטיט צמנט וישור מטיט כנ"ל מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה.
 .12פרופילי/ספי פליז ,אלומיניום במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף שונים.
 .13הגנה על שכבות הריצוף (כולל סילר) לאחר הביצוע.
 .14שילוב גוונים מאותם סוגי אריחים.
 .15כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט הכללי.
הערות:
 .1מחיר הריצופים השונים כולל עיבוד פתחים לקופסאות חשמל ,ניקוז ,מכסים ,נקודות ביקורת וכו' ,כולל
קיבוע המסגרות כולל החיזוקים הדרושים לקיבוע המכסים ברצפות ,בשילוב עם עבודת הריצוף,
 .2מחיר הריצופים השונים כולל עיבוד חריצים פינויים וחורים למעקות ,לעמודים ,לרבות קיבוע מסגרות
כולל החיזוקים הדרושים לקיבוע
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כללי
.1
.2
.3
.4

כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני המיוחד ,לתוכניות המצורפות ולפרק  11שבמפרט הכללי
לעב' בנין .המציע יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לעבודה הנ"ל.
הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.
צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע
הצביעה ,ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
כל עבודות הצביעה ייעשו לפי ההוראות המקצועיות של היצרן (חברת "טמבור" או ש"ע באישור
המפקח).

 11.02הגנה על הקיים
 .1מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה ,עבודות הנגרות ,ציפויים ,התקרות
האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים  -יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות
פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של צבע על פני העבודות המושלמות .ההגנה כוללת את הדבקת
הפוליאטילן והנחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו.
 .2בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו .כל נזק שיגרם למוצרים הגמורים
עקב עבודת הצביעה יחול על הקבלן עצמו ,לרבות החלפת המוצר בשלמותו ,הכל בהתאם להחלטתו
של המפקח.
 11.03צביעה בסופרקריל
הצביעה תבוצע בצורה הבאה:
 .1ניקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק.
 .2צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב -30%טרפנטין ,או לחילופין שכבת "טמבורפיל" רק על גבי
שכבות טיח חוץ.
 .3המתנה לייבוש  24שעות.
 .4צביעת שלוש שכבות לפחות של סופרקריל בגוונים מתוך קטלוג "טמבורמיקס" עד לקבלת כיסוי מלא
ואחיד.
 11.04שפכטל על קירות מטויחים
שלבי ביצוע:
שיוף באמצעות נייר זכוכית להסרת בליטות ,לכלוך וגופים זרים.
סתימת חורים בקלסימו.
יישום שכבת יסוד שמן פשתן מדולל כ 40% -בטרפנטין מינרלי ,או שמן איטום לעץ ולקירות .יישום דבק
שפכטל ושיוף ,במספר שכבות כנדרש לקבלת שטח חלק לחלוטין.
יישום שכבת צבע יסוד ראשון ( כלול במחיר הצביעה).
 11.05אופני מדידה מיוחדים
.1
.2
.3
.4
.5

הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של  5מ"ר כ"א יעשו על ידי הקבלן ללא כל
תשלום נוסף והוא כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת כיסוי מלא גוון אחיד יהיו
על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום תוספת.
המדידה של סעיפי הצבע השונים  -שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים ,מעוגלים ובגבהים שונים.
צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטים השונים ולא תשולם בנפרד.
כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט המיוחד.
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פרק  - 12מסגרות אומן (אלומיניום)
00.00

כללי

התכנון העקרוני של מסגרות האלומיניום יהיה באחריות אדריכל המבנה ,תוך התייחסות למיקום הפריטים,
מידותיהם ,סוגי הפתיחה ,עקרונות המפרט הטכני ,ופרטי החיבור למבנה.
התכנון המפורט של מסגרות האלומיניום ,לרבות פרטי החיבור יהיה באחריות קבלן מומחה לאלומיניום מטעם
הקבלן.
כל הפריטים יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים ,או אחר  -באישור המנהל.
כל הפריטים יעמדו בתקנים ובהנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל למוסדות חינוך.
כל הפריטים ואופן התקנתם יעמדו בתקן 1099
כל הפריטים יעמדו בתקן  6185למוסדות חינוך ,לרבות התייחסות לאביזרים למניעת לכידת אצבעות ,גובה
פתיחה ,מנגנוני האטה סימוני אזהרה וכל הנדרש בתקן ובחוזר מנכ"ל.
המוצרים שהתקן חל עליהם ישאו תו-תקן
בפריטים ישולבו כל האביזרים ,הפרזולים והרכיבים האוריגינליים המהווים חלק מהמערכות המאושרות עפ"י
תו התקן .סוגי הפרופילים יותאמו לצורת הפתיחה ,ולגודל הפתחים.
בתכנון המפורט יש להקפיד על יישום פרטי חיבור נאותים בין מלבני העזר לקירות ,תוך תשומת לב מיוחדת
לאיטום ולטיב ההשקה של הפריטים משני עברי מסגרת העזר.
כל אביזרי הפרזול יהיו מסוג המיועד לשימוש מאומץ )אנטי-ונדלי( ,עמיד היטב בהטרחות ,ואסטטי.
גימור הפריטים יהיה בצבע או באילגון ,עפ"י בחירת האדריכל ,ובאישור המנהל .עובי האילגון יהיה  20מיקרון
לפחות .עובי הצבע יהיה לפחות  30מיקרון במקרה של צביעה על ידי התזת צבע נוזלי ,ו  60 -מיקרון לפחות
במקרה של צביעה שתיעשה באבקה.
 00.00נהלי עבודה לקראת תחילת הייצור של המסגרות
 .1העבודות תבוצענה בשילוב עם כל יתר העבודות במבנה ,לרבות ציפוי הקירות וגימורם ,עבודות
הקונסטרוקציה ,מיזוג האוויר והחשמל ,ועל פי הוראותיו של המנהל ובאישור האדריכל.
 .2באחריות המבצע לבדוק את המוצרים המפורטים להלן בבדיקות אב טיפוס ,הנדרשות על פי ת"י
 ,1068במעבדה של מכון התקנים הישראלי ,או במעבדה מוסמכת אחרת באישורו של המזמין .
תנאי הבדיקה יהיו בהתאם לנדרש בתקן . 1068
כל הוצאות הבדיקה של הדגמים יהיו כלולות במחיר הסעיפים.
דגם הפריט שנבדק במעבדה ,על אביזריו ופרזולו ,יימסר למפקח.
 .3המבצע ימדוד את כל הפתחים בבנין ויצור את מסגרות האלומיניום בהתאם למדידותיו באתר.
00.00
.1

.2
.3
.4
.5
.6

מלבני עזר
מלבני עזר יבוצעו מפח פלדה מכופף ,בעובי מזערי של  2.0מ"מ ,בהתאם לגודל הפתח .הפח יצופה
באבץ.
ציפוי שייפגם ,יתוקן על ידי צביעה בצבע עתיר אבץ ,בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת ,קודם להרכבת
המלבן בפתח.
מלבני העזר יעוגנו לפתחים באמצעות עוגני פלדה מפוצלים ,המחוברים בברגים של פלב"מ החדורים
בתוך מיתדים )דיבלים( ולא ביריות ,ויבוטנו היטב בדיס עשיר צמנט.
פריטי המסגרות יחוברו למלבני העזר באמצעות ברגים וחיבורים מכאניים בהיקפם .הברגים לא יחדרו
דרך סיפי חלונות חלולים ,שנועדו לאגירת מי ניקוז בתוכם.
בפתחים שרוחבם  2.0מ' ומעלה לא יהיו ברגים בסף ,ויש לקבוע את הסף באמצעים מכאניים אחרים.
מסגרת האלומיניום תותאם היטב למידות הפתח ולצורתו.
ההרכבה של מסגרות האלומיניום תהיה מותאמת לגימור של הקירות.
מסגרת האלומיניום תהיה מחוברת חיבור מוצק ויציב אל קירות הבניין ,בעזרת ברגים ,או עוגנים
מתאימים.
יוזם עבודות האלומיניום יציב את מסגרות העזר ויעגנן בפתחיהן קודם שתעשה עבודת טיח ,או גימור
אחר על פני הקיר .הרכבת המסגרות תיעשה בתיאום מתמיד עם היוזם הראשי ,ובהתאם להוראות
המפקח באתר.
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 .7המסגרת תוצב ,לפי פלס.
המסגרת תהיה מעוגנת בעוגנים ובברגים של פלב"מ בתוך קירות הבטון .הברגים יהיו חדורים
במיתדים בתוך הבטון לפחות עד עומק של  40מ"מ  .בקיר בלוקים של בטון או של איטונג יש
להשתמש במיתדים מתאימים.
העוגנים ייעשו מפח פלדה שטוח שעוביו לפחות  2.5מ"מ ,ורוחבו לפחות  40מ"מ .העוגנים יהיו
מרותכים משני צידי המסגרת הסמויה ,לסירוגין .המרחק בין העוגנים לא יעלה על  600מ"מ והמרחק
בין העוגן ופינת המסגרת לא יעלה על  150מ"מ.
עוגנים שאורכם גדול מאשר  150מ"מ ,יהיו מחוזקים על ידי הגדלת עוביים ,או על ידי תוספת תמיכה.
לא יעשה שימוש בפיסות מרווח( ,)SHIMSלצורך זה.
 .8בתום ההרכבה לא ייחשף שום חלק ממסגרת העזר ,בין בשעה שהחלון פתוח ובין בשעה שהוא סגור.
הדיסקאות וברגי הפח אשר ישמשו להתקנת פריטי המסגרות ,יהיו של פלדת אל חלד (בלתי מגנטית).
 .9לא יורכב חלון בתוך מסגרת העזר ,או בקיר ,אלא לאחר גמר עבודות הטיח ,הריצוף ,הסיוד והצביעה.
אבל ,בפתחים המצופים גבס בצד פנים ,לעולם יורכב החלון קודם שייקבעו לוחות הגבס סביב הפתח.
החלון יהיה מוצב בפתח לפי הפלס.
עיצוב מסגרת העזר ודרך הצבתה ,יסמן את קו הגימור לבניית הקיר .הסימון יהיה ברור ,קבוע ,ונוח
להשלמת הבניה.
 00.00זיגוג  -כללי
.1
.2

.3
.4
.5
.6
00.00

עובי הזיגוג המזערי יהיה לפי ת"י  .1099בהיעדר הגדרה אחרת יהיה הזיגוג רגיל/מחוסם/מועם/אנטי-
סאן/רפלקטיבי עפ"י התקנות ,תכנון האדריכל ,ובאישור המנהל.
עובי הזכוכית בדפנות של אלומיניום וזכוכית ,ימנע כפף בזכוכית החורג מעבר ל 7 -מ"מ.
בחלונות משרדים הפונים לחוץ תותקן זכוכית בידודית .עובי מזערי של לוח הזכוכית החיצונית  -לפחות
 4מ"מ .המרווח בין הלוחות  12 -מ"מ .הזכוכית הפנימית תהיה שכבתית ,בעובי  6.5מ"מ לפחות ,עם
.P.V.B 0.76
לוח הזכוכית החיצוני ימנע חדירת קרינה של השמש פנימה .מקדם ההצללה של השמשה יהיה 0.45
מ"מ ,או פחות.
בחלונות שירותים יותקן זיגוג מועם.
בדלתות מזוגגות יהיה הזיגוג מזכוכית בלתי רסיקה  -זכוכית שכבתית ביטחונית או שוות ערך בעובי
מזערי  6.5מ"מ ,עם.P.V.B 0.76 .
בדלתות ובחלונות מזוגגים מוגני ירי/הדף ,הזיגוג יהיה עפ"י הנדרש בהנחיות הביטחון שלעיל.
שימוש בשמשה של זכוכית רבדים יידרש גם באזורים מיוחדים אחרים ,מסיבות אקלימיות ו/או
אקוסטיות ,ו/או מגוניות.
קירות מסך

 .1קיר מסך ייחשב כקיר חוץ לכל דבר וכל הדרישות לגבי קירות החוץ תחולנה גם על קירות המסך,
ברצועות הבלתי שקופות בו.
 .2התכנון והביצוע של קיר המסך יעשה בהתאם לת"י ) 1568בהכנה( ובהתאם לתקנים הזרים:
BS 8200-Code of Practice for the Design of Non Loadbearing External Vertical
.Enclosures of Buildings
 CW-CT (Centre for Window & Cladding Technology University Centre of Bath, U.K.).Standard and
Guide to good practice for curtain walling
 .3אופן ההרכבה:
 העוגנים לקירות המסך והגגות יהיו מפסי פלדה או פרופילי פלדה ,בעובי לפחות  6מ"מ ,וברוחב
לפחות  40מ"מ .העוגנים יחוברו לקירות על ידי ברגי מכונה בקוטר  12מ"מ ,המוברגים במיתדי
פלדה מתאימים וחדורים לעומק של  50מ"מ לפחות .הברגים ,האומים והדיסקאות יהיו מפלדה,
ומצופי אבץ.
 העוגנים והחיבורים הקובעים את הקיר יקנו קשיחות לחיבורי קיר המסך ,וימנעו כל עיוות של פיתול
וכל כפף בזקופות המעוגנות על ידם .שטחי המגע של העוגנים ופרופילי קיר המסך לא ישמיעו
חריקות ,שריקות או נקישות ,אגב הזזה הדדית בגין משבי רוחות ,או שינויי טמפרטורה .
 מבנה העוגנים יאפשר את הסטתם בשלושה צירים ביחס לבנין ,ובשעורים המספיקים לספוג את כל
הסטיות הגיאומטריות שימצאו בשלד הבנין ,ואלה שייעשו במהלך ההרכבה .ימנע השימוש בפיסות
מרווח) .(SHIMS
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 קיבוע יעשה במערכת העוגנים בתום הצבתם והידוקם במקומם ,על ידי פין של פלדת אל-חלד
שקוטרו  3מ"מ .הפין יוחדר דרך העוגנים וימנע כל הזזה הדדית ביניהם לאורך ימים.
 העוגנים וכל עזרי העיגון העשויים פלדה יהיו מצופי אבץ על ידי טבילה באמבט חם .עובי הציפוי יהיה
 80מיקרון או יותר .כל פעולות העיבוד בעוגנים כגון הריתוך ,הכיפוף ,והחיתוך יושלמו קודם שייעשה
הציפוי עליהם.
 לא יעשו כל פעולות ריתוך באתר הבניין.
 לא יחשפו העוגנים ,ולא האמצעים האחרים המשמשים לחיבור קיר המסך ,בתום הרכבתו.
 .4חישוב תנודות:
תכנון רכיבי קיר המסך ימנע תנודות יתר וכשל בדרישות התפקוד כתוצאה מתזוזות הנובעות מסיבות
תרמיות ,לחות או כשל מבני.
על מנת למנוע מצבי כשל עקב תנודות ,רכיבי קיר המסך יתוכננו כך שיוכלו לזוז יחסית למחבריהם
ומחבר התפר עצמו יוכל לקבל את התזוזה.
 .5תפרים ,אטמים ,חומרי איטום וזיגוג:
הנחיות התכנון לגבי מחברי תפר ,אטמים וחומרי איטום ואביזרי חיבור לזיגוג ,כמפורט בתקנים
הבריטיים BS 6213 ,BS6262 :ו . BS6093 -המתכנן יתחשב בהנחיות אלו בתכנון החיבורים בין
רכיבי קיר המסך ,בכדי למנוע מצבי כשל ,כתוצאה מתנודות ,כמפורט לעיל.
 .6בקרה תרמית ועיבוי :
קיר המסך יעמוד בכל הדרישות החלות על קירות חוץ בת"י  1045ורכיביו השונים יתוכננו בהתאם
להנחיות והוראות התקן.
התכנון ימנע מעבר חום רצוף בין חלקי קיר בעלי מוליכות תרמית גבוהה ,על ידי הפרדה באמצעות
בידוד תרמי ,באופן שלא ייווצר עיבוי הנראה לעין על פני הרכיבים האטומים של קיר המסך בצד הפונה
אל החלל הפנימי .כמו כן על המתכנן להקטין למינימום רוחבם של גשרים תרמיים.
 .7דרישות מיגון:
 אלמנטי השלד יתוכננו כך שיעמדו בכוחות דינמיים הפועלים פנימה והחוצה ובעיקר חיזוק החיבורים
לקירות.
 מידות מקסימאליות של כל אלמנט  300/300ס"מ.
 קירות המסך יורכבו כיחידה אחת עג"ב משקופים עיוורים בעובי  3מ"מ לפחות עם עיגון לבטון לפי
פרט מ אושר ע"י יועץ המיגון של המנהל .התאמה לציפוי האבן לפי פרט שיאושר ע"י האדריכל .קירות
המסך יהודקו למשקוף כנגד אטם כדי להשיג אטימות וקבלת כוחות רתיעה.
 בקירות המסך ניתן לשלב לבני זכוכית מחוזקות (משקל כ 5 -ק"ג ללבנה) וזכוכית שכבתית בעובי
טיפוסי של  33מ"מ .שילוב לבני הזכוכית ושילוב זכוכית  -לפי פרט מיוחד שיאושר ע"י יועצי המיגון.
 באלמנטי קירות המסך תבוצע חלוקה משנית במודול טיפוסי של  64/64ס"מ .ניתן גם להגיע למודול
של  90/90ס"מ לפי פרט שיאושר ע"י יועץ המיגון מטעם המזמין.
 סוג הזיגוג ועוביו יהיו בתאום ובאישור יועץ המיגון מטעם המזמין.
 00.01הרכבה
 .1מסגרות האלומיניום ,הדפנות ומסגרת העזר יורכבו בתוך הפתח הרכבה אטומה בפני חדירת מים
ורוחות .האיטום יהיה רצוף .עיסות האיטום יהיו מן הסוג הנדבק בקירות המבנה ,ופרופילי האלומיניום,
אינו פוגע באלומיניום ולא בקירות הבטון וציפוייהם ,אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים ,או חומרים
המזהמים את קירות הבניין.
עיסות האיטום בהשקות של פרופילי האלומיניום זה בזה ,תהיה של עיסה סיליקונית כדוגמת העיסה
 911של  ,DOW CORNINGאו עיסה  SIKAFLEX 11FCשל חברת .SIKA
עיסת האיטום בהשקות בין מסגרות האלומיניום וקירות הבניין ,ציפוי הטיח ,האבן וגרניט ,תהיה של
עיסת סיליקון ניטראלית ,כדוגמת העיסה  917של  ,DOW CORNINGאו .FC11 SIKAFLEX
העיסה תהיה משוחה בשכבה אחידה ,שטוחה וחלקה ,אחרי ניקוי השטחים הנמשחים בעזרת חומר
קמאי( )PRIMERהמתאים לעיסה.
חומרי האיטום יקיימו את תכונותיהם לאורך שנים ,בתנאי טמפרטורה משתנים.
 .2כל קווי התורפה למעבר מים ייחסמו באמצעות רצועות איטום של .EPDM
חסימות ייפרשו גם על סיפי הפתחים ,במזוזות הפתח ,ומתחת לציפויי הקיר לסוגיהם.
פרישת החסימות תהיה רצופה ,עם חפיפות נאותות במימשקים.
תחתית רצועות החסימה תיתמך ,ותמנע בהם כל היקוות של מים.
הרצועות הפרושות במזוזות יהיו אחוזות ע"י הידוק ,במלא רוחבן במרחקים של  1.0מ' בין הידוק
להידוק.
שולי הרצועות בסיפים יהיו מופשלות מעלה ,על מזוזות הפתח ,ועל גבו של הסף ,וימנעו כל גלישה של
טיפת מים מעבר לחסימה.
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.3

.4
.5

.6

.7

פרישת הרצועות תיעשה לפני פעולות הציפוי על הקיר ,וסמוך מאד למועדו .הרצועות לא תושארנה
חשופות ,ויימנע כל נזק וכל פגיעה בהן.
התכנון ימנע פגיעה בתפקוד קיר המסך עקב היווצרות עיבוי פנימי על ידי התקנת מחסום אדים לפני
שכבת הבידוד הפנימית ,מהצד הפונה אל החלל הפנימי.
מחסום האדים חייב להיות רצוף וללא פגמים מקומיים .כדי להבטיח את אטימותו ,חייב מחסום האדים
להיות מספיק חזק על מנת שלא יינזק בעת ההתקנה .החישובים התרמיים של רכיבי קיר המסך יאפשרו
השגת תנאי נוחות אקלימית בחלל הפנימי תוך חסכון מרבי באנרגיה.
בדיקת איטום ההרכבה של הדפנות ,החלונות והקירות בפתחיהם תעשה באתר ,בנוכחות
המזמין .במהלך בדיקת המסגרות יבדקו :פינות ,חיבורים וכד '.הבדיקה תעשה בהתאם למפרט:
Field Check of Metal Curtain Walls, for Water Leakage AAMA 501.2-83.
בקרת רעש:
תכנון מכלול קיר המסך יאפשר בידוד אקוסטי נאות בין פעילות הפנים לבין פעילות החוץ.
הערכת שיעור הבידוד האקוסטי של רכיבי קיר המסך תעשה בהתאם לת"י .985
רכיבים נפתחים בקירות מסך יאפשרו במצב סגור השגת הבידוד האקוסטי הנדרש בין החוץ לבין
הפנים.
כאשר בקיר המסך קיימים רכיבים הניתנים לפתיחה יש לקבוע את אינדקס הבידוד האקוסטי מפני קול
נישא באוויר ,בהתחשב ביחס השטחים שבין הרכיב הנפתח לבין הקיר.
תכנון הרכיב הפתוח ימנע שריקת רוח .כמו כן ימנע התכנון רעשים הנובעים מתנודות תרמיות ולחות של
רכיבי קיר המסך.
גימור פני המעטפת החיצונית של קיר המסך ימנע רעש הנובע מגשם או ברד.
אינדקס הבידוד האקוסטי יהיה לפחות  .IA = 32dBהמדידה לבדיקת אינדקס הבידוד האקוסטי תעשה
בהתאם להנחיות המפורטות בת"י  1034חלק .5
אביזרי חיבור:
כל רכיב נושא בקיר המסך מחובר באמצעות אבזר חיבור לחלק נושא של מבנה הבניין ועליו לעמוד
כנגד פעולת כוחות שונים כגון :משקל עצמי ,כוחות אופקיים )רוח וחבטות( ,ציוד תחזוקתי וכוחות
הנובעים מתנודות )של הרכיב או המבנה(.
התכנון חייב לקחת בחשבון שאבזר חיבור עלול להיכשל והעומסים יועברו אל יתר החיבורים ולכן אין
לח בר רכיב או אבזר על ידי חיבור יחיד ואם הוא מחובר על ידי שני אבזרים כל אחד מהם יהיה מסוגל
לשאת את מלוא העומסים הפועלים על הרכיב.
המספר ומידות האבזרים יחושבו בהתאם לתכן עם מקדמי ביטחון של  ,2-3בהתחשב גם בטיב ביצוע.
תכנון המחבר ייקח בחשבון אפשרויות משחק הן לצורך עמידה בתנודות והן לצורך הרכבת הרכיבים
באתר.
אבזר החיבור יהיה בעל עמידות גבוהה כנגד קורוזיה ,בכל סביבה שהיא ,לרבות בקרבת הים.
אבזר החיבור יהיה בעל עמידות באש כשל הרכיב אליו הוא מחובר .מיקומו והגנתו לא יפגעו בבידוד
הרכיב כנגד אש.
גישה לתחזוקה:
יש לדאוג לגישה נוחה ובטיחותית לכל רכיב ו/או אבזר הדורש החלפה ו/או תיקון וכמו כן גישה
בטיחותית לצורכי ניקיון כנדרש בחוק התכנון והבנייה.
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לפרק  -15עבודות מיזוג אויר ואוורור
 15.01כללי
מפרט זה מתייחס להתקנת מערכות מיזוג אויר ואוורור בפרוייקט במבנה ביה"ס וספריה של תיכון מגידו.
מיזוג אוויר בכיתות ובחללים ציבוריים ייתבצע ע"י מערכות מפוצלות מסוג מיני מרכזי .OFF/ON
בחדרי שירותים תבוצע יניקה מאולצת באמצעות וונטות אל חוץ המבנה.
כמו כן מתוכננת מערכת אוויר צח מבוססת טכנולוגיית ( VRFאופציה זו נתונה להחלטת הלקוח).
 15.02כפיפות
התכנון והביצוע של המבנים יהיו כפופים:
להוראות והנחיות שבמפרט זה.
א.
הוראות התב"ע והנחיות הועדה המקומית.
ב.
הוראות מתכנן מיזוג-האויר והאדריכל.
ג.
חוק התכנון והבניה תשכ"ח.
ד.
הל"ת (הוראות למתקני תברואה).
ה.
המפרט הבינמשרדי (הספר הכחול) וכל התקנים.
ו.
הוראות לבטיחות בעבודה – המוסד לבטיחות וגהות.
ז.
חוק החשמל
ח.
 15.03יחידות המידה
להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי המפרט הטכני:
מ' – מטרים ,מטר אורך ,מטר עומד.
מ"ר – מטר רבוע.
מ"ק – מטר מעוקב
יח' – יחידות.
קומפ' – קומפלטים ,מוצרים שלמים.
ט.ק – .טון קירור.
ק"ג – קילוגרמים.
חודש – חודש עבודה ,חודשי אחריות.
שנה – שנת עבודה ,שנת אחריות.
רמ"ק – רגל מעוקב.
רמ"ק/ד – רגל מעוקב לדקה.
 15.04אחריות הקבלן – כללי
קבלן מיזוג האויר מצהיר בזאת שבדק את המפרט והחוזה על נספחיו לפני התחלת העבודה .הקבלן אחראי
למדידות ,סימונים והתאמת התוכניות.
הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו במשך  24חודשים מיום מסירת הדירות לדיירים .תחילת תקופת האחריות
לכל דירה בנפרד תהיה בהתאם למועד מסירתה לדייר .בכל מקרה ,תקופת האחריות אינה נופלת מתקופת
האחריות שבה הקבלן מחויב בהתאם לחוזה עם המזמין.
הקבלן ייתן למזמין תעודת אחריות של היצרנים לכל הציוד שיותקן על ידו.
 15.05מידע ונתונים
 .1הקבלן מתחייב למסור תוך  14יום מקבלת ההזמנה נתונים על גודל ,טיב ,תצרוכת חשמל ,גודל
היסודות ותכונות אחרות ,תוכניות ,פרטים טכניים וחומר דומה עבור הציוד שהינו מספק לפי דרישת
המתכנן .הקבלן חייב לספק תוכניות עבודה מפורטות לציוד ,למערך ומהלך צינורות ,יסודות וכו'.
 .2התוכניות יכללו בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי:
א .תכנית הרכבה של מערכות מיזוג-אויר ,איוורור ושחרור עשן בקנ"מ .1:25
ב .סכמות חשמל ופיקוד למערכות מיזוג-אויר ,איוורור ושחרור עשן.
ג .תוואי צנרת.
ד .שרטוטי פרטים.
ה .הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש (כיבוי-אש) .עליו
להסב את תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל.
ו .האחריות בנושאי הבטיחות ובכללם שריפות ,על הקבלן.
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 .3הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה של הסביבה ,לרבות איכות המים
וכו' .במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המתכנן לנושא ,לפני תחילת הביצוע .לא העיר –
חלה עליו חובת האחריות בנדון.
 .4הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ,הציוד ורמת הביצוע בשלבי העבודה השונים.
הקבלן יתקן או יחליף חלקים אשר נמצאו לא מתאימים לרמה מקצועית מקובלת ,לפי דרישת המתכנן
והמפקח .ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור בייצור ,הספקה והרכבה של המתקן על כל
חלקיו ,תהיה בידי המתכנן והמפקח והחלטתם תחייב את הצדדים.
 .5על הקבלן למנות את נציגו במקום אשר ישמש כאחראי לביצוע העבודה ,ויתאם בין הגורמים הקשורים
לביצוע המתקן .נציג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה .נציג הקבלן יהיה
מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים.
 15.06תנאי ביצוע
 .1העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט ,מושלמת מכל הבחינות .אין לבצע כל שינוי בלי אישור
מוקדם מאת המתכנן והמפקח ובמידה ויבוצעו שינויים כלשהם בלי אישורם ,יהיה על הקבלן לשנותו על
חשבונו הוא.
 .2במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה ,יהיה עליו לקבל על כך הסכמה
מוקדמת מצד המזמין .למרות הסכמה זו ,אם תינתן ,לא תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד
אשר יסופק ע"י קבלן המשנה.
 .3העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה ,מכבי האש ,חברת החשמל וכל יתר הרשויות
המוסמכות וכמו כן ,בהתאם לתקן הישראלי ולמפרט הסטנדרטי של הועדה הבינמשרדית העדכנית
ביותר ובהעדרו  -לפי המלצות  ASHRAEבמהדורתו המעודכנת.
 .4על הקבלן לבצע את עבודתו במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין ,להחזיק באופן
קבוע צוות פועלים מנוסים ומנהל עבודה מעולה שיפקח בקביעות על ביצוע המתקן.
 .5הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים וידאג לפתחים עבור מעבר צנרת ותעלות דרך קירות ,רצפות
ותיקרות .הקבלן יתאם עבודה זו עם הקבלן הראשי ,על מנת לבצע זאת במועד המתאים .במידה
והקבלן לא דאג לנ"ל ,יבצע הקבלן את עבודת הסיתות הדרושה בתיאום עם הקבלן הראשי ומהנדסי
הבניה וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן.
 .6כל ברגי ההרכבה למבנה יבוצעו ע"י ברגים עוברים או ברגי פיליפס .אין להשתמש ביריות.
 .7כל חלקי המתכת שאינם מגולוונים ,מחוץ למשאבות ומנועים ,ינוקו ע"י מברשת פלדה ויצבעו בשכבות.
אחת של אפוקסי יסוד והשניה בצבע של תערובת אבץ של טמבור או שווה ערך מאושר ,אלא אם צויין
אחרת.
 .8לא יבוצעו כל חלק מכונה או ציוד אחר ,לרבות מערכות חשמל ובקרה ,ללא אישור המתכנן .האישור
יינתן לאחר הגשת תוכניות עבודה ,ספציפיקציות ,קטלוגים ,עקומות פעולה וכו'.
 .9במערכות הקשורות בכלים שונים או חלקים ארכיטקטוניים יקבע מיקום הציוד או פריטים אחרים
(שבכות אויר) עפ"י התוכניות הארכיטקטוניות ,הקונסטרוקציה ,האינסטלציה ,והחשמל שהקבלן יעבוד
לפיהן .באחריות הקבלן לבצע/לערוך תוכניות סופרפוזיציה על בסיס תוכניות המערכות השונות
שימסרו לקבלן ע"י המזמין.
 .10במעבר תעלה דרך קיר בניה ו/או בטון ,ו/או תקרה ,תסופק מסגרת עץ ותבוטן ע"י הקבלן .יבוצע איטום
ע"י בידוד בין התעלה למסגרת .בין התעלה ומסגרת העץ יבוצעו הלבשות .חומר העץ יקבל צביעת
הגנה מפני רקבון ע"י שמן פשטן לעץ של טמבור או שווה ערך מאושר.
אספקת המסגרת ,התקנתה ,ביטונה ,אטימתה וביצוע הלבשות בין התעלה למסגרת עץ יבוצעו ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
 .11תיקוני בניה וטיח עקב עבודות חציבה וסיתות שבוצעו ע"י הקבלן יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 .12הקבלן יספק וירכיב שרוולי מעבר לצנרת בקירות בניה ,קירות בטון ו/או תקרות בטון ויבטנם .יבוצע
איטום בין הצינורות לשרוול .השרוול יהיה מפלדה מגולוונת או מ .PVC -הקבלן יספק וירכיב לוחיות
ציפוי (רוזטות) מפח מגולוון לכל הצינורות העוברות גלויים או סמויים דרך הקירות או תקרות משני
קצוות שרוול המעבר .ביצוע עבודות אלו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 15.07בדיקה ,ויסות ,הרצה ,הדגמה והדרכה
א .הרצה
הקבלן יפעיל את המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתיאום עם המפקח והמתכנן .הרצה משביעת
רצון תיחשב לפעולה תקינה של כל המערכות במשך  14ימי עבודה 10 ,שעות פעולה ביום ,הן בקיץ והן
בחורף.
ב .הדגמה והדרכה
הדגמה והדרכה של כל סוגי המתקנים תעשה על-ידי צוות מקצועי של קבלן מ"א והאיוורור לנציגי
הדיירים וכן לנציגי חברת הניהול.
ג .ספר מתקן (מסמכים ותוכניות )AS-MADE
ספר המתקן ותוכניות  AS-MADEיוגשו ב 5 -אוגדנים עם  5העתקים .הגשת ספר המתקן תהווה תנאי
לקבלת המתקנים ,כמפורט להלן.
 15.08קבלת המתקנים
א .קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:
 סיום כל עבודות ההתקנה.
 סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ,ודיווח על ביצועו בכתב.
 הרצת המתקנים.
 סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין ,הדיירים וחברת הניהול.
 הגשת ספרי מתקן ותוכניות .AS-MADE
ב .תחילת מועד אחריות
מיום קבלתו הרשמית של המתקן ובהתאם להחלטת המתכנן ,אולם בכל מקרה לא לפני פתיחה
רשמית של המתקן לפעילות ,הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם
המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.
 15.09שירות ואחריות למערכות בשטחים המשותפים
הקבלן יהיה אחראי במשך  24חודשים מיום קבלת העבודה ע"י המתכנן ,המפקח ונציגות הדיירים ו/או חברת
הניהול לכל העבודה ,הציוד והחומרים שסופקו על-ידו ויהיה עליו להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון ,מבלי
כל תשלום נוסף במשך תקופה זו ,תוך זמן הקצר ביותר .בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן
מאחריות זו .כ"כ מתחייב הקבלן לספק במהלך התקופה את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה
תקינה ויעילה של המתקן ,לרבות :שימון ,גירוז ,מתיחת רצועות ,החלפת מסננים ,תיקון אטמים ,ניקוי וכו' .כל
העבודות האלו וחלקי החילוף הכרוכים יהיו על חשבון הקבלן.
במסגרת השירות חייב נציג הקבלן לבקר במקום באופן קבוע ,אחת לחודש ,לערוך ביקורת שגרתית ,ולבצע
על חשבון הקבלן טיפולי אחזקה מונעת ,הכוללים ,בין היתר ,החלפת חומרי סינון בכל מסנני האויר (במידה
וקיים) .על הקבלן להחתים בעת הביקורת את נציג הדיירים ו/או חברת הניהול .בסוף תקופת האחריות
והבדק עליו ליזום פגישה עם כל הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות.
 15.10שירות ואחריות למערכות הדירתיות
הקבלן יהיה אחראי במשך  24חודשים מיום קבלת העבודה ע"י המתכנן ,המפקח ובעל הדירה לאותה הדירה
לכל העבודה ,הציוד והחומרים שסופקו על-ידו ויהיה עליו להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון ללא כל
תשלום נוסף .בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו ועליו לתקן את התקלה בתוך 24
שעות .כ"כ מתחייב הקבלן לספק במהלך התקופה את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה תקינה
ויעילה של המתקן ,לרבות :החלפה /ניקוי מסנני אוויר פעם בשנה .עבודות התחזוקה וחלקי החילוף הכרוכים
יהיו על חשבון הקבלן.
בסיום מסירת המתקן לדייר יחתים הקבלן את הדייר על מסמך "אישור קבלה".
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 15.11בדיקה סופית של מתקן החשמל
בניגוד לאמור במפרט הכללי " "08לעבודות חשמל הרי שמתקן החשמל ייבדק בתום העבודה ע"י בודק "מוסמך"
שיקבע ע"י המנהל .עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן.
 15.12מסמכים ותוכניות עדות ()AS MADE
עם סיום העבודה ימס ור הקבלן את המתקן ומערכותיו ואת המסמכים ותוכניות העדות כמפורט להלן:
 .1תוכניות מתקן ,חלקיו ומערכותיו המעודכנות ,כפי שבוצעו בפועל .הקבלן יסמן את כל השינויים ,סטיות
ותוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.
לשם כך יתאם הקבלן פגישות עם המפקח והמתכננים לצורך הבהרה ובירור לגבי השינויים שנעשו.
בכל מקרה שינויים ביחס לתוכניות המקוריות כפופות לאישור המתכנן והמפקח מראש ובכתב בלבד.
 .2הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות :הוראות לטיפול מונע לאחזקה ,כפי שנמסרו לו ע"י יצרן
הציוד ולמילואים שהוכנו על-ידו לצורך אחזקתן התקינה של כל המערכות.
 .3רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן ,כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובת היצרן של כל חלק.
 .4קטלוג של הציוד אשר סופק ,כולל מפרטי התקנה ואחזקה.
 .5רשימת הציוד המותקן .יצויין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי
הפעלתו .קבלת המתקן מותנית בין היתר בביצועו של סעיף זה.
 .6כל החומר יוגש בעברית בלבד .טיוטת החומר תוגש תחילה לאישור המהנדס המתכנן ורק אח"כ תועבר
ב 5 -העתקים.
 .7כמו כן ,בנוסף לכל הבדיקות והתעודות הנזכרות לעיל ,הקבלן מחויב כחלק מתהליך המסירה ,בהדרכת
נציגי המזמין ,הדיירים וחברת הניהול בשימוש נכון ותקין במערכות ,וזאת ע"י מומחה המאושר ע"י
היצרן.
 15.13תנאים אחרים ושונות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

על הקבלן לנקות את השטח מהפסולת והשיירים הנגרמים ע"י עבודתו.
על הקבלן לבצע את כל סידורי הבטיחות ויהיה אחראי בפני המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או
גופני אשר ייגרם תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו (ביטוח צד ג').
הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו ,כגון :בדיקות רעש ,ספיקות אויר וכו' ,בכל
מקרה שיידרש ע"י המתכנן ו/או הנהלת הפרוייקט.
הקבלן יתקין ,יצבע ,ויסמן שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מכונה ,צנרת או מכשיר אחר .כמו כן ,יסמן
חצים וצבעים עפ"י דרישת המתכנן.
הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות והמתקנים האחרים בגוונים ,כפוף לתקן הישראלי או להוראות שינתנו
ע"י המפקח .הנ"ל כולל סימון כיוון הזרימה בחצים על-פי המפרט המתאים.
במשך תקופת האחריות ,הקבלן מתחייב בזאת לספק שירות בתוך  24שעות מקבלת קריאת השירות.

 15.14תוכניות
בחתימתו על חוזה זה ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות לחוזה זה הן לעיון/למכרז בלבד ואינן
מהוות תוכניות מעודכנות לביצוע .חלק מהתוכניות המפורטות לביצוע יקבל הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה,
ויתר התוכניות לביצוע ,עם התקדמות העבודה ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים לפני ביצוע העבודה על
פי לוח זמנים מאושר ומעודכן.
מסמך ג'  – 2מפרט טכני מיוחד פרק 15
 .1הקדמה
מפרט זה מתייחס להתקנת מערכות מיזוג אויר ואוורור לפרוייקט ביה"ס תיכון מגידו (מבנה ראשי
וספריה).
מבנה ראשי של ביה"ס בן  2קומות מעל קומת הקרקע.
מבנה ספריה הינו חד קומתי.
הפרויקט מתוכנן במשרד עמית נמליך אדריכלים.
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 .2תיאור הפרויקט
העבודה הכלולה במפרט זה מתייחסת לאספקה והתקנה של מערכות מזוג אויר ואוורור בפרויקט ביה"ס
מגידו (מבנה ראשי וספריה).
מפרט זה מתייחס לאספקה והתקנה של:
א.
ב.
ג.
ד.

ביצוע מושלם של מערכות מזוג אויר (מזגנים מיני מרכזיים  ( DXבכיתות ובחללים ציבוריים של
ביה"ס והספריה.
מזגנים עיליים לחדרים של הצוות וחדרים טכניים (כדוגמת חדר תקשורת).
מערכת אוויר צח לכלל הכיתות ולחלל הספריה (אופציה להחלטת הלקוח).
מערכות מאולצות לאוורור בשירותים.

 .3היקף העבודה
א .העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישה ציוד ,הובלה ,ביטוח ,קניה ,מכס והיטלים כל שהם ,שחרור,
מיסי נמל וקניה ,הובלה למקום הביצוע ,ביצוע חומרים ,מכשירי עבודה ,מתקני הרמה והובלה ,פיגומים
למיניהם ,ויסות כמויות אויר במערכות פיזור אויר ,ויסות תפוקות האויר של מפוחי יחידות המיזוג.
העבודה תהא בהתאמה מלאה לנדרש במפרט זה ובתוכניות ותהא כפופה לתנאי החוזה.
כל החומרים ,הציוד ,המכשירים ,ביצוע ,תכנון ושרטוטים לעבודה זו יהיו בהתאמה לתקן הישראלי
ובהתאמה לדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות .בהעדר תקנים מקומיים יחולו על הקבלן
תקנים של אגודת המהנדסים בארה"ב.
ב .העבודה כוללת
העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה ,אספקה והתקנה של:
 .1מערכות מיזו"א מיני מרכזיות (טכנולוגיית מיני מרכזי .( DX
 .2מערכות מיזו"א עבור האזורים הציבוריים (טכנולוגיית מיני מרכזי .( DX
 .3מערכת אוויר צח למבנה ספריה וביה"ס (טכנולוגיית .)VRF
 .4מזגנים עיליים לחדרי צוות ביה"ס וחדרים הטכניים.
 .5מפוחי פליטה משירותים.
 .6מערכות תעלות אויר ,בידודן ואביזריהן.
 .7מערכות חשמל מושלמות.
 .8מערכת פיקוד מושלמות.
 .9אספקת מכשירי מדידה.
 .10אספקת תוכניות עבודה.
 .11צנרת ניקוז מהיחידות ועד לנקודות הניקוז שיוכנו ע"י המזמין.
 .12כל יתר הפריטים ,האביזרים וחומרי עזר כגון :זוויתנים להגנת פינות ,מסגרות עץ ,ברגים ,מסגרות
למפזרים ותריסים ,שרוולים למעבר צנרת ,חומרים אקוסטיים ,בולמי רעידות ,שבלונות וכד' -עבור
מערכת מיזוג האויר ,אף אם לא צויינו במפרט זה ובתוכניות.
 .13פיגומים למיניהם.
 .14חיבור זמני של כוח ומאור לצרכי ביצוע העבודה ,מנקודה שתסופק ע"י המזמין.
 .15שירות ואחריות למשך שנתיים.
פרק א'  -מערכות ציבוריות ( אוורור ומיזו"א )
תיאור הפרוייקט
מפרט זה מתייחס למערכות הבאות:
א .ביצוע מושלם של מערכות מזוג אויר (מזגנים מיני מרכזיים  ( DXבחללים ציבוריים של ביה"ס.
ב .מערכות אוורור בשירותים.
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 .1המפוחים ואביזרים נלווים
 מפוחים לאוורור וסילוק עשן
המפוחים לסילוק עשן יהיו ציריים בהנעה ישירה עם מנוע  2מהירויות בהתאם לתוכניות
א.
המפוחים יהיו מטיפוס המיועד לעבודה בטמפרטורה גבוהה בעלי הגדרה של עמידה ב250C -
ב.
במשך שעתיים.
המפוחים יהיו בעלי אשור של מכון התקנים בארץ או של אחד המכונים הבאים בחו"ל :בצרפת
ג.
 ,C.T.I.C.M.אנגליה  ,F.I.R.T.Oגרמניה .T.U
מפוחים ציריים יהיו עם גוף מאורך .המפוחים יסופקו עם מנוע מתאים כחטיבה אחת ע"י
ד.
היצרן .המנועים יהיו מתאימים להגדרת העמידות .המנוע יהיה בעל דרגת אטימות IP-55
תוצרת "לירוי סומר" או "ברוק קרומפטון" או "אושפיז".
מפוחים צנטריפוגליים יהיו כדוגמת "" ,"S&Pשבח" או "שגיא" .
ה.
המפוחים יסופקו עם מחברים גמישים חסיני אש וכבל חשמל חסין אש ,בהתאם לדרגת
ו.
העמידות הנדרשת.
כל המפוחים יהיו בעלי רשתות מגן למניעת פגיעה .מפוח היונק ישירות מסביבתו ,ללא תעלה,
ז.
יצוייד בפעמון יניקה ,שיכלל במחירו.
המנועים יהיו בעלי גוף יצקת עם בהתאם למפורט בהמשך.
ח.
המפוחים יהיו מתוצרת "מטלפרס"" ,שגיא" או "שבח".
ט.
כל המפוחים יבחרו עם רזרבת ספיקה של  20%לפחות.
י.
המפוחים יסופקו עם מאמ"ת בעל נעילה בלוח .המפסק בעל מגע יבש לחיווי למרכז הבקרה.
יא.
המפוחים יתלו על גבי בולמי רעידות קפיציים ,גם במקרה של מפוחי חירום.
יב.
מפוחים המשמשים גם לאו ורור יכללו משתיקי קול כדוגמת תוצרת "ח.נ.ה " או "בלייגולד"
יג.
כמסופק ע"י מפזרי יעד בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה.
 .2תעלות
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

תעלות מזוג אויר מטיפוס "לחץ-נמוך" יהיו מפח מגולבן בהתאם לדרישות המפרט הכללי .תעלות
מעל  100ס"מ רוחב יבוצעו עם אוגן .האוגנים יהיו מיוצרים מפח התעלה ,ע"י כיפוף כפול ,עם
אביזרי פינה חרושתיים .הידוק הקטעים זה לזה יתבצע ע"י ברגים בפינות ,וכן ע"י מהדקים
מיוחדים לאורך הפאות החיצוניות ,במרחקים של  40ס"מ זה מזה .לא יאושרו קידוחים של ברגים
דרך האוגן.
תעלות סילוק עשן יהיו בעובי פח  1.25מ"מ ,עם אוגנים העשויים מכיפוף כפול של פח התעלה,
ועם אביזרי פינה חרושתיים .הידוק קטעי התעלה זה לזה יהיה באמצעות ברגים בפינות,
ומהדקים מאושרים לאורך הצלעות .האטם יהיה לטמפ'  .300Cºכל הנ"ל כפוף לאישור יועץ
בטיחות.
תעלות פליטה משירותים יהיו מטיפוס "לחץ-נמוך אטום" .כל התפרים יאטמו ב100%( RTV -
גומי סליקוני) מדגם מאושר.
קטעי תעלות המתחברים לציוד יהיו תמיד עם בידוד אקוסטי.
תעלות גלויות על הגג יהיו בעלות אטימה נגד גשם ואבק .האטימה במסטיק סיליקוני ,100%
 ,RTVוהדבקה בסרט ביטומני עם גב אלומיניום וציפוי חיצוני ב 2 -שכבות פוליגג של שרפון או
ש"ע מאושר .התעלות יותקנו בשיפוע עליון לניקוז.
התעלות החיצוניות יותקנו ע"ג פרופילים מגולוונים ללא חדירות של ברגים דרך דופן התעלה .רגלי
התמיכות יוצבו על גבי בסיסי בטון שיוכנו לשם כך ,או על מרצפות עבות ,שיונחו על יריעות חומר
איטום ,להגנה על איטום הגג .התמיכות וחומרי העזר שלהן יכללו במחיר התעלות.
הקבלן ידאג להארקה של התעלות בהתאם לחוקי החשמל .מחיר ההארקה כלול במחיר התעלות.
בידוד טרמי חיצוני יהיה מצמר זכוכית בצפיפות  1 PCFוציפוי חיצוני מנייר אלומיניום עם רשת
סיבי זכוכית.
בידוד אקוסטי פנימי יהיה מצמר זכוכית בצפיפות  2 PCFעם ציפוי הגנה פנימית נגד התפוררות.
כל הבידוד יהיה בעל סיווג  V.3.3של מכון התקנים עם אשור בר תוקף.
בכל התפצלות של תעלה יותקן מדף מפלג (קוודרנט) עם אפשרות נעילה ,בין אם צויין בתוכניות
ובין אם לאו.
בכל קשת של תעלה הנמצאת לפני פיצול יותקנו כפות כיוון פנימיות ,בין אם צוין בתוכניות ובין אם
לא.
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 .3מערכת אוורור המיועדות לעבוד בשגרה ובחרום
א .עבור אזור זה יותקן מפוח אוורור דו תכליתי ,שישמש לאוורור יום-יומי ולשחרור עשן במקרה
שריפה.
ב .המפוח יהיה בעל שתי מהירויות ,ובעת פעולה יום-יומית הוא יפעל במהירות הנמוכה ,ע"פ שעון
שבת שיותקן בלוח החשמל ,עם בורר עקיפה.
ג .כניסת האויר לחדר משאבות תהיה באמצעות תעלות מפח מגולוון  1.25מ"מ עובי מצופות פייר-
בורד .
ד .בעת קבלת סיגנל על גילוי עשן יופעל המפוח במהירות הגבוהה ,ללא תלות במצב הבורר.
 .4פרוגרמת בטיחות
א .המערכות יפעלו בהתאם לפרוגרמת הבטיחות של יועץ הבטיחות.
ב .במצב גילוי עשן ע"י גלאי בודד או לחצן אזעקת אש או הפעלת רגש זרימה של מערכת המתזים
(כ"א מהמצבים) יופעלו מפוחי שחרור העשן במחסנים ויסגרו המדפים הממונעים מעל דלתות
המחסנים.
ג .פנל הפעלות החירום בלובי הכניסה יכלול:
 הפעלה של מפוחי שחרור עשן  -כ"א בנפרד.
 כל בורר יהיה תלת מצבי "אוטומט-מופסק-ידני".
 .5עבודות חשמל
א .כללי
תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שכל ציוד החשמל ומערכת החשמל צריכה לקבל בנוסף גם אישור
יועץ החשמל לבניין.
ב .עבודות שתתבצענה ע"י קבלן החשמל:
 .1אספקת זרם חשמלי ,תלת פאזי 380 ,וולט 50 ,הרץ עד ללוחות החשמל השונים בבניין.
 .2הזנת חשמל תלת פאזית המסתיימת במפסק פקט ,בקרבת מערכות העיבוי.
 .3הזנת חשמל חד פאזיות או תלת פאזיות המסתיימת בשקע בקרבת יחידת הקצה.
ג .עבודות שתתבצענה ע"י קבלן מזוג האויר:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כל החיווט ,המובילים והמוליכים לכוח ולפקוד אל כל האביזרים מלוחות החשמל ולוחיות ההפעלה
מרחוק ,לציוד המופעל מהם ולשאר האביזרים השונים.
חיבור ההזנות ללוחות החשמל וליחידות.
התקנת מנתקי בטחון לכל ציוד הנדרש לכך.
חיווט כבל מרכזת גילוי אש שיותקן ע"י אחרים עד לקרבת לוח החשמל של מזוג האויר.
העברת ביקורת של בודק מוסמך.
תצלום תרמוגרפי של כל לוחות החשמל בהפעלה ובסוף כל שנת שרות ואחריות.
התקנת קבלים לשיפור כופל ההספק.

כל מערכות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאי מורשה בהתאם לחוק בפיקוח קבלן מיזוג האויר בהתאם לפרק
החשמל במפרט ובהתאם לפרק  08של המפרט הכללי ולחוקי חברת החשמל.
לצורך אישור מערכת החשמל יבצע הקבלן את השלבים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

עם התחלת הגשת החומר לאישור יכין הקבלן רשימה ראשונית של דרישות להזנות החשמל לבניין.
הרשימה תעודכן בהמשך עם התקדמות העבודה.
לפני הגשת תוכניות החשמל יוכן מסמך המפרט את עקרונות הפעולה (תפ"מ).
תוכניות החשמל עם סכמות דיאגרמטיות חד קוויות המתארות את עקרון הפעולה.
אישור תוכניות החשמל יהיה עקרוני וכפוף לפרוגרמת הפעולה הנדרשת.
כל החומר יוגש לאישור היועץ ויועץ החשמל.
הקבלן ראשי להתחיל את עבודתו רק לאחר שקבל אישור סופי של כל התוכניות.
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.6

לוחות חשמל

הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל ולהפעלה אוטומטית מלאה והפעלת מלאה והפעלת יד של כל מתקני מיזוג
האוויר והיחידות השונות כמפורט בתיאוריהן.
בנית כל לוח וביקורת התוכניות יהיה לפי דרישת היועץ המזמין ויועץ החשמל ולפרק  08במפרט הבין משרדי,
יצרן הלוחות יהיה עם  .ISO-9000היצרן יאושר ע"י היועץ.
כל לוח יכלול את המתנעים ,המפסקים ,אביזרי עזר ,מנורות ביקורת ,חיבורי פנים לתפעול מדורג ואת כל
הבקרים ואביזרי הבקרה  -הכל בהתאם לנדרש בהמשך המפרט ובתוכניות המצורפות.
החיבור החשמלי של חלקי המערכת השונים יבטיח הפעלה מודרגת  -עם השהייה בין מנוע למנוע לפי תפ"מ
שיוגש לאישור.
לאחר הפסקת חשמל חיצונית וחידושה ,לתפעל המערכת מחדש באופן הדרגתי ואוטומטי.
כל לוח יכלול את המתקנים המפורטים במפרט המיוחד ,במפרט הבין משרדי וכמינימום המפורט להלן:
א .כללי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20

כניסת כבלים ללוחות תהיה תמיד מלמטה.
מהדקי כניסה ראשיים ללוח יהיו מסוג לא פריק כולל כיסוי.
שטח חתך מינימלי לחיווט בלוח  1.5ממ"ר.
אין לרדת בחתך המוליכים בחיווט הלוח.
יש להתאים מוליכים בלוח ובצרכנים לגודל ההגנה.
בלוח תשמר רזרבת מקום של  30%לפחות.
תוצרת הציוד כגון :מפסקים ,מנתקים ,מאמ"תים ,ציוד פיקוד ובוררים בלוח תהיה "קלוקנר מילר" או
"מרלן ג'רן" .אין לערבב יצרנים שונים.
מגענים ובוררים בלוחות יאופיינו לפי  AC-3ובדרגה אחת יותר גבוהה מהזרם המקסימלי המתוכנן
(דרגת הגנה).
מגענים בלוחות ומנתקי מנועים ( )PKZMיהיו תוצרת "קלוקנר מילר" או "טלמכניק" ויכללו זוג
מנועי עזר.
לכל מגען בלוח תהיה נורת סימון לחיווי פעולה בחזית הלוח.
נורות סימון בכל הלוחות מסוג "לד" תוצרת "קלוקנר מילר" בלבד.
הגנות מפוחים ונורות סימון בלוחות תהיה .PKZM
בוררי בקרה יהיו מותקנים בתוך הלוח למניעת נגישות.
מפסקי פחת בכל הלוחות יהיו מסוג .TYPE A
ממסרי פיקוד יהיו מסוג נשלף כולל "לד" לחיווי מצב הממסר.
רכיבי הפיקוד בלוחות יחווטו בצורה פרטנית – כל יחידה תקבל חיווט בנפרד מריכוז החיווט
המתאים למניעת הפרעות בעת החלפת רכיב בלוח (לדוגמא :אין לשרשר מספר ממסרים דרך
מוליך אפס בודד).
רכיבים המותקנים בדלתות בלוח ימוגנו בחלק הפנימי של הלוח ע"י לוח פרספקס מתאים למניעת
מגע (מעבר לדרגת המיגון של הרכיב עצמו).
בגמר העבודה יש לספק חומר טכני מפורט על כל מרכיב בלוח.
בגמר העבודה יש לעדכן את תוכניות הלוחות במספור שיקבע ויינתן לאחר סימון המספור בתוכנית
חד קווי .AS MADE
כל לוח ישולט בחזית עם מספור הכולל זיהוי לוח ומעגל מזין וחתך הכבל המזין.
כל הגידים והכבלים בלוח יסומנו בשילוט מתאים כולל סימון  L1,L2,L3בכניסת ויציאת מפסקים.
דלתות הגישה יהיו עם סגר מהיר ,פרפר ,עם אפשרות נעילה (מפתח אחיד לכל הלוח) ובנוסף
הכנה למנעול תליה.
פתחי האוורור ללוח יהיו עם מסנן.
מפסקים ראשיים יהיו עם אפשרות נעילה ותיוג.
הלוח יכלול הכנות לגילוי אש ומערכת כיבוי בגז (הן בפיקוד והן במבנה הלוח).
כל לוח יכלול תא לתוכניות הלוח ,עם שילוט בחזית (תוכניות הלוח מאחורי הפנל).
יש לאטום חדירות ללוח בחומר מעכב בעירה .KBS
לכל הזנה ראשית בלוח יותקן שלט סנדביץ' מהיכן מוזן הלוח ,מספר מעגל ,גודל קו הזנה.
צבעי מהדקים
מהדק חשמל – אפור.
מהדק בקרה – כתום.
מהדק תקשורת – כחול.
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 .21צבעי חוטים
חיווט  ,24VDCסגול ,אפור.
חיווט  ,24VACלבן ,כתום (כתום מופע ולבן אפס).
חיווט  ,230VACחום ,כחול ,צהוב ירוק.
 .22סימונים
סימון כל הגידים כולל סימון מפסקים/מנתקים/בוררי הזנות עם סימון  L1,L2,L3סימון כל
האביזרים בלוח לפי המסומן בתוכניות עם שילוט מתאים.
בציוד נשלף יש לסמן את האביזר הנשלף וסימון נוסף בבסיס.
סימון על פנלים לגבי נוכחות אביזרים מאחורי הפנל כולל סימון בתוכניות.
מספור פנלים לצורך החזרה מהירה.
סימון אזהרה לגבי מוליכי אפס (כאשר הלוח כולל צבע שונה).
סימון פאזות בפסי צבירה ,עם שילוט ברור ועמיד כנ"ל לגבי פסי אפס והארקה.
סימון כיסויים לפסי צבירה ,פסי אפס והארקה ,כולל סימון מתאים ושלט אזהרה.
בוררים עם שתי כניסות ויותר תסומן כל כניסה בנפרד בשלט סנדוויץ על הכבל.
סימון כבלים שנכנסים ללוח משני הקצוות במספר מעגל ,מאחורי כל פנל שמותקן ציוד חשמלי
יש לסמן עם שלט מתאים את סוג הציוד כמו שמוגדר בתוכניות.
ב .צבע שלטים בלוחות
שילוט רגיל רקע שחור אותיות לבן.
שילוט חירום רקע אדום אותיות לבן.
שילוט סנדביץ יחוזק בברגים.
שילוט מודבק על אביזרים בדבק דו צדדי בלבד (לא מאושר דבק מהיר).
הציוד יסודר בשדות .שדה לכל ציוד.
כל המפסקים יכללו מגעים יבשים לאינדיקציה בבקרה על מצב המפסקים.
כל אביזרי החשמל בלוח יהיו מיועדים לזרם קצר של  25ק"א לפי תקן .VDE-0641
כל מעגלי הפיקוד יוזמו מטרנספורמטור  230/230או  230/24וולט מבודד מהארקה.
לכל מנוע וגוף חימום יותקן מפסק זרם מופעל ביד והגנות אוטומטיות לקצר ולעומס יתר.
המבטחים לגופי חימום חשמליים ולמנועים יהיו חצי אוטומטיים .המבטחים יהיו מאיכות משובחת מסוג הנפוץ
בארץ ומאושר ע"י יועץ החשמל אשר עומדים בזרמי קצר של  25ק"א לפחות ב 400-וולט.
מבטחים למנועים יהיו בעלי תכונות מיוחדות המתאימות ,למנועים ויעמדו בזרמי ההתנעה של המנועים.
המבטחים ייבחרו בהתאם לזרמים הנומינליים כנדרש ,במטרה למנוע נפילת במא"ז בזמן התנעה .למטרה זו
יש להשתמש מאמ"תים עם השהייה.
המבטחים למנועים בגודל מעל  10כ"ס יהיו בגודל  25אמפר ויהיו חצי אוטומטיים בעלי אפשרות ויסות ,והגנה
מפני זרמי קצר.
המבטחים למנועים בגודל מעל  10כ"ס יהיו חצי אוטומטיים עם הגנה מגנטית לזרמי קצר והגנה תרמית
מתכוונות ליתרת עומס ,עם אפשרות ויסות (מאמ"ת).
מבטחי הפיקוד יהיו מהדגם הנ"ל ובגול  25אמפר.
לא יורשה שימוש בנתיכים.
כל המגענים יהיו בדרגה אחת מעל הנתונים הנומינאליים של עומסים ,לפי  - AC-3מיליון פעולות.
הלוחות ייבנו כארון פח סגור מכל הצדדים .מורכבים מתאים במספר בדרוש ומחוברים למערכת הארקה.
הלוחות יהיו מטיפוס של גישה מלפנים .עם פנלים .מוצבים על מבודדים ,סגורים ע"י דלתות ויהיו עמידים בפני
חדירת לחות ואבק ,כולל אטימה מסביב לדלתות.
הלוחות ייבנו מפח "דקופירט" בעובי של  2.0מ"מ לפחות .מנוקה מחלודה ומשמן בתהליך כימי וצבוע שתי
שכבות של צבע אפוקסי קלוי בתנור.
הלוחות על כל אביזריהם יבנו לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי קצר של  25ק"א ,העלולים להיווצר בהם.
יציאות למנועים ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקים בחלקם התחתון של הלוחות ,בהתאם לתנאי העבודה.
המהדקים יהיו מטיפוס שבו הגיד המוליך מתהדק ע"י פחית ולא ע"י בורג ,עם אפשרות סימון על גבי המהדק.
יציאות מעל  60אמפר תחוברנה ישירות לאביזרים המתאימים.
פסי הצבירה יעשו מנחושת אלקטרוליטית ,המבודדים וכל חיווט הפנים המסופק א הוא יהיה עם בידוד תרצי
פלסטי נטול הלוגן .עגלי פיקוד שונים ייעשו מחוטים בצבעים שונים .ההרכבה הפנימית תהא על פרופילים
סטנדרטיים עם אפשרות של הזזה ושינוי .במקרה ל תוספת ציוד.
האביזרים והמכשירים המורכבים על הלוחות וכן המעגלים החשמליים השונים יסומנו באמצעות שלטים בגודל
מתאים כשהכתוב חרוט בתוך גוף השלט באופן שגוון באותיות יהיה שונה מגוון הרקע .כמו כן יסומנו כל מהדק
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וכל קצה של כל מוליך .כל השלטים יהיו ברורים וייקבעו בצורה יצירה וחזקה .שני הקצוות של כל מוליך יסומנו
ע"י שרוול מושחל ועליו מספר מזהה.
המתנעים ,הממסרים ,המגענים ושאר אביזרי הלוח ,יהיו מהתוצרת המשובחת ביותר ,ויאושרו ע"י המזמין
ויועץ החשמל .הציוד יהיו מתוצרת "טלמכניק" או "מרלן גרן".
כל קבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.
הל וח יבוצע בכפיפות ל"תקנות בדבר כללים להתקנת לוחות" ,אשר פורסמו בקובץ והתקנות הממשלתי
האחרון.
הלוח כל אביזריו יבנה לעמידה מכנית ותרמי בפני זרמי קצר העלולים להיווצר בו.
תוכניות החשמל ומערך הלוח יימסרו לבדיקה ואישור של המהנדס היועץ והמפקח לפני התחלת הביצוע .רק
לאחר שהתוכנית תיבדק ותאושר על ידם (תוך הכנסת תיקונים ,שינויים וכו'  -במדיה ושהדבר יידרש) ,ראשי
הקבלן להתחיל ביצוע ובהרכבה.
הקבלן ידאג ויהא אחראי שהלוח יעבור את ביקורת חברת החשמל ,או בודק מוסמך ואישור על כך יועבר
למזמין.
הלוח יכלול את כל ההכנות לגלאי אש עשן בלוח מעל  63 Aולמערכת כיבוי בגז הנדרשת ללוחות מ.100A -
בלוח יותקן תא נפרד עם מהדקים במתח נמוך להתחברות למערכות גילוי אש ומערכות בקרה.
ג .לתשומת לב הקבלן
הקבלן יוודא כי מידות הלוח תתאמנה למעברי הגישה ופתחי ההכנסה המתוכננים ו/או הקיימים .לוחות החשמל
ייבדקו ע"י היועץ והמפקח כשהם גומרים לחלוטין במפעל הקבלן .לא יעביר הקבלן את לוחות החשמל למקום
הרכבתם בטרם קיבל אישור על כך מאת היועץ והמפקח .מקום לוח החשמל וגודלו כפי שמשורטט ,לא ישונה
ללא קבלת אישור מאת היועץ והמפקח.
ד .לוח גג
לוח גג יהיה במבנה אטום  IP-65הלוח יבנה עם דלת חיצונית אטומה – דלת אש .כל הציוד יותקן ע"ג דלת
פנימית .הלוח יסופק עם גגון הגנה.
הלוח יוגן ע"י גגון בחזית שיאפשר עבודה הגגון יהיה באורך הלוח  20 +ס"מ מכל צד וברוחב  180ס"מ.
ה .אוורור
כל לוח יכיל חריצי אוורור בכמות מספקת לאוורור הלוח .בלוחות גדולים או לוחות גג או לוחות המותקנים בחדרי
מכונות יותקנו בנוסף מפוחי אוורור עם פיקוד תרמוסטטי או מערכת מיזוג מפוצלת.
בלוח גג יותקנו מפוחי האוורור בגג הלוח מתחת לגגון .לשם כך יוגבה הגגון .כניסת האויר תהיה עם מסנן.
 .7אינסטלציה חשמלית
הקבלן יספק וירכיב את כל המערכת קווי הזנה והפיקוד מלוחות חשמל ועד למנועים ,למכשירים למיניהם
וליתר חלקי הציוד החשמלי ,בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולתקנים המקובלים במקצוע ויעביר את המתקן
את ביקורת חב רת החשמל או בודק מוסמך .תעודת אישור לקבלת המתקן ללא הסתייגות ע"י בודק חברת
החשמל או בודק מוסמך תימסר למזמין.
האינסטלציה החשמלית תבוצע בקווים כמתואר להלן ,בין חלקי המתקן השונים לרבות מנועים ,פיקוד ,לוחות
חשמל וכו'  -ותהיה מושלמת על כל פריטיה בהתאם לתקנים ישראליים עדכניים ובהתאם למקרה ולסידור של
שאר מערכות החשמל בבניין.
כל האביזרים הסופיים יחוברו ע"י אנטיגרון וצינור גמיש תקני .כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו על ידי
צינור מים מגולוון ,כל חיזוקי הצינורות הכלבים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליק או יצופו בציפוי המונע
חלודה.
המוליכים בכבלים (חוטי החשמל) יהיו בצבעים שונים ובצעם יסומן בתוכניות החיווט החשמלי.
כל קווי החשמל כבלי הכוח ,יהיו מסוג  .XLPE-FRכל הכבלים לאביזרים יהיו מסוג גמיש תקני.
למפוח יניקת עשן יותקן כבל חסין אש  180 NHXHXFE-180/E90דקות ל.800 0C -
חתך מוליכים לקווי פיקוד ,לא יהיה קטן מ 1.5-ממ"ר.
חתך מוליכים לכוח ,לא יהיה קטן מ 2.5-ממ"ר.
קבלן החשמל יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתנאים ולדרישות המפורטות במפרט ולעבודות חשמל על המבנה,
אם צורף למפרט זה או אם לאו.
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עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי מסוג ראשי ,וכן באישורו
ובפיקוחו של היועץ ,המזמין והמפקח.
אם בגלל הזנחת קבלן החשמל לא הונחו הצינורות במקומות הדרושים לפני יציקת הבטון ,יהיה עליו לבצע את
העבודה בהתאם להוראות המפקח וזאת כל חשבונו הוא ,ללא תוספת מחיר מצד המזמין.
א.
ב.
ג.
ד.

המוליכים למפוחי סילוק עשן ולמפוחי ניפוח חדרי מדרגות יהיו כבלים חסיני אש עמידים בטמפ' של
 800 0Cבמשך שעתיים.
מוליכים לכוח יהיו בעלי חתך מינימלי של  2.5ממ"ר.
המובלים יהיו תעלות כבלים מפח או מרשת לרבות כל החיזוקים ,מתלים ,סופיות ומחברים ,או צינורות
מגולוונים לרבות קופסאות הסתעפות משוריינות.
למפוחי סילוק עשן יותקן בלוח מאמ"ת עם נעילה .לא יותקן מנתק בטחון למפוח.

פרק ב :מזוג אויר ואוורור בכיתות ,חדרי צוות וספרייה
 .1תיאור המערכת
א .בכיתות ביה"ס וספריה יבוצעו מערכות מיני מרכזיות כדוגמת אלקטרה ,דייקין ,טושיבה ,מיצובישי
או תדיראן.
ב .תסופק מערכת אספקת אוויר צח מטופל מושלמת ,מבוססת טכנולוגיית  VRFלכלל הכיתות ומבנה
הספרייה ,בהתאם למתואר בתוכניות.
ג .במיקלטים יותקנו מערכות סינון אב"כ בהתאם להנחיות פיקוד העורף (ע"י אחרים).
ד .חדרי השירותים יאווררו ע"י מפוחי פליטה כמתואר בתוכניות.
ה .יחידות העיבוי של המזגנים ימוקמו בגג על גבי בסיסי בטון "צף" באמצעות בולמי זעזועים כמצויין
בתוכניות.
ו .המזגנים יבחרו לעבודה בגז קירור  ,R410Aויהיו בעלי תו תקן .
ז .המעבים של המזגנים שיסופקו לאתר יותאמו לעבודה בסביבה קורזיבית .
 .2תנאי תכנון
א .מתקני מיזוג האויר תוכננו לשמירת תנאי פנים כדלקמן:
 קיץ  75  2 F.D.Bמעלות  50%לחות יחסית (לא מבוקרת).
 חורף  72 F.D.Bמעלות.
ב .תנאי החוץ שנלקחו בחשבון:
 קיץ  95 F.D.Bמעלות 78 F.W.B .מעלות.
 חורף  40 F.D.Bמעלות.
ג .רמת רעש
בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה של הפרוייקט .
 .3יחידת עיבוי
יחידת העיבוי תהיה כדוגמת אלקטרה או תדיראן  .צנרת גז מושלמת ומערכת חשמל והגנות.
צלעות המעבה יוגנו נגד קורוזיה ע"י יצורן מאלומיניום ימי ,או ע"י ציפויים במפעל היצרן בציפוי הגנה דוגמת
"בלייגולד".
המזגנים יהיו תוצרת חב' אלקטרה ,תדיראן -טושיבה,מיצובישי או  LGבלבד.
יש לספק את היחידות בהתאם למה שמופיע בתוכניות ובהתאם למפרט האיפיון האקוסטי
היחידות יהיו עיליות דקורטיביות בלבד.
היחידה תבנה לפעול כמשאבת חום לחמום בחורף ,ויותקן בה מנגנון הפשרה ( )DE-ICERשיאפשר פעולה
גם בטמפרטורת חוץ של .0ºC
מפוח המעבה יה יה צירי ,בהנעה ישירה ,מטיפוס "אוזן פיל" ,ויהיה שקט בפעולתו .רמת הרעש של היחידה
בפעולה מלאה לא תעלה על  60 dbAבמרחק  1מ' מהיחידה.
היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפ'  40/120  Fבתנאי התכנון.
היחידות יוצבו על גבי בולמי רעידות מגומי מחורץ על גבי קונסטרוקצית פלדה מגולבנת.
היחידה תבנה ותותקן כך שתאפשר גישה קלה לשרות .התקנת מערכת החשמל תהיה מסודרת ,ותבוצע ע"פ
חוקי חברת החשמל ,תוך נקיטת אמצעי הבטחה למניעת התחשמלות של אנשי השירות ,או המשתמשים.
התפוקה המצויינת במסמכים ובתוכניות מתייחסת לתפוקת המערכת ולא לתפוקת מדחס נומינלית.
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 .4יחידות טיפול באויר למערכות המיני מרכזיות
יחידת הטיפול באוויר למערכות מזוג האויר הדירתיות תהיה בעלת מבנה פרופילים ופנלים מבודדים ,הבנויים
לפירוק בקלות ,אולם מהודקים למקומם לקבלת אטימות מרבית.
כל אחת מהיחידות תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות קדימה ,שקט בפעולתו ,סוללת קירור/חימום
בעלת  4שורות עומק ומסננים מטיפוס אלומיניום לשטיפה או דורלסט בעובי ".1/2
היחידות יתלו על גבי בולמי רעידות קפיציים .הן יהיו שקטות בפעולתם.
היחידות יתחברו אל התעלות באמצעות חיבורים גמישים.
מידותיהן של היחידות יתאמו למגבלות המקום שהוקצה להן ,ופתחי השרות יתאימו לכווני הגישה.
 .5צנרת הגז
הצנרת תעשה מנחושת טיפוס " "Lעם חיבורים בהלחמת כסף או חיבורי פלר .כל האביזרים יהיו מנחושת או
סגסוגת נחושת .לא יהיו חיבורים לאורך הצנרת.
הצנרת תתאים לפעולה בגז .R410A
צנרת הגז והחשמל בתוך קירות ובריצוף ,תותקן בתוך תעלת  PVCקשיחה או תוגן בעטיפת בטון.
צנרת הגז תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוגי "ארמפלקס"  -בעובי  13מ"מ .הבידוד יעטף בסרט פלסטי
בחפיפה של  50%לפחות  ,לכל אורכו.
על הגג יעטף הבידוד ברדיד אלומיניום דביק בחפיפה של  50%לפחות.
הבידוד יותקן בהשחלה ,לפני חיבור הצנרת.
קטרי צנרת קרר :ע"פ המלצת היצרן.
כבלי החשמל :ע"פ המלצת היצרן.
כבל תקשורת :ע"פ המלצת היצרן.
 .6זינת חשמל
זינת החשמל מבוססת על זינה חיצונית למזגנים התלת פאזיים ,וזינה פנימית למזגנים החד פאזיים .קבלן
מיזוג האוויר יעביר כבל זינה ליחידה החיצונית או הפנימית לפי הצורך.
כבל החשמל בין יחידת העיבוי למאייד יעבור בתוואי משותף עם הצנרת ,ויסתיים בתוך הדירה בתוך הקופסה
השקועה בקיר ,עם קצה עודף באורך  30ס"מ.
 .7צנרת הניקוז
צנרת הניקוז תותקן ע"י קבלן האינסטלציה בתאום עם קבלן מזוג האויר .הצנרת תהיה מ PVC-קשיח בקוטר
 32מ"מ ותותקן בשפוע יורד ,עד למחסום ריחות ,במערכת הניקוז של הבנין .צנורות עוברים בתחום הריצפה
יהיו מבוטנים.
הצנרת למזגנים המפוצלים תסתיים בתחתית הקופסה השקועה בקיר.
 .8עבודות חשמל
א .עבודות שתבוצענה ע"י קבלן החשמל:
 .1הזנות חשמל:
 למזגנים :שקע חד פאזי או קו הזנה תלת פאזי המסתיים במפסק "פקט" ,בהתאם למקרה.
 למפוחי פליטה משירותים הזנה כפולה :שקע חשמלי ליד המפוח עם מתג על הקיר ,והזנה
נפרדת למערכת ההשהיה.
במידה והמזגנים יותקנו מעל האמבטיה יהיו בדרגת אטימות IP-X1
ב .עבודות שתתבצענה ע"י קבלן מיזוג אוויר
חיווט הכוח והפיקוד בין יחידת הטיפול באוויר ליחידת העיבוי ,לאורך תוואי הצנרת.
קבלן מיזוג האוויר אחראי לתיאום סוג ומיקום השקע.
חיווט מפוחי הפליטה והפעלתם.
 .9הפעלה ופיקוד
יחידות מיני מרכזיות רגילות
יפוקדו ע"י מערכת אלקטרונית ,המפוקדת משלט רחוק אלחוטי.
מזגן מפוצל עילי רגיל
יופעל באמצעות שלט רחוק אלחוטי שיכיל את כל פונקציות הפעלה.
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 .10אוורור שירותים
א .בחדרי השירותים הפנימיים ובחדרי האמבטיה במקומות המצויינים בשרטוטים יותקנו מפוחי
שאיבה צנטריפוגליים ,דקורטיביים או מטיפוס "על הקו" נסתר ,כמצוין בתוכניות כדוגמת
" ."S&Pהפעלת המפוח ע"י מתג בשירותים ,עם השהייה בעת ההפסקה.
ב .מערכת השאיבה תכלול:
טיימר להשהיית הפסקת המפוח ,מדף אל חוזר למניעת החדרת ריחות כאשר המפוח מופסק.
צנרת ספירקל קשיחה בקוטר " 4או " 6כמצויין בתוכניות.
ג .חדירת התעלה לפיר תהיה באמצעות ברך נגד עשן מפח בעובי  1.25מ"מ.
ד .בראש כל פיר לאוורור שירותים יותקן מפוח צנטריפוגלי כדוגמת "" ,"S&Pשבח" או "שגיא"
לאוורור ריחות מפיר השירותים ( ספיקת המפוחים מופיעה בתוכנית הגג ).
ה .מפוחים יהיו בתאים אקוסטיים ומותאמים להעמדה חיצונית .
 .11בדיקה כיוון והפעלה
הקבלן יספק את כל החומרים ,המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות הכיוון המתוארות
להלן.
כל הבדיקות והכיוונים יעשו בפיקוח מהנדס מוסמך מצד הקבלן.
הקבלן יספק את כל החומרים ,המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות הודעה מוקדמת לביצוע
הבדיקות תימסר ליועץ והמפקח בכתב.
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שיגרם לציוד כתוצאה מנוכחות לכלוך או כל חומר זר אחר.
א .המפוחים ,מערכת יניקת האויר וכו'  -יבדקו ויכוונו להבטיח שהספיקות המתקבלות הינן בהתאם
לתוכניות ולנדרש במפרט.
מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י היועץ והמפקח.
ב .דו"ח המציין את תוצאות כיוון תריסי היניקה השונים ,המורה על כמויות האויר ומהירות הכניסה של כל
תריס יניקה  -יימסר לאישור היועץ והמפקח.
ג .דו"ח המציין את תוצאות בדיקת אמפרז' של המנועים בעומס מלא יימסר לאישור היועץ והמפקח.
הדו"ח יוגש בצורת טבלה בה יצויינו המנועים השונים ותפקידם ,ורישום עבור כל מנוע ,הכולל :הספק
המנוע ,אמפרז' נומינלי ,אמפרז' בעומס ,וכיוון בטחונות ליתרת זרם.
ד .דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד ,המדידה והבטחון במערכת ,יימסר
לאישור היועץ והמפקח.
הדו"ח יוגש בצורת טבלת סימון בה יפורטו כל האביזרים ויצויינו ערכי הכיוון.
עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם לנדרש למשך תקופה
של  14יום לפחות ,לפני קבלת המתקן יפגין הקבלן את פעולתו התקינה של המתקן בנוכחות היועץ והמפקח
ולשביעות רצונם.
 .12רמת רעש
יחידות עיבוי למזגנים הדירתיים יבחרו כך שרמת הרעש לא תהיה גבוהה מ ,55 dB (A) -במרחק  1מ'
במהירות הגבוה ,באתר.
יחידות איוד למזגנים הדירתיים יותקנו כך שרמת הרעש לא תהיה גבוהה מ ,32 dB (A) -בכל אזור הדירה.
כל הציוד המסופק על-ידי קבלן מיזוג-אויר יכלול את כל מתקני בלימת הרעש והרעידות בין אם צויין במפורש
בכתב הכמויות ובין אם לאו.
באחריות קבלן מיזו"א לפעול בהתאם להנחיות היועץ האקוסטי.
 .13מפזרי אוויר
כל מפזרי האויר ושבכות יניקה יהיו מאלומיניום אנודייזד צבוע בתנור כולל ווסת כמות בעל כפות נגשיות
כתוצרת "מטלפרס" או שווה ערך מאושר .גוון וצורה באישור האדריכל ויכללו מסגרות עץ.
המפזרים שיותקנו יהיו כדוגמת מפזרי יעד .
בממ"ד יותקנו מפזרים יעודיים מאושרים הג"א כדוגמת מפזרי יעד דגם .RMMD
תריס האוויר החוזר שיותקנו יהיו עם מסנן נפתח על ציר כדוגמת מפזרי יעד דגם .RTF 2000
כל המפזרים יסופקו עם מתאמים מתאימים.
גוון וצבע המפזרים יוגשו לאישור המתכנן והאדריכל.
 .14מערכת בטיחות ובאזורים הציבוריים
המערכת תבוצע באחריות הקבלן בהתאם לדרישות ת"י " 1001בטיחות אש".
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 .15מערכות מיזוג אוויר מטיפוס אינוורטר או VRF
כללי:
הקבלן יתקין מערכת מיזוג אויר מטיפוס  VRFכדוגמת תוצרת :סמסונג ,אלקטרה ,דייקין ,טושיבה ,מיצובישי
או  LGבלבד.
הקבלן יתקין מערכת מיזוג אויר מטיפוס אינוורטר כדוגמת תוצרת :אלקטרה או תדיראן בלבד.
במידה והציוד מותקן בקרבת הים ,צלעות המעבה יוגנו נגד קורוזיה ע"י יצורן מאלומיניום ימי ,או ע"י ציפויין
במפעל היצרן בציפוי הגנה דוגמת "בלייגולד".
יצרן המערכות יתן אחריות של  5שנים כולל התחייבות בכתב לעמידות המערכות בתנאים קורוזיביים.
המערכת תכלול את כל הרכיבים הדרושים (בקרים,כרטיסי תקשורת וכו') לבקרת מבנה.
יחידות המותקנות מחוץ למבנה יכללו כיסוי יעודי מפח (כולל גגון ותריסי גישה) מתוצרת "מתכת וקס".
יחידות המותקנות על הגג יותקנו ע"ג מבודדי רעידות.
תעלות האספקה והחזרה יחוברו ליחידות באמצעות חיבורים גמישים תקניים.
רק קבלן שיאושר ע"י המזמין ,ואשר מאושר לביצוע התקנות ע"י יצרן מערכת האינוורטר ,יאושר לבצע התקנת
המערכת  .הקבלן חייב יהיה להוכיח שהוא ביצע לשביעות רצונו של המזמין ,לפחות עשר התקנות של מבנים
ציבוריים בתפוקת קירור של  100טון ומעלה.
כל שלבי ההתקנה ,של הציוד ,הצנרת ,הפיקוד ,הבקרה ההפעלה ,וכד' ,יבוצעו בקפדנות לפי הנחיות היצרן,
ותחת פיקוח צמוד של נציג מוסמך של היצרן .הקבלן המתקין יציג במהלך העבודה דוחות פיקוח של ספק
הציוד המאשרים את טיב עבודתו בהתאם להנחיות הספק.
היקף העבודה:
הקבלן יספק ויתקין מערכת מיזוג אויר מושלמת מטיפוס  VRFאו אינוורטר לפי הפירוט העיקרי הבא:
יחידות עיבוי מטיפוס משאבת חום ,בתפוקה כמתואר במפרט ובתוכניות.
יחידות מאייד מסוגים שונים כמתואר במפרט ובתוכניות.
תנאי סף למערכת מיזוג האויר  :מערכת הבקרה תאפשר ניתוק הספקת החשמל ליחידת מאייד כלשהי ,מבלי
שהדבר יגרום להשבתה של פעולת יתר יחידות המאייד המחוברים באותו מעגל גז ולא תפגע בפעולת
יחידות העיבוי האחרות המחוברות לאותה בקרה ראשית .כמו כן  ,תקלה כלשהיא בכרטיס מאייד לא תפגע
בפעול ייתר המאיידים המחוברים באותו מעגל הגז ומעגל הבקרה.
צנרת גז מבודדת ע"פ המפרט כולל תליות והגנות באמצעות תעלות פח מתחת לרצפה ותעלות פח צבועות
לבן מחוץ למבנה ,תקשורת בין יחידות פנימיות וחיצוניות ,וחיבור להזנות חשמל .
צנרת גז הקירור חייבת להיות מתוכננת ו/או מאושרת ע"י הנציג המוסמך של יצרן הציוד ,על סמך הציוד
העומד להיות מותקן בפועל במערכת .סכמת הצנרת הנ"ל ,תוגש לאישור המתכנן.
צינורות ניקוז ממאיידים והתחברות לנק' ניקוז.
תעלות אויר מפח מגולוון מבודדות ,מפזרים ותריסים.
מערכות חשמל ופיקוד אוטומטי לכל מתקני מיזוג האוויר.
מפלסי רעש פנימי מותרים:
מידת הרעש כתוצאה מפעולת המזגנים לא יעלה על  40דציבל בסקאלה  Aמדוד בכל מקום בחדרים .אם לא
יתקבלו רמות רעש הנדרשות יוסיף הקבלן על חשבונו מבודדי רעידות  ,משתיקי רעש  ,בידוד אקוסטי וכד' עד
לקבלת רמת הרעש הרצויה.
תוכניות עבודה ומפרטי ציוד
בנוסף לאמור בסעיף  150042במפרט הכללי יספק הקבלן תוכניות עבודה:
שרטוטי ייצור והרכבה של כל התעלות במידה וישונו מהתכנון.
פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבלן .בתוך הקטלוגים יש לציין את כל
הפרטים השייכים לדגם המוצע.
במידה והקבלן יציע יחידות מיזוג אויר השונות במידותיהן מן המידות שבשרטוטים -אזי יכין תוכניות העמדה
של הציוד -לאישור היועץ.
קבלן מיזוג האויר חייב להעביר את נתוניו הציוד לאישור יועץ מיזוג האוויר.
הקבלן מתחייב לעבוד בהתאם להוראות ספק הציוד ובפיקוחו .הקבלן מתחייב לבצע תיקונים במידה וידרשו
בהתאם להוראות הפיקוח מטעם ספק הציוד.
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יחידות מאייד מכל הדגמים
מבנה היחידה:
היחידה תהיה בנויה מפחים מגולוונים מכופפים עם חיזוקים.
סדר מפוח הסוללה יהיה כזה שמפוח היחידה ידחוף אויר לסוללה.








ברכת ניקוז מי העיבוי  -הברכה תהיה ב על-לחץ ביחס לסביבה כך שלא יידרש אלמנט
איזון לתת לחץ בחיבור צנרת ניקוז מי עיבוי (סיפון)  ,קוטר פיית הניקוז יהיה בקוטר " 1לפחות.
הברכה תהיה מבודדת בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים.
לוח החשמל – לוח החשמל של היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש בתוך קופסת פלדה
למניעת התפשטות אש בעת קצר בלוח.
בידוד  -היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סופח מים.
מסנן אויר -מסנן האוויר יהיה בנוי מסיבים סינטטיים לא ארוגים הניתנים לרחיצה ובעלי אורך חיים גדול.
מפוח מאייד  -מפוח מסוג כפות קדימה להנעה ישירה .כניסת האוויר למפוח תבוצע באמצעות מעבר
פעמון.
מנוע -המנוע יאפשר ביחידות עד  5ט"ק הפעלה של בין  2ל  4מהיריות באמצעות השלט .בנוסף
תתאפשר ביחידות המפתחות מעל  5פסקל מפל לחץ חיצוני לבחור  3מהירויות בסיס שונות שיאפשרו
גמישות בהתאמת מפל הלחץ שמפתח המפוח להתנגדות התעלות בפועל.
חיבורים ליחידה
צינור גמיש המחבר בין פיית הניקוז לבין אינסטלציית הניקוז יהיה מבודד .
חרירי יציאת כבלים מהיחידה או מלוח החשמל ביחידה יוצמדו באמצעות רוזטות גומי או פלסטיק
למניעת פגיעה בכבלים.

בקרת תפוקה
בכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניארי מסוג מחט בעל יכולת ויסות מדויקת – מהלך
בין פסיעה לפסיעה –  1מיקרומטר.
יעילות הסוללה תשמר קבועה באמצעות ניטור טמפרטורת כניסה וטמפרטורת יציאה מהסוללה לשמירת SH
ממוצע של  5מ"צ.
דרישה ליציבות טמפ' בחלל הממוזג – תנודה מקסימאלית בתחום  1מ"צ בלבד.
הזנות חשמל -יחידות מאייד בעלות תפוקה של עד  5ט"ק יהיו חד פאזיות .מעל לכך היחידות תהינה תלת
פאזיות.
רמות רעש לפי גודל יחידה :
תנאי סף  :יחידות מתועלות לא יעברו את רמות הרעש המפורטות בטבלה בעת מדידת הרעש ממרחק  1.5מ'
מתחת ליחידה כאשר באספקה תעלה ישרה באורך  2מ' ובאוויר חוזר תעלה ישרה באורך  1מ' כאשר המפוח
במהירות הגבוהה :
רמת רעש מכסימאלית
[)]dB(A

תפוקת המאייד במצב קירור
בתנאים סטנדרטים
[ט"ק]
עד 1
מ  1עד 2.4
מ  2.4עד 6.5
מעל 6.5

36
40
45
52

יחידות עיבוי
היחידה תהיה מטיפוס  DXבתפוקת קירור/חימום משתנה באופן רציף לחלוטין .היחידה תספק קרר בספיקה
משתנה ורציפה אל יחידות מפוח נחשון (מאייד).
מבנה היחידה יהיה מפח מגלוון עם צביעה אלקטרו סטטית .תא המדחסים ביחידה יהיה סגור הרמטית מכל
הכיוונים באמצעות פאנלי מתכת מבודדים אקוסטית.
כל הפנלים  ,חלקי המבנה וכרטיסים אלקטרונים יהיו מוגנים מפני סביבה ימית .חלקי הפלסטיק יהיו עמידים
בפני קרינת השמש ובפני תנאי סביבה ימית.
סוללה  :הסוללה תהה עשויה מנחשון נחושת עליו מותקנים צלעות קירור מאלומיניום .הסוללה תכיל הגנה
מקורית של היצרן מפני קורוזיה העלולה להתפתח בסביבה עירונית וימית .הסוללה תהיה מחולקת למספר
מקטעים שיסגרו ויפתחו בהתאם לתפוקת הקירור הנדרשת בכדי להבטיח לחץ יניקה תקין.
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צפיפות צלעות קירור לא תעלה על  14צלעות ל " .1
מספר סוללות העיבוי ביחידה יהיה זוג סוללות לכל מדחס.
מדחסים  :מדחסים יהיו מסוג הרמטי  -סקרול ויכללו מעטפת אקוסטית.
המדחסים יהיו מתאימים להפעלה באמצעות  D.C inverterעם מנועים ללא מברשות .תפוקת מדחסי
האינוורטר יאפשרו תפוקה משתנה ורציפה .
המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה ,הגנה מפני התחממות יתר ,הגנה מפני זרם גבוה.
תנאי סף  :כל המדחסים ביחידת העיבוי יהיו מדחסים עם מהירות משתנה באמצעות . inverter
משנה מהירות למנוע מדחסים  :משנה המהירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות זרם גבוה והגנת
טמפרטורת יתר.
תנאי סף  :זרם ההתנעה לא יהיה גדול מ  10אמפר לכל סוג וגודל של יחידת עיבוי מפוח יחידה חיצונית:
המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירות סיבוב מירבית של  600סל"ד .כונס האוויר יהיה
בתצורת פעמון .מנוע המפוח יהיה בעל מהירות משתנה פרופורציונאלית לדרישת העיבוי  .מספר המפוחים
יהיה כמספר המדחסים ביחידה.
לוח חשמל :
לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפני התפשטות שרפה בעת קצר
חשמלי בלוח.
לוח החשמל יכלול מיקרו מעבד שיוצג ע"ג תצוגה דיגיטאלית את סטאטוס פעולת המעבה ,וידווח על תקלות
במידה ויתרחשו מעין אלו.
לוח החשמל יכלול הגנה אינטגראלית כנגד התחממות ייתר.
תנאי סף  :לוח החשמל של היחידה יכיל אמצעי אלקטרומגנטי למניעת העברת רעשים והרמוניות מהאינוורטר
לרשת החשמל המזינה.
מעגל הגז  :מעגל הגז יכלול משתיק קול ביניקת המדחס ,מעקף גז חם ,משאבת חום ,מפריד שמן בקו
הדחיסה ,אקומולאטור לקרר עודף .המעגל יכלול מעגל  sub coolingלשיפור ביצועי המערכת ולמניעת flash
.gas
שינוי נקודת העבודה של טמפרטורת האיוד :מעגל הגז יאפשר באמצעות בקר יחידת העיבוי שינוי בטמפ'
האיוד באופן שהעלאת טמפ' האיוד ב  4מ"צ ותגדיל את  S.H.Fל  0.84למקרים הבאים:
טיפול בחללים בהם נדרש  S.H.Fסביב .0.84
מקרים בהם מעוניינים בטמפ' אספקת אויר גבוהה וזאת בכדי לשפר את נוחות המשתמש.
סוג קרר . R410A :
יעילות תרמודינמית :ליחידת העיבוי החיצונית היעילות התרמודינמית ( )c.o.pבפעולה בתפוקה מלאה תהיה
גבוהה מהערכים הבאים :
תפוקת יחידת העיבוי  C.O.Pמינימאלי בקירור בתנאים סטנדרטים
מס'
(פנים  -27/19חוץ )35/24
[ט"ק]
3.5
מ  6עד 22
1
3.35
מ  23עד 32
2
3.25
מ  33עד 36
3
2.94
מ  37עד 40
4
רמות רעש ליחידה חיצונית :
רמת הרעש של היחידה החיצונית לא תעלה על הרשום בטבלה בהתייחס למדידה בשדה פתוח במרחק  1מ'
מהיחידה בכל אחד מצידי היחידה.
תפוקת יחידה
חיצונית []TR
4
 6.6עד 8
 9עד 20
מ  21עד 22

רמת רעש מקסימאלית
בעומס מלא [)]dB(A
54
57
61
62
97

הרחבת תיכון מגידו
מ  23עד 32
מ  33עד 40

63
64

תנאי סף  :מערכת הפיקוד של יחידת העיבוי תכלול מצב עבודה לילה שתבטיח הורדת רמת הרעש של
היחידה החיצונית אל מתחת לערכים המפורטים בטבלה הר"מ בשיעור של ). 7 dB(A
מבנה מעגל הגז יאפשר אורך צנרת בין יחידה חיצונית לפנימית המרוחקת ביותר של  165מטר
והפרשי גובה של  90מ' ללא מלכודות שמן.
פיצולים במעגל הגז יהיו פיצולי  Tרגילים מנחושת.
בקרת מפוח מאייד
מצב קירור :
מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר – שלט .טמפרטורת אספקת האוויר תשלט
באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.
בכניסה לסוללת מאייד וביציאה ,תימדד טמפרטורת הקרר באמצעות רגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום
האלקטרוני תשמור על  super heatשל  6מ"צ.
בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת איוד קבועה .כאשר
טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוני ייסגר .השסתום האלקטרוני יפתח
מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל  1ומעלה.
מצב חימום :
מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר – שלט.
לאחר קבלת פקודת  , ONתבוצע השהייה של  2דקות שבמהלכן מהירות המפוח תהיה נמוכה ורק בסיומן,
תעלה מהירות המפוח למהירות הנדרשת.
טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה בין הטמפרטורה
הנמדדת בחדר.
כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום האלקטרוני ייסגר .השסתום האלקטרוני
יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל  1ומעלה.
מצב ייבוש :
רלוונטי רק כאשר טמפרטורת החדר גדולה מ  18מ"צ.
משך פתיחת השסתום האלקטרוני תלך ותפחת מ  9דקות פעולה ו 3 -דקות הפסקה ל 3 -דקות פעולה ו3 -
דקות הפסקה ככל שהפרש הטמפ' בין טמפ' החדר ל  18מעלות ילך ויקטן.

התקנת צנרת גז ,בדיקות והוספת גז
מערכות מיזוג אוויר מטיפוס  VRFחייבות לעבור שלושה שלבים של בדיקה ע"י נציג מאושר של היצרן.
השלמת שלושת השלבים הינה מזכה את הלקוח ב 3-שנות אחריות ,ולהלן השלבים :
בדיקת כל הציוד שנרכש ע"י הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא שהוא תואם את רשימת הרכש החתומה ע"י
המתכנן.
יוקפד להשתמש בצנרת המתאימה לעבודה בלחצים של  psi 600בתחום טמפרטורות  70מ"צ עד  0מ"צ
,המתאימים לקרר  R410Aבהתאם לאישור ספק ציוד מיזוג האויר.
בדיקת הצנרת לפני כיסוייה ע"י נציג מאושר של היצרן/ספק והיועץ במקביל.
הפעלת המערכת ,הרצה וויסות ע"י נציג מאושר של היצרן/ספק והיועץ במקביל.
אגד צנרת – שרשור יעיל ופשוט של המאיידים בחלל הממוזג יעשה באמצעות דבוקה של:
צינור גז מבודד.
צינור נוזל מבודד.
צינור מריכף ובתוכו כבל תקשורת דו גידי מסוכך לפי המפורט בהמשך.
צנרת שהובאה לאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעות וקצותיה יהיו אטומים בפקקים בכל מהלך האחסון
לקראת שימוש.
קוטרי הצנרת שיונחו יהיו בדיוק לפי סכמת /שרטוטי צנרת שיסופקו לקבלן .בשום מקרה אין לבצע העבודה
ללא סכמות/שרטוטים המאושרים ע"י המתכנן/יועץ מיזוג האויר או ספק הציוד.
קווי הצנרת יותוו בקווים ישרים ככל שניתן .יש להימנע ככל שניתן מהתווית הצנרת בתוך קירות או מתחת
לרצפה  .יש להשתדל שתוואי הצנרת יעבור בתוך פירים או תקרות מונמכות/סינרים.
תליה והגנה על צנרת בתוואי :
צנרת ניתן להניח בתלייה או בהנחה ע"ג גג או רצפה (מתחת לריצוף) .בכל אחד מהמקרים נדרש להתייחס
באופן שונה:
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צנרת תלויה :
הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגנים באמצעות פטות מוטות הברגה אל התקרה .בצנרת
מתחת לקוטר " 7/8ניתן להשתמש בחבקי תליה .יש להקפיד לא למחוץ את הבידוד בעת סגירת החבק.
בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף ברוחב  15ס"מ בכדי למנוע לחיצת הבידוד בנקודת תלייה.
יש להקפיד על מרחקי תליה מקסימליים של עד  2מטר בין תליה אחת לשנייה שימנעו שקיעה של הצנרת.
שקיעה מעין זו עלולה להעמיס את נקודות החיבור ואת החיבורים אל יחידות הקצה באופן שיגרום לדליפות
גז בעת ההפעלה.
צנרת מונחת ברצפה מתחת לריצוף:
דרישת סף :הצנרת תונח עם הבידוד בתוך תעלת פח מגלוון בעובי  0.8 - 1מ"מ לצורך הגנה מפני דריכה
ומפגעים חיצוניים.
דרישת סף :מקרה של הנחה על הגג תעלת הפח תהיה צבועה לבן ותיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל
הגג כל מטר אורך.
מגבלות לאורך צנרת בעת התקנת מערכת :
לתשתית צנרת נוזל /גז קיימים מגבלות יצרן הנוגעות לאורך המותר של הצנרת.
אלו תחייב
אין לחרוג ממגבלות אורכי/מרחקי צנרת בהתאם לדגם וסוג המערכת .כל חריגה ממגבלות
את המתקין בתיקון ובנשיאה בנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מכך.
בכל מקרה שקיימת אי הבנה או חשש לעמידה במגבלות המוצגות להלן יש התייעץ עם מהנדס החברה לשם
מציאת פתרונות למהלך צנרת כאשר מתגלה בעיה הנוגעת לאי עמידה באורך הצנרת המותר.
אופן הצבת מפצלים/מסעפים/מחברים :
כל חיבורי הלחמות הזוויות יבוצעו ע"י מכופפת תקנית ,או ע"י קשת מוכנה מסוג  long radiusבלבד .
הסתעפויות בצנרת הגז ע"י יהיו ע"י אביזרי  Tתקני בהלחמה ובהתאמה לקטרי צנרת (עם מעברים
במידה ונדרש).
הסתעפויות בצנרת הנוזל ע"י  Tתואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על פיצול "חלק" (ללא מפלי לחץ).
כל הפיצולים יהיו אופקיים! כלומר כל הכניסות והיציאות מה " "Tיהיו במישור האופקי!
כניסה ל " "Tתמיד מאחד מהקצוות אך לא מהאמצע ! חל איסור להכנס מאמצע ה ."T" -כניסה ל " "Tתמיד
מהקטע הישר .
יציאה מהאמצע של ה " "Tתמיד אל החלק של המערכת בעלת התפוקה הנמוכה יותר.
אופן התקנת הצנרת:
לפני התקנת הצנרת בדוק באמצעות העין שהצנרת נקייה מלכלוך .במידה ויש לכלוך נקה אותו באמצעות
יריעת בד המושחל בסטלבנד.
חל איסור להתקין צנרת מלוכלכת מחשש לסתימת מסננים או שסתומים אלקטרונים או מסנן שמן במדחס.
בכל מקרה של חיבור פלייר יש למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר.
הלחמות תוך כדי שימוש בחנקן יבש :N2
כל הלחמה שתבוצע בצנרת תלווה בהזרמת חנקן יבש N2בתוך הצינור בעת ההלחמה!!! הזרמת החנקן
תבוצע מקצה צינור סמוך תוך סגירת פתח כניסת צינורית החנקן אל הצינור בכדי למנוע סחיפת אויר אל תוך
הצינור.
יש להזרים החנקן בלחץ  3עד  - psig 5העזר בווסת לחץ בבלון החנקן .בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה
חייב להתקין מפחית לחץ,עם ברז מחט ומד ספיקה על יציאת בלון החנקן על מנת לאפשר שליטה על כמות
החנקן ולמנוע סכנת התפוצצות.
הקפד על אטימה יעילה בין קצה הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של החנקן.
הקפד לאטום קצוות הצנרת היטב עם תום הביצוע .אין להותיר קצוות צנרת שהורכבה חשופים בגלל סכנת
חדירת גופים זרים פנימה.
הזרמת החנקן נועדה למנוע הווצרות שכבת פיח ("שלאקה") בצנרת.
פיח שנוצר בתוך הצנרת לא ניתן לניקוי !!!! לכן הקפד על הזרמת חנקן בעת ההלחמה!.
צנרת שנבדקה ונמצא בתוכה פיח ,תפורק ובמקומה ידרש הקבלן להתקין צנרת חדשה בהתאם להוראות.
בדיקת לחץ לצנרת : TEST
בדיקת הלחץ ניתנת לביצוע בתום בניית כל תשתית הצנרת או במהלך שלבי התקנתה במקומות בהם
מבוצעת סגירה קבועה  ,כדוגמת צנרת בתוך קירות או מתחת לרצפה.
אין לבודד את אזורי ההלחמות כל עוד לא בוצע ועברה בהצלחה בדיקת הלחץ.
בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בשלמותה יש לחבר אל הצנרת את היחידות הפנימיות והיחידות
החיצוניות.
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דגשים בחיבור הצנרת למעבה :
חיבור קו היניקה וקו הדחיסה יבוצעו בהלחמה תוך הזרמת חנקן דרך ונטיל השירות הצמוד לכל אחד
מהברזים.
חיבור קו הדחיסה -החיבור הוא חיבור פלייר -יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר.
בכל מקרה אין לפתוח את ברזי החיבור במעבה בשלב זה .פתיחת ברזי ניתוק רק ע"י נציגי ספק הציוד או
באישורו.
מלא חנקן בצנרת על קו היניקה ועל קו הדחיסה של הצנרת היוצאת מהמעבה לכוון המאיידים ללחץ של 600
 psiבמערכות קרר R410A
ניתן למלא לחץ חנקן באמצעות ונטילי השרות הצמודים לברזי המעבה.
הצמד שעון לחץ מתאים לקווים למשך כל הבדיקה.
המתן  24שעות ושוב ובדוק מהו הלחץ שמראה השעון.
בדיקה תקינה היא בדיקה שלא חלה ירידה כלשהיא בלחץ החנקן בצנרת.
במידה וקיים חשש לדליפה בצע בדיקה באמצעות מי סבון /גלאי אלקטרוני ותקן בהתאם וחזור על בדיקת
הלחץ בשנית.
ביצוע ואקום :
לפני ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת  ,בדוק באמצעות שעוני לחץ את לחץ הקרר במערכת הגז של
המעבה באמצעות שני ונטילים הממוקמים בחלקו העליון של פתח השרות החזיתי .לחץ תקין יהיה בין  100ל
. psi 140
במידה והלחץ גבוה יותר יש לעדכן את חברת אקון-טק ולקבל הנחיות בהתאם .בכל מקרה אין להמשיך
בפרוצדורה המתוארת בהמשך מחשש לחדירת חנקן לתוך מערכת המעבה !!!
ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.
ניתן להתחבר לוונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של המעבה ולבצע ואקום לקו הדחיסה ולקו
היניקה .ביחידות שמעל  20ט"ק יש לבצע ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן.
מכוון שאורכי הצנרת יכולים להיות גדולים מידי מומלץ להשתמש במשאבה דו דרגתי בעלת ספיקה של 10
 cfmומעלה בכדי לקצר את הזמן.
בצע ואקום ללחץ אבסולוטי של  .TORRהמתן  10דקות וודא שהוואקום לא נשבר .יש להשתמש בשעון
ואקום המאפשר מדידת מיליבאר או טור.
שבור את הוואקום באמצעות חנקן יבש ללחץ אטמוספרי .
בצע ואקום ל  2 TORRסגור ברזי צנרת ואקום והמתן  1שעה .במהלך שעה אסור לוואקום להישבר -עליו
להישאר באותו הערך ,אחרת צפוי שיש דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים.
במידה והוואקום תקין ,שבור את הוואקום באמצעות תוספת גז ע"פ חישוב .יש להוסיף את הגז במצב נוזלי
(בלון הפוך).
חישוב תוספת קרר למערכות הפועלות על קרר  :R410Aבהתאם להמלצות היצרן לתשומת הלב !!!
קרר  R410Aהוא תערובת של גזים עם נקודות רתיחה שונות יש להקפיד ש הטענת הגז משקלית תבוצע
כאשר הבלון הפוך – טעינת קרר במצב צבירה נוזלי (הטעינה מבוצעת ע"י חיבור בלון הקרר אל ונטיל
בברז ניתוק קו לחץ נמוך).
דרישות מהצנרת
חומר :צנרת ללא תפר עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן .C1220T-OL
מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים למידת הקוטר החיצוני של הצינור.
קשתות יהיו אך ורק מטיפוס . long radius
הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס/ווידופלקס בעוביים המוגדרים בטבלה.
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תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצנרת.
טבלה מס'  1עבור קרר R410A

צנרת בקוטר
שתהיה צנרת
(במקרה של
עובי דופן
 1.2מ"מ).
במערכת קרר  R410Aצנרת " 7/8ומעלה תהיה קשיחה.

" , 3/4עדיף
קשיחה
נחושת רכה
מינימלי של

חומרי הלחמה  :חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים  5%סילפס לכל הפחות !!!
דרישות מבידוד צנרת:
בידוד הצנרת יהיה כמפורט בטבלה מס' : 2

מיקום הצנרת
פנים המבנה
על רצפה בתוך המבנה
מחוץ למבנה

חומר בידוד תרמי
ארמופלקס/וידאופלקס
ארמופלקס/וידופלקס
ארמופלקס/וידופלקס  +סילפס
גאזה

הגנה נוספת
לא נדרש
תעלת פח מגלוון
פח מגולוון צבוע לבן

דגשים שהם תנאי סף בהתקנת צנרת :
צנרת העוברת מתחת לריצוף תוגן באמצעות תעלת פח מגלוון.
צנרת העוברת על גג מבנה תוגן באמצעות פח מגלוון צבוע לבן.
כל הקשתות יהיו רדיוס ארוך .long radius
תלייה של הצנרת תבוצע באמצעות מתלה אגס עם פחית ברוחב  15ס"מ לפיזור משקל הצנרת בנקודת
התלייה.
בסיום יום עבודה – יש לאטום את כל קצוות הצנרת הפתוחים באמצעות פקקים יעודיים או הלחמה ואטימת
הקצוות.
ציוד לביצוע העבודה :
פקקי אטימה לצנרת לקטרים שונים בהם מבוצעת העבודה.
סטלבנד  +פלנלית או יריעת ניקוי לצורך ניקוי צנרת לפני התקנתה.
מכופף צינורות תיקני
מכשיר חיתוך צינורות נחושת.
מפשיל צינורות לביצוע חיבור פלייר.
נעלי כבל לחיבור קצוות חוטים אל הטרמינלים .
בלון חנקן גדול בלבד (גובה  1.6מ') לצורך עבודת ההלחמה  +ווסת לחץ.
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מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר במערכת.
משאבת ואקום עדיף דו דרגתי בספיקה של  10 cfmלוואקום מוחלט.
שעון ואקום למדידה בתחום  0עד . TORR 50
משקל מדויק עד  80ק"ג בדיוק של  0.1ק"ג.
ונטילים להלחמה בצנרת .מגר.
 .16תעלות אספקת אוויר
א .תעלות מזוג אויר מטיפוס "לחץ-נמוך" יהיו מפח מגולוון בהתאם לדרישות המפרט הכללי .תעלות מעל
 100ס"מ רוחב יבוצעו עם אוגן .האוגנים יהיו מיוצרים מפח התעלה ,ע"י כיפוף כפול ,עם אביזרי פינה
חרושתיים .הידוק הקטעים זה לזה יתבצע ע"י ברגים בפינות ,וכן ע"י מהדקים מיוחדים לאורך הפאות
החיצוניות ,במרחקים של  40ס"מ זה מזה .לא יאושרו קידוחים של ברגים דרך האוגן.
ב .תעלות סילוק עשן יהיו בעובי פח  1.2מ"מ ,עם אוגנים העשויים מכיפוף כפול של פח התעלה ,ועם
אביזרי פינה חרושתיים .הידוק קטעי התעלה זה לזה יהיה באמצעות ברגים בפינות ,ומהדקים
מאושרים לאורך הצלעות .האטם יהיה לטמפ'  .300Cºכל הנ"ל כפוף לאישור יועץ בטיחות.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

תעלות פליטה משירותים יהיו מטיפוס "לחץ-נמוך אטום" .כל התפרים יאטמו ב 100%( RTV -גומי
סליקוני) מדגם מאושר.
קטעי תעלות המתחברים לציוד יהיו תמיד עם בידוד אקוסטי.
תעלות גל ויות על הגג יהיו בעלות אטימה נגד גשם ואבק .האטימה במסטיק סיליקוני ,RTV ,100%
והדבקה בסרט ביטומני עם גב אלומיניום וציפוי חיצוני ב 2 -שכבות פוליגג של שרפון או ש"ע מאושר.
התעלות יותקנו בשיפוע עליון לניקוז.
התעלות החיצוניות יותקנו ע"ג פרופילים מגולבנים ללא חדירות של ברגים דרך דופן התעלה .רגלי
התמיכות יוצבו על גבי בסיסי בטון שיוכנו לשם כך ,או על מרצפות עבות ,שיונחו על יריעות חומר איטום,
להגנה על איטום הגג .התמיכות וחומרי העזר שלהן יכללו במחיר התעלות.
הקבלן ידאג להארקה של התעלות בהתאם לחוקי החשמל .מחיר ההארקה כלול במחיר התעלות.
בידוד טרמי חיצוני יהיה מצמר זכוכית בצפיפות  1 PCFוציפוי חיצוני מנייר אלומיניום עם רשת סיבי
זכוכית.
בידוד אקוסטי פנימי יהיה מצמר זכוכית בצפיפות  2 PCFעם ציפוי הגנה פנימית נגד התפוררות.
כל הבידוד יהיה בעל סיווג  V.3.3של מכון התקנים עם אשור בר תוקף.
בכל התפצלות של תעלה יותקן מדף מפלג (קוודרנט) עם אפשרות נעילה ,בין אם צויין בתכניות ובין אם
לאו.
בכל קשת של תעלה הנמצאת לפני פיצול יותקנו כפות כיוון פנימיות ,בין אם צוין בתכניות ובין אם לא.

תעלות גמישות
א .הקבלן יתקין תעלות גמישות במקומות המצויינים בתוכניות.
ב .התעלות יהיו בעלי תו תקן ובעלות אישור עמידות בדרישות הבטיחות.
ג .התעלות יהיו מחוט פלדה מגולוונת בעל מבנה ספירלי עם ציפוי של  2שכבות פויל אלומיניום משוריין.
ד .תעלות מ"א יהיו עם בידוד חיצוני מצמר זכוכית בעובי " 1וציפוי חיצוני מניר אלומיניום עם רשת סיבי
זכוכית.
ה .התעלה תתאים למהירויות זרימת אויר של עד  2500 FPMולחץ " 2וטמפ' של .200° F
ו .התעלה תהיה מתוצרת גולמט או " "THERMAFLEXארה"ב או  DECארה"ב.
לא יורשה השימוש בתעלות גמישות כתחליף לתעלות פח ,אלא באישור מפורש בכתב ,ולמקומות אליהם
מתייחס האישור.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבניה
 22.01מחיצות וציפויי גבס
א .כללי
כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק  - 22אלמנטים
מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן ,המחמיר מבין המסמכים הוא הקובע.
לוחות הגבס יהיו בהתאם לתקן ישראלי  ,1490בעוביים שונים בהתאם לפרטים .כל העבודות
תבוצענה עפ"י תוכניות ופרטי האדריכל.
כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים ,מפגשים ואלמנטים שונים במחיצות הגבס ,של חב'
"אורבונד -תעשיות גבס ומוצריו בע"מ" מוצרי בניה בישראל ,אשר איננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי
נפרד מהמפרט ,פרטים אלו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ימדדו בנפרד אלא
אם צוין אחרת.
העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות ,את גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות
ונגרות (כגון :דלתות ,חלונות או פתחים אחרים) ,המורכבים בתוך קירות הגבס או נוגעים (גובלים) בהם
או מהווים חלק מהם.
על הקבלן לטפל בהזמנת החומרים במועד שיאפשר לו לעמוד בלוחות הזמנים של התקדמות הפרויקט.

.1

.2

.3
.4

ב .שיטות ופרטי ביצוע
 .1שיטות ופרטי הביצוע ,החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת המחיצות  -כולם חייבים
באישורו המוקדם של המפקח ובכתב ובהתאם להוראות יצרן לוחות הגבס.
 .2הלוחות יהיו ברוחב  122-120ס"מ.
 .3לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או במקצועותיהם .לוחות פגומים שיגיעו
לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים.
ג .הביצוע
.1







מבנה הקונסטרוקציה
השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי מזערי של  0.65מ"מ ,מתאים לתקן אמריקאי
.C ASTM645
המרחקים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור בסעיף  220356של המפרט הכללי ובהתאם
למפרט "אורבונד" אך לא פחות מ 40-ס"מ.
הניצבים מצידי פתחים (משקופי פלדה) לדלתות מתכת ודלתות אקוסטיות יהיו בנויים מפרופילי RHS
מרובעים ברוחב הניצב ובעובי  3מ"מ (ועם טלסקופ לעיגון בתקרה וברצפה) עפ"י פרטים המאושרים
ע"י המפקח .לדלתות עץ יהיו  2ניצבים במקום אחד.
מודגש בזאת כי אספקת והרכבת חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם לפרטים שבחוברת "אורבונד" או
ש"ע ,כלולים במחירי היחידה של מחיצות הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד.
שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י הנחיות המפקח.
פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלני משנה אחרים אחרים ,הקבלן אחראי על פתיחה והתקנת שרוולים
ומסגרות למעברים (השרוולים והמסגרות יסופקו ע"י אחרים) ואיטום לאחר העברת הצנרות.
כל הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס ,אלא אם כן צוין אחרת במפורש בכתב הכמויות.

103

הרחבת תיכון מגידו
 .2לוחות גבס
 לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  12.5מ"מ בהתאם לתכניות
 לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של  12.5מ"מ מסוג עמיד בלחות ודוחה מים עם ליבה עמידה בלחות
ודוחת מים.
 לוח גבס עמיד אש יהיה בעובי מינימלי של  12.5מ"מ.
 המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים ,אותם יחתוך המבצע למידות ולצורות הדרושות .אין
להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות קטנים .ביצוע כנ"ל
(טלאים וכדומה) יפסול את המחיצה לאלתר .מחיצה עד גובה  3.6מ' תורכב מלוחות גבס שלמים
(יחידה אחת).
 שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית.
 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס ,אלא אם צוין במפורש אחרת ,בכתב הכמויות.
 .3בידוד אקוסטי/טרמי
המחיצות תכלולנה במחירי היחידה השונים את הבידוד.
את מזרוני הבידוד יש לחבר לשלד הנושא ע"י ווי תליה ממתכת בדיוק ע"פ מפרט אורבונד.
 .4ביצוע וגימור המחיצות
ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".
ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס ,קוטר מינימלי  8מ"מ ,אורך הברגים  25ו 35-מ"מ.
את המסלולים יש לחבר לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים  X535עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים (דיבלים) ללא
ראש .X735
כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותקן לפי הנחיות חב' אורבונד או ש"ע ,מכוסים
במרק.
"קומפריבנד".
כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע"י פס
באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארונות וכד' ,יש לבצע חיזוקים ממתכת מגולוונת בהתאם לפרטי
"אורבונד",כל החיזוקים כלולים במחירי היחידה של מחיצות הגבס.
קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק תוצרת "אורבונד" או מרק "רדיפיקס" של
"קנאוף" ,בגמר מוכן לצבע מבלי לראות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.
עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים ,כאשר האחריות לפתיחת חורים ופתחים
בקירות וציפויי גבס עבור המערכות השונות ,תהיה של הקבלן ותעשה ע"י הקבלן ללא כל תוספת מחיר שהיא.
פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור ,ובהתאם להנחיות המפקח.
 .5גימור המחיצות והציפויים
גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף  220358שבמפרט הכללי .גימור המחיצות והציפויים בצידן
החיצוני (פני השטח הגלוי) יעשה באופן שיווצר ויושאר משטח אנכי רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בהם
נעשו תפרים ו/או חיבורים .כמו כן ,יובטח איטום מלא בין המחיצה  /ציפוי לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות
הקשיחות ,בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.
האיטום יבוצע בשלושה שלבים:
שלב ראשון :איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים ,בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות
והלוחות עצמם ,האיטום יעשה באמצעות מרק מתוצרת "אורבונד" או שו"ע.
שלב שני :לאחר ביצוע האיטום הנ"ל ,יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף (( TYPEמיוחד
המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן ,יש לשים לב שבפינות חיצוניות יהיה מותקן מגן פינה
ממתכת ,היוצר מעין "פינת טיח" עם מקצוע ממתכת.
שלב שלישי :ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום" .התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות
משטח חלק מוכן לקבלת צבע.
מודגש בזה כי כל חומר או פתח ,או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו באמצעות ניצבים ומסילות מ-
 4צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח ,חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק
אלסטי ,כל הנ"ל כלול במחיר מחיצות הגבס ,ולא ישולם בנפרד.
 22.02ציפוי קירות בלוחות גבס
ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכני למשטחים פנימיים של קירות בנויים או יצוקים יעשה באמצעות מערכת
פרופילי ( F 47שיווק "אורבונד") או שו"ע ,עובי ציפוי הקיר המקסימלי יהיה מינימום  30מ"מ ובהתאם
לתוכניות,כתב הכמויות והנחיות המפקח.
לאחר קביעת מסילת פח מגולוון לרצפה ומסילת פח מגולוון לתקרה – בהקבלה מלאה,ובדיוק זו מעל זו,
מקבעים את הניצבים -פרופילי  F47במרחק של כ 40-ס"מ או כ 60-ס"מ זה מזה לפי הנדרש.
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את הניצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח ,ואל קיר הרקע בעזרת זוויתני עיגון המאפשרים
פילוס הקיר.
למניעת גשרי קור בקירות המעטפת ,זוויתני העיגון יקובעו לקיר על גבי רפידת "קומפריבנד" או רפידה ספוגית
אחרת.
לאחר גמר התקנת השלד יש לחפותו בלוחות גבס מסוג המתאים לשימוש החדר (יבש או
רטוב ) .הברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יהיו עפ"י ת"י 1490 -חלק .2
לוח הגבס יורם בכ 5-מ"מ מעל פני מפלס הריצוף והרווח ימולא במרק עמיד רטיבות.
 22.03תקרות תותבות
א .כללי
כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  22.04שבפרק  22אלמנטים מתועשים.
בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה ,גופי תאורה ,מפזרי מ"א ,גלאים ,מערכות כריזה ,מתזים ומערכות אחרות.
ב .דרישות כלליות
על הקבלן לספק כל העבודה ,החומרים ,הציוד ,השירותים הדרושים ,להתקנת התקרה בהתאם לתכניות עבודה
מאושרות והוראות היצרן .בעת ההתקנה על המתקין להשתמש בכפפות לשמירה על ניקיון האריחים.
לפני ההתקנה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא עומד להשתמש וכן
דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות (אש),התאמתם למפרטים ולכתב
הכמויות ,סוג גמר וגוון.
ג .תוכניות עבודה ופרטים
עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון צבוע ,בחיבורים שבין
התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה ,מפזרי אויר ואביזרים אחרים.
ד .שיטת הביצוע
התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר  -במיוחד עבודות
"רטובות" נסתיימו.
הקבלן ילמד את התכניות ,ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה .בזמן הביצוע ישקול
המפקח אפשרות להרכיב את התקרה או את הקונסטרוקציה עבורה בשלב מוקדם יותר ,כדי לעזור למיקום
המדויק של אביזרים אלה.
לשימוש ע"י
בגמר ההתקנה ,על הקבלן לנקות את האריחים ואת רשת התליה בתמיסה מאושרת
בנפרד.
הכמויות ולא יימדד
יצרן התקרה,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב
פני התקרות המוגמרות יהיו חלקים ואחידים .כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות כל שהן.
המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או מוסרים.
על הקבלן ובאחריותו ,להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה,כולל בליטות,
שקעים ,קורות ,תעלות כבלים או מיזוג אויר,צנרת וכיוצא באלה ,הקונזולים,ה"גשרים" ,או אמצעים אחרים
שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות
העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן ,כלולים במחיר.
ה .קונסטרוקציה לתליית תקרות תותב מסוגים שונים ( מלבד גבס המתואר בנפרד)
הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו\או חיבורה
לקונסטרוקציה .למרות התכנון ,הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה.
הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.
התקנת גופי תאורה ,מפזרי מיזוג אויר או מערכות אחרות ,תהא עצמאית מתקרת\קונסטרוקצית היסוד ,אלא
אם יצרן תקרות התותב יאפשר תליה ישירה לתקרת התותב  .לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או
סרטי פח כפיפים .אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או
בגלל מכשולים אחרים ,יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור נאותים ,שיתמוך היטב על מנת
למנוע תזוזה צידית.
תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב לקונסטרוקציה של הבניין.
אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין
האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן (כדוגמת "פיליפס") ,באורך
ובצורה המתאימים למטרתם ,בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה (בטון או
בלוק) לפחות  40מ"מ .כל הנ"ל יעשה באישור המפקח ,כאשר התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.
על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים .על
הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור המפקח ,לפני תחילת העבודות .תכנון זה
יבטיח יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין הפרופילים.
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פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם לתכניות המהנדס
ו/או האדריכל מטעם המזמין ובאישורם ,אולם אין באישור זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן
לטיב התקרה התותבת ,חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה.
כל החיבורים יהיו סמויים מן העין .אין לחבר את הפרופילים ב"ירייה".
ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמיכה ולפילוס התקרה וכוללת חיתוך אריחי קצה לפי
התכנית  ,הכל  -לפי פרטי הביצוע של היצרן.
הכנת פתחים לגופי תאורה/תעלות תאורה ,חורים ,שילוט וציוד אחר כנדרש ,כוללת חיזוקים וגשרים כנדרש,
לרבות התאמה לאלמנטים שונים כגון גריל מיזוג אויר וכו'.
ו.

אמצעי חיבור ,ברגים וכו'
 .1כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל ,לרבות אמצעי עזר אחרים.
האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין .מאידך,
מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור (כולל אמצעי חיבור)
אותו מתכוון הקבלן לבצע ,לרבות צורת השימוש בברגים ,מסמרות וכו'.
 .2לא יאושרו אמצעי חיבור כלשהן הניראים לעין.

ז .פתחים וחורים בתקרות
עבודות תקרות התותב שמבוצעות ע"י הקבלן תכלולנה במחירי ביצוע היחידה את ביצוע פתחים ,חורים
ואלמנטים אחרים ככל הנדרש (לתאורה ,מיזוג אויר ,תקשורת ,כיבוי אש ,מתזים ,רמקולים וכל יתר המערכות
האלקטרו-מכניות).
העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל ,לרבות
העיבודים מסביב לפתחים ,חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו'  -הכל כנדרש לביצוע מושלם של
העבודות.
ח .גופי תאורה ופסי צבירה
 .1בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניות.
 .2הרכבת גופי התאורה ,פסי צבירה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י קבלן המשנה לחשמל בתאום
עם קבלן המשנה לתקרות.
 22.04תקרות תותב ,סינרים אנכיים ואפקיים מלוחות גבס
העבודה כוללת חיזו קים וחיתוכים ,הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל ,פרופילי "אומגה" בין
תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגשים ,וכולל שילובים עם אלמנטי נגרות ,מסגרות ,זיגוג אבן וכיוצ"ב
שיסופקו ע"י אחרים.
א .לוחות הגבס
 .1לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים לקבלה ישירה של צבע וכולל שפשוף.
 .2הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי  1490ונושאים תו תקן ישראלי בר תוקף.
 .3סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים .סביב צנרת ,תעלות וכו' ,החוצים את התקרות
והסינרים ,יבוצע איטום מושלם בהתאם לפרטי "אורבונד".
המרחק המקסימלי בין פרופילי המתכת הנושאים של קונסטרוקציית השלד יהיה  40ס"מ.
ב .איחוד מישקים
 .1המישקים בין לוחות הגבס יטויחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון.
 .2פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זוויתני מגולבן ,מצופה בסרט שריון שיכוסה במרק.
פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.
ג .קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס
הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו\או חיבורה
לקונסטרוקציה .למרות התכנון ,הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה.
תליית התקרה תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת ,בגלוון  275גרם למ"ר ,בעובי  0.6מ"מ,
כדוגמת פרופילי  , F-47כולל אביזרי תליה מפלדה מגולוונת תוצרת "ריכטר" בשיווק "אורבונד" ,או ש"ע.
תליית הפרופילים תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים בקוטר  4מ"מ ,המהווים חלק
ממערכת תליה מתכווננת  TWISTERשל חב' "ריכטר" או ש"ע.
המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר ,כולל הבטחת התליה בעזרת מתלי "נוניוס" (
מתלה מחורר לכוונון ) ,במקומות בהם תלויים אביזרים שונים או עומס נוסף על התקרה.
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התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על תקרת\קונסטרוקצית היסוד .לא תותר תליה
באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח כפיפים .אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים
בגלל הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים ,יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור
נאותים ,שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית.
תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב לקונסטרוקציה של הבניין.
אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין
האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן (כדוגמת "פיליפס") ,באורך
ובצורה המתאימים למטרתם ,בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה (בטון או
בלוק) לפחות  40מ"מ.
כל הנ"ל יעשה באישור המפקח ,התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.
על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים.
על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפקח לפני תחילת העבודות .תכנון זה
יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין הפרופילים.
פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם לתכנון של המהנדס
מטעם הקבלן.
המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח ,מספר הלוחות וכיוון חיבור הלוחות .מרחק
המתלה הראשון מהקיר יהיה בהתאם לאמור בתקנים אך לא יעלה על  100מ"מ .הוראות התקנה עפ"י
הנחיות היצרן בלבד.
 22.05תקרה מאריחי צמר זכוכית אקופון ADVANTAGE
מערכת תקרת תותב אקוסטית מסוג אקופון  ADVANTAGEתוצרת שבדיה ,דור ) )rd Generation2 2
מכילה  75%לפחות חומרים ממוחזרים .במידות  X6001200מ"מ ,עובי האריחים  20מ"מαw= 0.75 ,
(היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כדוגמת  ).Pהתקנת האריחים באמצעות מנשאים
מסוג  CONNECT Direct fixing plate F0152ו  Connect spline F 0150 L=600מ"מ פני האריחים
מסוג AKUTEX FTבצבע לבן בעלי החזר אור ( 85%לפחות ) ופיזור אור ( 99%לפחות) ללא שינוי גוון
התקרה כתוצאה מהיטלי אור מסוג וזווית שוניםRetro Reflection Coefficient 63mcd@ m – 2lx-1 ( .
 ) gloss<1לחילופין בצבע  SILVER SHADOW NCS S4502-Yכל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על
בסיס מים ,אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים ,בשמים ,חומרי ריח ,וחומרים הגורמים לגירוי ,דוחי לחות
ואנטי מיקרובייליים ,אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר ,על התקרה להיות מסומנת בתו איכות
סביבה ירוק בעלת סיווג  M1לפחות .התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה
והתקנה ,המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן ,יתאימו
לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן (קונסטרוקטור) ,התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן . M 15
 22.06תקרת אריחי פח ,מגשים מחוררים או אטומים
תקרת אריחי פח ותקרת מגשים מפח מגולבן בעובי  0.8מ"מ לפחות .מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים
מארבעה כיוונים לצורך הקשחתם .
החירור יהיה מטיפוס מיקרופרפורייטד בשיעור של  20%או  ,30%לפי בחירת האדריכל.
הצבע  - PREPAINTED -סיליקון פוליאסטר בעובי  25מיקרון ,הגוון לבחירת האדריכל.
מגשי הפח בתקרה יקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פרוק קל של התקרה התותבת ושל כל מגש בנפרד בלי
שיגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כל מגש חמישי יקובע ע"פ הוראות המפקח.
בתוך כל מגש יונחו לוחות צמר סלעים בעובי " 2ובמשקל  80.0ק"ג למ"ק כשבתחתיתם אריג סיבמין קשיח
בגון שחור.
החיבורים בין המגשים יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה את פרופילי החבור או אמצעים אחרים כשהמגשים
צמודים אחד לשני.
מידות האריחים בהתאם לתכניות התקרה.
במחיר התקרה כלולים חיתוך חורים לגופי תאורה ,מתזים ,אביזרי מ"א ומערכות אלקטרו מכניות אחרות.
מגשי הפח ייתלו בדפנות ע"ג קרניזי גבס עפ"י פרטי האדריכל.
 22.07אריחי צמר עץ ח"ש K0-FS– -TROLDTEKT AKUSTIK
מערכת תקרת תותב מדגם  - TROLDTEKTאריחי צמר עץ אשוח וצמנט ,תוצרת דנמרק מדגם K0-FS
על גבי קונס גבס ,במידות  600/1200מ"מ ,כולל מנשאים וברגים  Z Troldtekt +עובי חומר הגלם  25מ"מ.
מעכב בעירה מתאים לדרישות ת"י  931./921האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני היצרן
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לבחירת האדריכל ( לקבלת נתוני הנחתת רעש של היצרן יש להשתמש בבידוד צמר זכוכית במשקל 80
ק"ג/מ"ק ובעובי  50 – 24מ"מ).עובי הסיב 1מ"מ .המערכת תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה
של היצרן ותותקן בהתאם להוראות היצרן .יישום והרכבת התקרה יבוצע ע"י קבלן מומחה המתלים והמקבעים
העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי מהנדס (קונסטרוקטור).
אספקת אריחים בגוונים שידרשו ע"י האדריכל .התקנת האריחים תכלול את כל ההכנות והמגשרים להתקנת
גופי תאורה  LEDבין אריחי התקרה ,בהתאם לתכניות התקרה ,פתחים לאביזרי הקצה השונים וחיתוכי
האריחים בהתאמה למרחקים מהקירות המטוייחים.
 22.08תקרת למלות -אריחי מתכת אלומיניום תא גריל פתוח ,ניתנת לפתיחה לשירות למערכות
אלקטרומכניות שבחלל תקרת התותה  -כדוגמת EUROLINE Line 20 BAFFELS Integra Holland
מערכת תקרת תותב מדגם –EUROLINE 20 BAFFELSתוצרת אינטגרה הולנד ,אריחי מתכת אלומיניום
מאולגן נסתר ( )Hair Line Jointבמידות  600x1200מ"מ ,כולל מנשאים ראשיים ומשניים מסוג
 . Mainchannel 2400ייצור מערכת התקרה בהתאם לתקנים האירופאיים ו /או האמריקאיים ותקן ייצור
)TAIM (Technical Association of Industrial Metal Ceiling Manufacturers
מערכת התקרה תעמוד בדרישות תקן  13501-1ENותתכונן כך שתתאים לכל הפחות לרמה  5/4/3לפי ת"י
 755ע"פ דרישות ת"י  .921גמר בהדפסה מדגם . Lampre Wood, code DL1המערכת תותקן בהתאם
להוראות היצרן .התקרה תסופק כמערכת מושלמת ,על ידי היצרן /יבואן ,עם המנשאים לאריחי התקרה של
היצרן ותכלול אחריות והוראות אחזקה ,המתלים והמקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית
יסופקו ע"י הקבלן ויתאימו לדרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים .מערכת תקרת הלמלות תכלול הנחת
לוחות צמר זכוכית אקוסטיים קשיחים בגוון לבחירת האדריכל ,שתותאם במידותיה לגריד האריחים.
 22.09אופני מדידה מיוחדים
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מחיר התקרות השונות כולל את החיתוכים הדרושים ,עיבוד פתחים ,קונסטרוקצית חיזוק ותימוך לרבות
קונסטרוקצית התליה הדרושה לתקרת הבטון ,פרופילי גמר לרבות פרופיל ניתוק מגבס וכל האמור
בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי תאורה ,מיזוג אויר,רמקולים
וכד',.כולל תכנון התליה ע"י מהנדס רשוי.
פרופילי פח לחיזוק ולעיגון ,סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך תקרות מונמכות יכללו במחירי
התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.כמו-כן ,נכללים במחיר התקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם
לפרטים ולהנחיות המהנדס הרשוי מטעם הקבלן.
במחיר התקרות כלולים כל השינויים ,ה"גשרים" ,הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה
שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.
לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים.
עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב-
הכמויות ,אלא אם מצויין אחרת.
כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל על כל השטח כהכנה לצביעה,
כהגדרתו  -קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע.
מחיצות וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מעל  1מ"ר כ"א ומחירם כולל את כל החיזוקים
הנדרשים.
מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות ,פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה
לספרינקלרים ,לגרילים של מיזוג-אויר ולכל פתח שיידרש ,וכמו-כן ,את עיבוד שולי הפתח.
מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכן כל האביזרים והחיזוקים לרצפה ,לתקרה ,וכיו"ב
בהתאם לפרטים בתכניות ו/או כפי שיידרש בהתאם להורות היצרן .המחיר כולל גם רצועות
"קומפריבנד" תוצרת "פלציף" בעובי  5מ"מ או שווה ערך ואטימה במסטיק אקרילי כאיטום אקוסטי ו/או
לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות וכן איטום סגירה של חדירות בקירות אש
ו/או אקוסטיים בגודל עד קוטר " 6או עד  15/15ס"מ כגון מסביב לפתחים עבור תעלות ,סולמות,
צנורות ,שקעי חשמל ,וכיו"ב ,לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום עם יועצי המערכות .הנ"ל מחייב
גם במקרה של קבוצת צנורות עד קוטר " 8כל אחד ,מקובצים בפתח חדירה משותף.
הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות/מחיצות למערכות השונות בכל גודל שיידרש לרבות כל החיזוקים
מסביב לפתחים הנ"ל לפי סטנדרט של היצרן ,כמו כן הכנת חורים דרושים למעבר צנרת בעמודי השלד
 (STUDS) - 5חורים לכל עמוד בגדלים מתאימים  -כלולים במחיר המחיצות ואינם נמדדים בנפרד.
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 .10מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי הפלדה הדרושים מסביב לפתחים ,לרבות ניצבים
מפרופילי  RHSופרופילים באזורי התליות של אלמנטים שונים,כמו כן את התמיכות האופקיות
והאלכסוניות לתקרת בטון.
 .11מחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש לתליה לשלד המבנה.
 .12בניה בצורות שונות תימדד כמחיצות גבס +תוספת מחיר לעיבוד בתוואי עגול וקשתי.
 .13הגנת פינות בזויתנים או בפרופילי " ”Jשל "אורבונד" או שו"ע הן בתקרות כלולים במחירי
היחידה השונים.
 .14סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס,לא יימדד ויהיה כלול במחיר המחיצות.
 .15מחירי התקרות השונות כוללים הכנת דוגמאות בשטח של  5מ"ר מינימום כל אחד ,לרבות אביזרי קצה.
 .16מדידת מחיצות וציפויים ,כוללת גם שטחי סינרים מעל ומתחת לפתחים.
 .17כל הפינות החיצוניות בקירות/מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה סטנדרטיים חיצוניים מרשת מתכת.
מגינים אלה אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של הקירות/מחיצות.
 .18מחיר של קירות/מחיצות גבס בעלי אפיון נגד אש יכללו את כל הטיפולים נגד אש כמוגדר בתו תקן
האמריקאי ,כמצוין בפרטים וכן את כל האמור במפרט המיוחד (בעברית ובלועזית) וכמוצג בסעיפי כתב
הכמויות.
 .19תקרות יימדדו נטו בהפחתת פתחים בשטח של מעל  0.2מ"ר כ"א.
 .20כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.
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פרק – 23כלונסאת קדוחים ויצוקים באתר
 23.01מסמכים נוספים
לביצוע יש להתייחס גם להוראות – ת.י ,940.ת.י ,966.המפרט הבין משרדי "הספר הכחול" פרק מס' ,23
תקנות משרד העבודה.
 23.02מדידה
סימון קידוחים ומרכזם ייעשה ע"י מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו.
המפקח באתר יוודא את עומק הכלונסאות ,אנכיותם ומרכזיותם בתחילת הקדיחה
ובגמר המטר הראשון.
שיפוע הכלונס יהיה קטן מ1% -
 23.03קדיחה
הקבלן ייעשה שימוש במקדחים סגורים לקדיחה בחול וצינור מגן עליון למניעת
התמוטטיות בדופן העליונה.
במקרה שדפנות הקידוח אינן יציבות (חול מתמוטט או מים זורמים) הכלונסאות יבוצעו
בשיטת ביצוע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.
בקרקעות קשות ,סלע או צרורות ייעשה שימוש במקדחי ווידיה ככל שיידרש ,ולא
תשולם כל תוספת בעבור השימוש בווידיה.
 23.04בטון וזיון
הבטון בכלונסאות יהיה ב 30 -בעל שקיעת קונוס של " 6דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה נאותה של הזיון.
לקרקעות מליחות וסולפטיות יוצקו בטונים המתאימים להן.
קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 10 -ס"מ מקוטר הכלונס והוא יתלה במרכז הקדוח.
בכלוב יונחו שומרי מרחק בכל  1מ' .הזיון הלולייני יהיה בקוטר  8מ"מ עם פסיעה של  10ס"מ ב 1 -מ' העליון
ו 20 -ס"מ מתחת למפלס זה.
כלוב הזיון יוקשח ע"י טבעות פלדה מרותכות בקוטר  16מ"מ בכל  3מ'.
הורדת הזיון לתוך הבור ייעשה עם מנוף המתאים לאורך הכלוב.
יציקה
יציקת כל כלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה .הבטון ישפך בכלונס באמצעות צינור יציקה באורך  5מ'
לפחות.
יש לנקות פטריות מראש הכלונס מיד בתום היציקה.
מציאת מים בתוך הקידוחים תחייב התייחסות מיוחדת ,החל מיציקת מיד בתום קדיחת הבור וכלה במעבר
לקדיחה בבנטונייט עפ"י הוראות יועץ הקרקע באתר.
 23.05פיקוח
מהנדס הביסוס יאשר את הכלונסאות הראשונים באתר טרם יציקתם.
המפקח הצמוד יבדוק עומק של כל כלונס מבוצע לפני ולאחר הכנסת הזיון .אם עומק הכלונס קטן מהמתוכנן,
יש לחזור אל הקידוח ולהעמיקו.
המפקח הצמוד יערוך רשום של יום ,תחילה וסיום של שעת הקדיחה והיציקה ,כמות בטון תאורתי ומעשי.
בשלבי הקדיחה המפקח ירשום את חתך הקרקע שנקדח.
מרכזיות הכלונסאות תימדד ע"י מודד לפני יציקת הקורות ותועבר אל הקונסטרוקטור.
כל הכלונסאות יבדקו במכשור סוני.
היכן שצוין ע"פ דרישת יועץ הביסוס יבוצעו בדיקות אולטרה סוניות וגמה.
 23.06אישור היסודות ע"י יעוץ הקרקע
ייעשה לאחר קבלת רשום המפקח הצמוד ,וקבלת טיבם של הבדיקות הסוניות (במידה וידרשו ע"י יועץ
הביסוס).
 23.07תכולת מחירים
כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
ומצבו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.
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פרק  - 40מפרט כללי לעבודות פיתוח נופי
 40.01עבודות הכנה ופירוק
40.01.00

סילוק פסולת ועודפי חפירה  /חציבה.

בנוסף לאמור בסעיף  51.03.08במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע"י
הרשויות .התשלום לרשויות ע"ח הקבלן .לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת.
הפסולת תורחק לכל מרחק שהוא ללא הגבלת מרחק.
40.01.01

עצים לשמירה

תשומת לב הקבלן מופנית לעצים לשמירה המסומנים בתכנית הפיתוח והאגרונום .על הקבלן להקים גדר
איסכורית להגנה על העץ במרחק  3מ' מגזע העץ ולבצע את עבודות העפר בסביבת העץ בזהירות מירבית
וללא שום פגיעה בגזע או בצמרת העץ .גדר זו לא תמדד ו/או תשולם בנפרד ,ומחיר עבודה זו יכלל ביתר
מחירי היחידה של כל העבודה.
כריתת עצים ועקירת גדמים.
40.01.02
בנוסף לאמור במפרט הכללי.
המדידה ביח'.
40.01.03

העתקת עצים בוגרים

תבוצע ללא הכנה מוקדמת כאמור במפרט הכללי .על הקבלן לקחת בחשבון שבאחריותו כל התאום מול
הגורמים השונים וכל ההוצאות בגין ביצוע סעיף זה כלולים במחיר היחידה.
כמו כן יתכן ויימצא כי כמות העצים להעתקה בפועל גדולה יותר מהמסומן בתכנית ומהמצוין בכתב הכמויות.
במקרה כזה על הקבלן לסמן עצים נוספים אלו ולקבל אישור המפקח  /המתכנן לביצוע להעתקה.
אופני מדידה ותשלום:
במקרה של נטיעת עץ מבוגר (מהעתקה) יכללו במחיר בנוסף גם עבודות הכנת העץ להעתקה ,גיזום הנוף
והשורשים ,עטיפת והרטבת גוש השורשים אם ידרש ,הוצאת העץ והעברתו ,כל התשלומים מכל סוג שהוא
לרשות כלשהיא (אם ידרשו) וכל יתר העבודות שידרשו לביצוע עבודה זו
 40.02עבודות ריצוף שבילים ,רחבות ומדרגות
 40.02.01אבן ריצוף משתלבת
ריצוף באבנים משתלבות יבוצע על גבי שכבת מצע סוג א' מפוזר ב  -2שכבות לעובי מינימלי  30ס"מ ומהודק
לצפיפות  100%מוד .א.א.שו .על גבי המצע תפוזר שכבה אחידה ומיושרת של חול ים נקי בעובי  5ס"מ .אבני
הריצוף יסודרו על גבי שכבת החול עפ"י דגם ,צבע ושיפוע כמצוין בתכניות ובפרטים .הנחת האבנים תתחיל
בכל מקרה מאבני שפה באבנים שלמות ("אבני הקצה" ו/או "חצאים" ,הכל לפי הדוגמא הנדרשת) ,ותמשיך
לעבר אבן השפה הנגדית ,קיר ,מבנה וכו' .בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של כ -3מ"מ .לאחר סידור
האבנים יש לכבוש את המשטח עם מכבש .לאחר הידוק ראשוני ( 3מעברים לפחות) יש לפזר חול נקי על
המשטח ,לפזרו בעזרת מטאטא תוך הקפדה על מילוי המרווחים בין האבנים .לאחר פיזור החול יש להמשיך
בהידוק ( 3מעברים נוספים).
השלמת קטעי ריצוף תעשה אך ורק בחלקי אריחים מנוסרים ע"י משור חשמלי במדויק למידה הנדרשת .לא
תותר השלמת ריצוף באמצעות יציקה!
הסטיה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  10מ"מ (פלוס/מינוס) .הסטיה במישוריות לא תעלה על 7
מ"מ (מדידה ע"י סרגל אלומיניום  5.0מ').
אופני מדידה ותשלום:
המחיר לריצוף כולל :שכבת חול ,סידור אריחים עפ"י דגם וצבעים כנדרש ,ניסור אריחים ,חגורות סמויות בקצה
הריצוף אם לא נדרש אחרת וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת הריצוף עפ"י תכניות ופרטים.
התשלום לפי מ"ר .לא תעשה הבחנה עפ"י סוגי האבנים ,צבען ,ודוגמאות הריצוף.
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40.02.02

משטחי בטון יצוקים באתר – כללי

משטחי הבטון יוצקו ע"ג שכבת מצע מודרג מסוג מאושר מפוזר ב -2שכבות ,ומהודק לצפיפות  100%מוד.
א.א.שו .עובי מינימלי לאחר ההידוק  30 -ס"מ.
בהעדר הוראה אחרת יהיה עובי משטחי הבטון  12ס"מ .סוג הבטון ב30-
הבטון יהיה מזויין ברשת מצולבת קוטר  8מ"מ  X2020ס"מ.
מישקי התפשטות יבוצעו ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  1ס"מ ועם סרגל הפרדה מעץ  -לפירוק.
בהעדר הוראה אחרת ,המרחק בין תפרים בשבילי בטון (רוחב שביל עד  2.0מ') לא יעלה על  3.0מ'.
אופני מדידה ותשלום:
המחיר משטח בטון כולל:
משטח בטון מזוין ,ווטות בטון כנדרש ,עיבוד פני המדרך וכן כל יתר העבודות הדרושות להשלמת משטח
כנדרש בתכניות ובמפרטים.
התשלום לפי מ"ר.
 40.02.03בטון בעיבוד מחוספס
בכל מקום בו יידרש הדבר בתכניות ,יעובדו פני הבטון העליונים ע"י סרוקם במטאטא כביש .לפני הסרוק יש
לבצע החלקה קפדנית של פני הבטון.
סוג המטאטא ודוגמת הסירוק בגודל מינימלי  X2.01.0מ' .חייבים באישור מוקדם של האדריכל והמפקח.
התשלום לעבודה זו כלול במחיר משטחי הבטון.
 40.02.04מישקים
בהעדר הוראה או פרט אחר יהיו מישקים בין שדות מרצפי בטון ובינם לבין אלמנטי תיחום (כגון :ספסלים,
אבני שפה)  -חריצים ברוחב  2ס"מ ובעומק  1.5ס"מ ,כולל קלקר  1ס"מ ואיטום בחומר דוגמת "אלסטוסיל" או
ש.ע - .הכל עפ"י הפרטים.
עבור ביצוע זה לא ישולם בנפרד והוא יכלל בשאר מחירי היחידה.
 40.02.05אבן שפה  /אבן גן מבטון טרום
אבן שפה תהיה מבטון טרום חלק (או בגימור המצויין בכתב הכמויות) ,שלמה ,ישרה ,ללא סדקים ,בועות אוויר
או פגמים אחרים ,ותבוצע על גבי שכבת המצע כנ"ל .האבן תונח תוך הקפדה על התואי והשיפוע המדויקים
(לרבות עקומות ,רדיוסים וכו' ,בהם יש להשתמש באבן באורך  0.50מ' או  0.30מ' או ניסור של כל מידה
אחרת הנדרשת להשגת רדיוס נקי) .האבן תונח על יסוד מבטון ברוחב מתאים ובעובי  10ס"מ ,ועם משענת
 10/10ס"מ מעליו .החיבור בין היחידות יעשה במלט צמנט  1:2דליל .חיבור בזוית יעשה מיחידות מנוסרות או
יצוקות במיוחד בזוית החיבור המתאימה .לא יותר שימוש באבן שבורה!
אופני מדידה ותשלום:
המחיר לאבן שפה כולל יסוד ומשענת מבטון ,הנחה בעקומות ,חיבורי זוית ,התאמות ,ניסורים או השלמות
יציקה כנדרש ,סגירה ועיבוד פוגות בבטון ,ישור עפר קיים או אדמת גן לאורך השביל לצורך חיבור לשטח.ת
 40.02.06מדרגות בטון גלוי
בהעדר הוראה אחרת מדרגות הפיתוח יבוצעו בתבניות לפי פרטי האדריכל ,לרבות פינות קטומות ,שקע ברום
המדרגה .טפסות הרום יבוצעו ע"י לוחות "טגו" נקיים והחלקת השלח במחליק ידני ליצירת מישור אפקי
יבוצע פס אזהרה/אזהרת נגישות בקצה השלח עפ"י הפרטים.
 40.02.07מדרגות אבן גושנית
תבוצע בהתאם לפרטי האדריכל ,לרבות אישור דוגמת האבן ,אספקת תעודות בדיקת האבן בתקני שחיקה,
ספיגות חוזק וכל תעודה שתדרש ע"י המפקח .המדרגות יונחו בסאטגר ובהדבקה מלאה לפי הנחיות המפקח.
פני האבן יהיו ישרים ומפולסים לפי הנחיות יועץ הנגישות והבטיחות.
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 40.03.01הצללות ופרגולות ממפרשי צל
א .מפרשי צל
 עמודי ברזל מגולוון  +צבע בתנור כולל סגירה עליונה בכיפת ברזל ויסוד בטון לפי מהנדס.
 כבלי מתיחה מגולבנים תוצ' חב' "מוסרות" או ש"ע לפי ת"י .565
 תפירת רצועות או כבלי פלדה במעטפת  P.V.Cלצורך מניעת חיכוך והוספת חיזוק ,בנק' החיבור.
 תפירה :חוט מוניפילמנט  H.D.P.Eהעומד בפני .U.V
 אריג מחוזק  Commercial 95 FRשל "פטורייז" או ש"ע:
מבנה החומר :חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה המיוצבים כנגד קרני  ,UVארוגים וסרוגים בצורה מיוחדת
המונעת פרימה או קריעה ,רקבון או עובש.
מרכיב החוט – Yarn UV stabilizied
מבנה החוט – Construction Mono filament & tape
דוגמת אריג מיוחדת – Pattern Lock-stitch knitted
תפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק  HDPEהמכילים חומרים עמידים בפני קרינת .U.V
טווח טמפרטורות – ( )-c30עד ()+ּc80
חוזק קריעה שתי  ,203ערב .268
לחץ בקיעה  3.7קילו ניוטון למ"ר (לפי תקן אוסטרלי )AS2001.2.4
הצללה .91-98%
סינון קרינה  95%מסנני  UVAו UVB
משקל האריג  320-340גר' למ"ר
עובי האריג כ –  1.5מ"מ
 האריג מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן  5093ואישור מכון התקנים מס עפ"י תקן אמריקאי 701-
.NFPA 99
 הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך ,משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה בסביבה של ילדים ומבוגרים.
ניתנת אחריות ל –  10שנים כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע ונזק מכאני.
אופני מדידה ותשלום :לפי מ"ר מדוד בהיטל מהתכנית.
גינון והשקיה
 40.04הכשרת קרקע
 40.04.01כללי
עבודות הכשרת הקרקע כוללות ניקוי השטח מכל פסולת ,שאריות בנין ,אבנים ,עשביה ,ענפים וכד' .העבודה
כוללת איסוף הפסולת והרחקתה משטח .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד ,והתשלום יכלל במחיר היחידה.
 40.04.02זיבול ודישון
הקבלן יספק קומפוסט מטיב מאושר .הקומפוסט יפוזר בכמות של  2.0מ"ק לכל  100מ"ר שטח ,בשכבה
אחידה על פני השטח ,ויוצנע מיד לפני שיתייבש ,ולכל המאוחר תוך יום הפיזור .אם יידרש ,יספק הקבלן
דשנים ,יפזרם במידה שווה על פני השטח ויצניעם יחד עם הקומפוסט .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד,
והתשלום יכלל במחיר היחידה.
 40.04.03עיבוד הקרקע
בשטחים שעליהם יורה המפקח יעשה עיבוד קרקע בכלי מכני או בעבודת ידיים .העיבוד יכלול הפיכת הקרקע
ותיחוחה בקולטיבטור או משדדה .כל פסולת ואבן הגדולה מ -5ס"מ ,שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך
העבודה ,תסולק מן השטח .העבודה כוללת יישור גנני וסופי של האדמה .בשטחים שיעברו עיבוד כנ"ל לא
יהיה צורך לפזר אדמה גננית .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד ,והתשלום יכלל במחיר היחידה.
 40.04.04אדמה גננית
האדמה החקלאית שיספק הקבלן תהיה ממקור מאושר ע"י המפקח .האדמה תפוזר בשכבה בת  30ס"מ
לפחות .אדמה שתהודק תוך כדי עבודה עקב פעולות כלים יש לעדור עידור עמוק .המדידה במ"ק לפי חישוב
תיאורטי של השטח המכוסה .המחיר כולל יישור גנני וסופי של האדמה.
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 40.05עבודות נטיעה ושתילה
 40.05.01כללי
בורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע .אם יידרש ,בגמר החפירה יסלק הקבלן את החומר החפור למקומות
שיורה המפקח .לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור.
השתילים יעמדו בקריטריונים של איכות ,טיב וגודל עפ"י פרסום משרד החקלאות :הגדרת סטנדרטים
("תקנים") לשתילי גננות ונוי – המחלקה להגנת הצומח ,שירות ההדרכה והמקצוע.
גודל המיכלים והשתילים ,היחס של נוף השתיל לגודל המיכל ,דרישות לגבי מערכת השרשים ,עיצוב נוף
השתיל – יוגדרו בהתאם לאמור בפרסום הנ"ל.
השתילים יסופקו לאתר שעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא של הצמח.
 40.05.02בורות הנטיעה
יזובלו ע"י קומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י המפקח .כמויות הזיבול :עצים מכל הגדלים –
 20ליטר לעץ; שיחים מגודל  5 – 4ליטר לשיח; שיחים מגודל  3 – 3ליטר לשיח ,ובכל מקרה בשעור של
לפחות  1/3מנפח הבור.
תמיכת עצים תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי סעיף .41037
נטיעת עצים במדרון החצוב:
העצים יינטעו בתוך כיסי אדמה קיימים או בכיסים חצובים לפי פרט.
 40.05.03שתילת ערערים
מצע הגידול של הצמחים יהיה בתערובת של  100%כבול (כאשר הכבול הוא תערובת של מספר סוגי כבול).
צמחי כיסוי – חייבים להיות מפוצלים מהבסיס למינימום  4ענפים ,ורצוי שיהיו סימטריים.
שיחים – חייבים להיות מפוצלים מהבסיס למינימום  4ענפים ,ורצוי שיהיו סימטריים.
אופני מדידה ותשלום:
מחירי הנטיעה כוללים :הכשרת הקרקע וישור גנני של האדמה ,חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים ,מילוי
הבור באדמה חקלאית ,זיבול ודישון כנדרש במפרט הכללי ,הנטיעה וההשקיה שלאחריה ,סמיכת עצים,
ואחריות לקליטה עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי .
 40.06עבודות השקיה
40.06.01
באחראיות הקבלן לספק למזמין תכנית השקייה ,לרבות תכנון ספיקות ,פרישת שרוולים ביציקות השבילים,
תכנון צנרת מכל סוג ,טפטפות וחיבור לראשי המערכת.
מתקנים קיימים בשטח:
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה ,חשמל וטלפון ,ריהוט גן
וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה .הקבלן ינקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
מערכות תת -קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן ביצוע העבודה בתחום
מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה לכשיינתן ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו
המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן ,באקראי ,במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את העבודה
באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.
 40.06.02מדידות וסימון
עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ לפי
התוכניות .לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור .כמו כן יסמן
הקבלן בשטח את רשת ההשקיה .כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח.
 40.06.03חיבור למקור מים
הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית ,לביצוע חיבור המים.
תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך ,יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.
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תיאום בצוע העבודה ,עם כל הגורמים ,יהיה באחריות הקבלן ,מד המים יירשם על שם הקבלן עד למסירת
הפרוייקט לאחזקת הרשות .
למען הסר ספק התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת הפרוייקט
לאחזקת הרשות המקומית.
 40.06.04בדיקת לחץ
התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות ,כפי שידוע בעת התכנון.
חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי ,כולל מד לחץ ומחברים שונים.
הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי ,את לחץ המים כפוף לספיקה .תחום הספיקות שייבדק ויהיה בין 0
מק"ש עד הספיקה המרבית .נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן ,לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן .בדיקת
הלחץ בפועל ע"י הקבלן ,מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.
 40.06.05תקנים
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי ,אמריקאי ו/או
ארופאי ובהתאם להנחיות המזמין.
 40.06.06מדידה וסימון למערכת ההשקיה
א .מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
ב .להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע הקואורדינטות בתכנית
ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
ג .מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות .תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת
סיד .על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן/מפקח .המשך הביצוע רק לאחר אישור
השינוי על ידי המזמין.
 40.06.07ניקוי השטח
על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות צמחים ,פסולת וכו' באופן
שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.
הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר .אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות .בחירת
המקום לסילוק ,הדרכים המובילות אליו ,וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
קבלן או מי מטעמו שימצא ,כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר ,תהיה העיריה רשאית להפסיק את
עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן.
 40.06.08חסכון במים
השטח יושקה על פי תוכנית שהוכנה מראש ע"י הקבלן ואושרה ע"י המפקח ,בשעות המותרות להשקיה
בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד על מילוי
כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הוראות
המפקח ,יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
 40.06.09הכנת תוכנית עדות ()AS –MADE
עם השלמת העבודה ,לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית ,על הקבלן להכין ,באמצעות
מודד מוסמך מפה מצבית ( )AS-MADEבשיטת מדידה דיגיטלית .המדידה
תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.
בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט ( DXFאו מדיה ופורמט אחרים
כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח).
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת
חשמל.
כל הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות – ישראל חדשה.
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המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה ,אשר קיבלו טיפול
גנני ,לפי דרישות הפיקוח.
המידע יכלול ,עבור עבודות השקיה :מדידה עפ"י הפעלות ,תוואי הצנרת ,קטרי הצינורות ,עומק הטמנת
הצנרת ,פירוט ומיקום האביזרים ,פרוט ומיקום ראש ההשקיה ,פירוט ומיקום מקור מים ,תקשורת מחשבים,
מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל ,בקרת השקיה ,כבלי פיקוד ,ציוד אלחוט.
עבור נטיעות :מיני הצמחים ,מרווחי השתילה ,גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת ההשקיה.
על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ  14יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך שלמזמין
תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה .באחריות הקבלן להציג לפיקוח תוכנית הפעלה כתנאי למסירה
הסופית.
לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה לתכנון וביצוע
עבודות הגינון וההשקיה.
 40.06.10צנרת ומחברים
א .צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של
המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון .יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה,
כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת טבעות גומי ,המשמשות לאטימה ,לקרינת שמש.
ב .המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה .הרוכבים יהיו בעלי
טבעות אטימה  4,ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.
ג .כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש במחברי שן ו/או תחילת
נעץ) .מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.
 40.06.11חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
 60ס"מ מקסימום.
 75מ"מ ולמעלה
 50ס"מ
 63-40מ"מ
 30ס"מ
 32-25מ"מ ומטה
 40.06.12טפטוף
א.
ב.

ג.
ד.

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת נכונות גם כאן .מטרתו של
סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל ,מסביב לכל עץ יש לפרוס
טבעת מצינור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול  10טפטפות לעץ ,ו 20 -טפטפות לדקל הטבעת תקיף
את הגזע במרחק  30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות ( כאמור בסעיף ב') ביצוע הטבעות יהיה לאחר
סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה.
לשיחים ,קו הטפטוף יעבור מעל השיח ,בחלק העליון של השיפוע.
בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת השיחים .במידה
והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

 40.06.13חפירה והנחת שרוולים
 40.06.14הכנות לחפירה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות
כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים אופטיים ,מים ,ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח
להתחלת החפירה .עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה .כולל
סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות ,וייצובן כנגד התמוטטות.
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 40.06.15שרוולים למעבר צנרת
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים .יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית .כל מקום בו חוצה הצינור
שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את
המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה ,ועוד) .עומק הנחת
השרוול יהיה כמתוכנן ,אלא אם נדרש אחרת ע"י המזמין .ביצוע מעבר כביש ,קיר ,שביל וכיו"ב מחייב אישור
מראש ובכתב מהמפקח .שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית  .בתוך השרוולים
יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו .במדרכות
ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המזמין.
שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה את המקום
המדויק של השרו ולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע .
את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 40.06.16עומקי חפירה לשרוולי  / C.V.Pמתכת  /פוליאתילן /אחר
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש .שרוול החוצה כביש
יונח בעומק של  100ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים .אם לא נקבע אחרת בתוכנית .שרוול
במדרכות  ,ריצופים וכדו' יונחו בעומק של  40ס"מ .
 40.06.17בריכת הגנה
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת .המכסה
בגובה הריצוף /אספלט .מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה ,יהיה מינימום  20ס"מ .בתחתית
הבריכה ,תהיה שכבת חצץ בעובי  10ס"מ .הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  X2020ס"מ ,לרבות זיון.
הבטון מסוג ב .20-בריכה במדרכה -בריכת בטון בקוטר  80ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל במידות 60/60
ס"מ .על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה" .המחיר כולל  :אספקה ,חפירה /לרבות
בידיים ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ,מצע וכל העבודות הדרושות.
 40.06.18ראש בקרה (ראש מערכת)
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט שיאושר ע"י המזמין ,כולל מד מים מגופים וארון הגנה .מיקום
הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון שיכין הקבלן ,הקבלן יסמן את מיקום המדויק של
ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
יש להעביר למזמין צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת
לשטח.
אביזרי הראש יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ,הפעלה ופירוק כל אביזר
בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,
המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז .המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל
האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.
האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון ,מגופים יורכבו לפי
סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.
היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד והירידה לקרקע ע"י
זקיפים מ -פולאטילן דרג  10במוטות בלבד מאונכים לקרקע.
יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה .כמו כן יש לצרף
טבלת הפעלה עטופה בניילון ,למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק .עובי השכבה  10ס"מ.
המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  20ס"מ לפחות מפני החצץ.
מיכל הדישון יסגר במנעול.
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 40.06.19ארון הגנה –על קרקעי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 10-שנים ברמת אטימות  IP – 65ובתקן
עמידות  VDE. 0660הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול
צילינדר ומוט נעילה כפול  +מכסה למנעול.
הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  20ס"מ מעל פני השטח ,כך שתאפשר פתיחה קלה של דלת
הארון .
הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל
הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.
הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  20ס"מ מדופן הארון.
יש להצמיד לארון ההגנה של המחשב תיק תכניות מפלסטיק עם תכנית השקיה בפנים בהתאם
להנחיות מחלקת השקיה בעירייה.

 40.06.20יחידת קצה אלחוטית
המחשב יהיה מסוג "אגם" או מוטורולה ש"ע מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב
אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה.
היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית ,כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.
תשלוט באופן עצמאי על עד  12מגופים וקבלת מינימום  4חיוויים .תתריע על כל חריגה מתכנית ההשקייה .על
כל חריגה מתכנית ההשקייה ,תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
סוגי החריגות :ספיקה מעל ומתחת למתוכנן
פתיחת מגופים ללא תכנית
אי פתיחה של מגופים עם תכנית
חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים (טנסיומטרים ,מדי לחץ וכו').
תפעיל ותבקר השקייה ,עפ"י חישובי כמויות.
תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים ,לפני הפעלת מגופי ההשקייה.
יכולת לעבוד במתח  .D.C.עם צריכת מתח נמוכה.
תחובר לסוללה נטענת.
תחובר למקור אנרגיה  ,V.DC24לעמוד תאורה ,או תא סולארי .הכל בהתאם לנתוני השטח ולדרישות
הרשות מקומית( .התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד).
תוגן במארז צמוד לארון המגופים ,או על בסיס בטון .המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע בתנור
במידות הדרושות  +אנטנת משטח פח על תורן.
התיאור ותכולת המחיר :אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של
העבודה .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,על גבי בסיס בטון.
שרוולים ,כבלים ,רישוי קשר ,אינטגרציה ,הדרכה ,שירות ואחריות לשנתיים.
(המחיר אינו כולל :כבלים ,או צינוריות פיקוד ,לחיבור ברזים המרוחקים מעל  20מ' מיחידת הקצה האלחוטית
וכן ,אינו כולל תא סולארי ,או חיבור לעמוד תאורה).
חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה:
תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר " 2בגובה  6מ' .המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות המקומית ,עם
תו תקן .התא יהיה עם הספק  , W10עם סוללה נטענת בעוצמה של  7אמפר/שעה.
ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת.
לחילופין ,על פי תנאי השטח ,יחידת קצה האלחוטית ,תחובר למקור מתח מעמוד תאורה .בתחתית עמוד
התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם .V.AC220 - V.DC 24.
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך ,על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות המחלקה
לשירותים הנדסיים במנהל התפעול.
סולונואיד :סולונואיד תלת דרכי ,דו גידי פולסים ( ,LATCH, V 24 - V12בהתאם להוראות היצרן)AC ,או
DCתוצרת "בקרה""/ברמד" או ש"ע ,עם אפשרות הפעלה ידנית.
יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת ,או אלומיניום ,כולל מחברי צנרת לפיקוד ,בקוטר  8מ"מ דרג 10
והתחברות לברזים הידראולים .סרגל הסולונואידים ,יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס ,או
באופן אחר שיבטיח את יציבותו .סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף ,מעל
למתוכנן.
התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,הדרכה ,שירות ואחריות לשנתיים.
אופן המדידה:
יח' .סולונואיד תלת דרכי פולסיםV24, AC ,או  DCמותקן על פס מתכת מגולוונת.
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 40.06.21עבודות תחזוקה עד למסירה סופית
כללי
כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק  41.5במפרט הכללי לעבודות בניה
–מהדורה ראשונה . 2001
עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות ,כגון שתילה וזריעת מילואים,
והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.
התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה כולל תשלום עבור
צריכת מים להשקיה.
 40.06.22טיפול ואחזקת מערכות השקיה
במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש
העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה.
הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו הדורשים תיקון .לא תוכר כל
תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה .הקבלן יהיה אחראי ,בתקופת עבודתו ,לתחזוקתה
ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה .עליו לתקן תוך  12שעות משעת גילוי התקלה ,נזילות ,דליפות
ופיצוצים בצנרת ובאבזר ים .תקלות רציניות הכרוכות בפריצת מים חזקה ,יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק
את זרימת המים עד לתיקון התקלה .חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח
ביומן ,ועל חשבון הקבלן .כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר .מוצרים שאין להם תקן
יקבלו את אישור המפקח .האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל קוטר נדרש.
הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה ,לשמירה על הציוד והאביזרים מפני גניבה
השחתה וכיו"ב .לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם ,ולנקוט בכל אמצעי סביר למניעת נזק למערכת.
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י הקבלן ואושרה ע"י המפקח ,בשעות המותרות
להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד
על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הוראות
המפקח ,יקוזז מחשבון הקבלן מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
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פרק  – 57מערכות חיצוניות
57.1
57.1.01

עבודות עפר

בכל מקום בו מופיעה חפירה היא כוללת גם חציבה .עבודות החציבה כלולות במחירי היחידה של החפירה
ולא ישולם עבורן בנפרד.
מחירי החפירה כוללים גם ביצוע עבודות הלוואי כגון יישור מוקדם ,ניסור אספלט ,הסרת
צמחיה ,הרחקת פסולת ועודפים ,מילוי חוזר של מיטב החומר החפיר עד להחזרת השטח לקדמותו.

החפירה בעזרת כלים מכניים מתאימים לעבודה או בעבודת ידיים ,תעשה לפי בחירתו של הקבלן ובאישור
המהנדס .לקבלן לא תשולם כל תוספות תיקונים ,הרחבות יישור וכו' הדרושים להשלמת החפירות גם את תעשנה
בידיים וכן לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ,דיפון תימוך וכו' של הפרעות או סמיכות למבנים ,עמודי טלפון
וחשמל ,קווי צינורות למיניהם וכו' .אישורי חפירה מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של
מתקנים על ותת קרקעיים.

במידת הצורך יפרק הקבלן מדרכות ו /או משטחי אספלט ו  /או "גרנוליט" ויחזיר את המצב לקדמותו במהירות
האפשרית ותוך תיאום עם המפקח .
כל האמור במפרט זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ועבודות תת קרקעיות המהוות דירשיות מימימאליות לביצוע
העבודות.
יודגש כי כל העבודות התת קרקעיות יבוצעו בהתאמה לדוח הקרקע והנחיות יועץ הקרקע הרלוונטיות וכן הנחיות
מהנדס הבניין  /המתכנן והכל בהתאם לאופי העבודה והדרישות.
דגש לביצוע עבודות תת קרקעיות ביחס לבטיחות בעבודה בהתאם לכל דין

 57.1.02מילוי מוחזר
המילוי עד גובה  20ס"מ מעל קודקוד הצינור וכן למרחק  20ס"מ משני צידי הצינור ומתחתיו יהיה מהחומר
המשמש לריפוד ( חול ,זיפזיף ,אלא אם צוין אחרת ) ויהודק היטב במהדק יד  5ק"ג ,באופן שווה משני צידי
הצינור ,תוך כדי הרטבת החומר .מעל לגובה  20ס"מ מעל קודקוד הצינור יהיה המילוי ממיטב העפר החפור,
חופשי מאבנים ומצמחים ויהודק גם הוא במהדק יד ,בשתי שכבות של  20ס"מ כל אחת ובאופן סימטרי משני צידי
הצינור.
מעל מפלס זה יהיה המילוי כמתואר בסעיף  57013במפרט הכללי .
למרות שחלקו של מילוי זה וחומר התושבת הינו חומר מובא ,יכלול מחיר הצנרת את מחיר המילוי הנ"ל וכן את
מחיר המילוי בגומחות שמתחת למחברי הצינורות.
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57.1.03

צנרת מים קרים מחוץ לבניין

הצנרת מחוץ לבניין תהיה :
בקוטר עד " 3כולל  -צינור פלדה  SCH – 40ללא תפר ,מגולוון  ,עטוף בשתי
שכבות סרט פוליאתילן עטיפה חרושתית כדוגמת תוצרת "אברות" ויונח ריפוד חול
בעובי  15ס"מ לפחות  .החיבור יהיה בהברגה לפי תקן  B.S.P.עם איטום
טפלון או בריתוך לפי החלטת המפקח.
צינור בקוטר " – 4כנ"ל אך צינור פלדה שחור לפי ת.י 530 .עם ציפוי מלט פנימי ועטיפת שרוול פלסטי חיצוני
חרושתי.
57.1.04

צינורות ביוב חיצוניים :

צינורות ביוב חיצוניים – יהיו מפלדה עטופת בטון מסוג  .APC3או מ P.V.C -כתום עבה דופן.
סימון התוואי של קווי -הביוב וכן עומקם ושיפועיהם יסומנו במקום העבודה בהתאם לתכניות לדרישות והנחיות
המפקח.
עבודות עפר הקשורות בהנחת צינורות ביוב נכללות במחיר צינור הביוב.
יש לבצע מצע חול בעובי  20ס"מ מתחת לצינורות הביוב וכיסוי חול בצידיהם ומעליהם  ,באופן שהצינור יהיה עטוף
מסביב עד לגובה  20ס"מ מעל קו העליון .החול יהיה חול נקי מתאים ,המובא מבחוץ .העטיפה תבוצע בשכבות
שעוביין אינו עולה על  15ס"מ  ,מהודקת היטב תוך הרבצה במים כל  30ס"מ  .תעשה הידוק מכני יסודי עד
למחצית גובה הצינור.
תעלות לצינורות יחפרו ברוחב מינימלי להנחה נוחה של הצנרת.
הקבלן ידאג לסימון ודיפון התעלות ,באופן מתאים ויישא בכל נזק שייגרם לאדם או לציוד בגין סימון ודיפון לא
מספיקים.
כל המדידות והסימנים כולל גבהים יבוצעו ע"י מדד מוסמך של הקבלן ולא תשולם שום תוספת בגין ביצוע המדידות
ו/או הסימונים .הקבלן יספק על חשבונו את כל המכשירים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש.
צנרת תת קרקעית:
על כל צנרת העוברת מתחת לאלמנטים קונסטרוקטיביים ובקרקע יש לקבל את אישור מהנדס הקונסטרוקציה
בכתב בהתאמה להנחיות יועץ הקרקע בטרם ביצוע העבודות את תוואי מעבר הצנרת כפי שמופיע בתכנית
האינסטלציה
במידה ונדרש יצירת תושבת ("ווטה") לצנרת התת קרעית היצמד  -בהתאם להנחיות מהנדס הקונסטרוקציה

לכל פרטי החיבור ,הזיון וכיוצ"ב יינתנו על ידי מהנדס הקונסטרוקציה ויהיו כלולים במחיר ביצוע העבודות.
באין דרישה אחרת קונסטרוקטיבית:
א .צנורות המונחים בקרקע יוגנו בעטיפת בטון מזויין ב  200בעובי מינימלי של  12ס"מ מכל צידי הצנור.
ב .פלדת הזיון תורכב מ 4 -מוטות בקוטר  12מ"מ לאורך הצנור וחישוקים בקוטר  6מ"מ כל  20ס"מ.
ג .עטיפת הצנורות בבטון המזויין תבוצע כמפורט גם אם לא סומנה בתכניות.
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 .1בדיקת קווי נקזים תת קרקעיים תעשה ע"י אטימת הקצוות ומילוי הקווים במים .
הקווים יעמדו בבדיקה אם מפלס המים אינו יורד במשך  24שעות.
 .2בדיקת קווי ביוב – הקצוות של קוו הצינורות בתוך תאי הבקרה ייאטמו בכל קטע בין
התאים בנפרד ,ע"י פקקים .בתוך הפקקים יותקנו צינורות  0עומד ( שפורפרות
פיאזומטריות ) בגבהים מתאימים ,ובכל מקרה בגובה של  1.20מטר לפחות מעל רום
קודקוד הצינור בנקודה הגבוהה ביותר בקווי הצינורות .הצינורות ,לרבות צינורות העומד,
ימולאו מים .קוו הצינורות יעמוד בבדיקת האטימות אם מפלס המים בצינורות העומד לא
יורד במשך  12שעות לפחות .בכל קטע בין תאי הבקרה תיבדק התנוחה הצינור והמעבר
החופשי בו ,באמצעות קרן אור ( פנס וראי ).
 .3כל תא בקרה ימולא במים עד גובה המכסה ,לאחר סתימת הכניסות וסתימת היציאה בתא
הבקרה הסמוך שלאחריו.
תא בקרה עומד בבדיקת האטימות אם לא מופיעים סימני דליפה במשך  12שעות לפחות.
 .4המהנדס רשאי לדרוש מן הקבלן לבצע בדיקת וויסותים נוספים ללא תשלום
נוסף אם נראה לו שהדבר דרוש להבאת המתקן למצב פעולה תקין.
 .5הקבלן יזמין את מכון התקנים לביקורת הביצוע והחומרים ,לפי השלבים
שנקבעו ע"י מכון התקנים.

57.1.05

תאי ביקורת (שוחות) לביוב :

תאי ביקורת לביוב יהיו תוצרת "חופית" או שו"ע מאושר או שוחות בטון כולל תקרות ומכסים מבטון תוצרת "וולפמן"
או שו"ע מאושר.

העבודה כוללת גם את :
הרחבת החפירה בהתאם לדרוש.
מצע חול בעובי  15ס"מ .
מכסה מדרכה  8טון או  40טון ( לפי המפורט בתוכניות ) ותקרה
המתאימה לכך  .קוטר המכסה יתאים ל – ת"י . 1205
יש למרוח בגריז שולי המכסה והתושבת שלו בתקרת התא.
התאמת גובה מכסה השוחה לגובה הפיתוח.
עבור מכסה  40טון ישולם בנפרד בתוספת למחיר התא והוא כולל תקרה מתאימה לעומס הכביש.
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אופני מדידה
כללי
 .1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים
בתכניות ובמפרטים המיוחדים המשלימים זה את זה.
 .2העבודה תתבצע במחיר סופי וללא שינוי מכל סיבה כלשהיא
 .3תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובתכניות הינם תמציתיים בלבד .רואים את תכולת
המחירים ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי עזר וכל הדרוש
לביצוע מושלם .מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודות עזר הנתון בפרק זה ו/או בהתאם לכל דרישה ,
תקן ,תקנה וכל דין
 .4למען הסר ספק המחירים כוללים בין השאר  :כל סוגי הצנרת שופכין ודלוחין ,ביוב מים ותיעול כל
הפיטינגים ,רקורדים ,אביזרים ,הסתעפויות מופות התפשטות ,שלוט לתליה ,בידוד עיגונים אוגנים ,צבע
מגן ו/או עטיפה אספלטית חרושתית כנדרש.
כלים סניטריים יכללו  :אספקה והתקנה ,אביזרים ,אביזרי חיבור ,צנרת ביוב ו/או שופכין ודלוחין ,ארמטורות,
סיפונים ,באסלות מושב פלסטי ומיכל הדחה וכל הנדרש לאספקה והתקנה של הכלי הסניטרי.
תיאומים עם רשויות למעבר צנרת כל שהיא יעשו ע"י הקבלן כולל תשלומי אגרות.
מודגש שהקבלן מצהיר בזאת כי בדק את התוכניות והמפרטים ולא מצא שום פרט חסר לקבלן מתקן
מושלם במחיר פאושלי .לא תתקבל שום תביעת הקבלן לתוספת מחיר עבור המערכת  ,פרטים ואלמנטים
חסרים .חתימת הקבלן על מסמך/חוזה זה פירושה שבדק את התוכניות ולקח בחשבון פריטים שלא סומנו
ולא תתקבל תביעה נוספת.
פירוט
 .1לא תשולם כל תוספת עבור חומר ועבודה שטיבם עולה על המינימום הנדרש.
 .2לא תשולם כל תוספת בגין הקטנה או הגדלת כמויות מהמתוכנן
 .3הנחת צנרת מים ,ניקוז וביוב חוץ וכן הנחת שוחות הביקורת כוללים חפירה ו/או חציבה.
 .4בכל מוצר שווה איכות אשר יוגש לאישור תיבדק התאמה טכנית והתאמה כספית.
 .5מחיר עבודות נוספות ,שאינן כלולות בתכניות ייקבע כמפורט להלן בכל מקרה המחיר יקבע
לפני ביצוע העבודה .אם לא נקבע רשאי המפקח לקבוע המחיר לפי החלטתו הבלעדית.
עלות עבודות נוספות ייקבע לפי הסדר המפורט להלן:
 .aמחירי מחירון דקל בהנחה של 20%
 .bניתוח מחירים מפורט שיכין הקבלן ויאושר על ידי המפקח
 .6על מנת להסיר כל ספק מחירי הצנרת כוללים:


כל הספחים אלא אם פורטו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.



כל אמצעי החיבור כגון בנדים ,אוגנים" ,רקורדים" ,מופות ,מחברי "קוויק-אפ" וכדומה וכל
אמצעי הקביעה ,התמיכה וחומרי העזר.



תיקוני בידוד ,צבע ,איטום וכו' לצינורות שנפגעו.



חפירה וחציבה בקירות ,ברצפה ,מתחת לרצפה ובקרקע.



הכנת שרוולים או קידוח(יהלום) באלמנטים טרומיים שסופקו לאתר.
123

הרחבת תיכון מגידו


כל שרוולי המעבר מבוצעים בקידוח.



עטיפת פלסטיק חרושתית לצנרת מגולוונת סמויה.



אטימת מעברים דרך אזורי אש.



צביעת צנרת ואביזרים.



עטיפת בטון לצנרת במילוי.



עטיפת בטון לצנרת חיצונית.



התחברות למערכת ביוב קיימת במתחם.



התחברות למערכת מים קיימת במתחם.

מחיר קולטי הגשם ו/או קופסאות הביקורת ו/או מחסומי הרצפה המשמשים את מערכת ניקוז מי
הגשם.
 .7נקודת דוד חימום
מחיר הנקודה כולל כדלקמן:
 .5אספקה והרכבת צנרת מי צריכה לדוד החימום .
 .6אספקה והרכבת שסתומים על יד דוד החימום.
 .7אספקה והרכבת דודי חימום.
 .8אספקה והתקנת דוד מים חמים חשמלי מצופה פנים אמאייל בעל תוו תקן בקיבולת של  150ליטר עם
בידוד פוליאוריתן מוקצף "מעיל" ,ברז סגירה ,ברז אל חוזר ,ברז בטחון ,עם מנגנון נסוי ,חיבור חשמלי.
 .8הרכבה/התקנה כלים סניטריים
ההתקנה תכלול את כל הפעולות הדרושות להובלתו והתקנתו של הכלי ,לרבות חומרי העזר האחריות
והבדק למעט ביצוע התשלום לספק שייבחר לאספקתו.
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קנ"מ

גרסה

תאריך

שם גיליון
1

MGD-PLRF

תכנית גגות

1:50

01

10-032022

2

MGD-PL00

תכנית קומת כניסה

1:50

01

10-032022

3

MGD-PL-1

תכנית מפלס -4.29

1:50

01

10-032022

4

MGD-PLRF-LIB

תכנית גגות ספריה

1:50

01

10-032022

5

MGD-PL00-LIB

תכנית כניסה ספריה

1:50

01

10-032022

6

MGD- SEC AA CC

חתכים  A-A,C-Cמבנה הכיתות

1:50

01

10-032022

7

MGD- SEC HH II

חתכים  H-H ,I-Iמבנה הכיתות

1:50

01

10-032022

8

MGD- SEC BB JJ

חתכים  J-J B-Bמבנה הכיתות

1:50

01

10-032022

9

MGD-SEC DD EE FF GG

חתכי ספריה G-G,F-F,E-E,D-D

1:50

01

10-032022

10

MGD- ELEV EAST WEST

חזיתות מזרחית ומערבית מבנה הכיתות

1:50

01

10-032022

11

MGD-ELEV NORTH
SOUTH

חזיתות צפונית ודרומית מבנה הכיתות

1:50

01

10-032022

12

MGD-ELEV-LIB

חזיתות הספרייה

1:50

01

10-032022

13

MGD- ST01

מדרגה  -01תכניות וחתכים

1:25

01

10-032022

MGD-ST02

מדרגה  -02תכניות וחתכים

1:25

01

10-032022

תכנית תקרות קומת כניסה-מבנה
הכיתות

1:50

01

10-032022

14

MGD-RCP00

תיאור
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תכנית תקרות מפלס  -4.29מבנה כיתות

1:50

01

10-032022

תכנית תקרות-ספריה

1:50

01

10-032022

1:50

01

10-032022

01

10-032022
10-032022
10-032022

15

MGD-RCP-1

16

MGD-RCP00-LIB

17

MGD-FL00

תכנית ריצוף קומת כניסה מבנה הכיתות

18

MGD-FL-1

תכנית ריצוף מפלס  -4.29מבנה הכיתות

1:50

19

MGD-FL00-LIB

תכנית ריצוף ספריה

1:50

01

20

MGD-MMM

תכניות מרחבים מוגנים

1:50

01

21

חוברת רשימות ופרטים

1:2,1:5,1:50,1:25

01

רשימות מסגרות נגרות אלומיניום ופרטי
בניין

מסמך ה – רשימת תוכניות למכרז
 .1תכניות אדריכלות

תיכון

המקום:

מגידו תאריך הוצאה:
08.03.2022

העבודה:
תכנון מבנה כיתות וספריה


לאישור
בתאריך:

גיליון
מספר

תוכן:

חתימה:
 למכרז
בתאריך16.02.2022 :
מהדורה
תאריך

קונסטרוקציה
 1550-1מבנה כיתות – תכנית יסודות
 1550-2מבנה כיתות  -תכנית מרתף
 1550-3מבנה כיתות  -תכנית רצפה
 1550-4מבנה כיתות  -תכנית גג
מבנה ספריה  -תכנית יסודות
155010
מבנה ספריה  -תכנית רצפה
1550וגגות
11

1 16.02.2022
1 16.02.2022
1 16.02.2022
1 16.02.2022
1 16.02.2022
1 16.02.2022

גלית ברגידה מהנדסת חשמל
מערכות חשמל ותקשורת
בית ספר תיכון מגידו רשימת תוכניות
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1550

 לביצוע
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פיתוח כללי 3100-6
פיתוח שטח
5
הזנות לכל הפרוייקט

1 1:500

06.03.2022

למכרז

מבנה כיתות 3100-6-1
סטטוס

תאריך מהדורה

מספר תוכנית
1A

שקעים ותקשורת
קומה -1

1:50

1

למכרז

06.03.2022

1B

תאורה תקרה
קומה -1

1:50

1

למכרז

06.03.2022

2A

שקעים ותקשורת
קומת כניסה

1:50

1

למכרז

06.03.2022

2B

תאורה תקרה
קומת כניסה

1:50

1

למכרז

06.03.2022

3A

מערכות מיזוג ואינ'
קומת גג

1:50

1

למכרז

06.03.2022

3B

1:50

1

מערכת הארקת ברקים
קומת גג
רשינת תוכניות מיזוג אוויר למכרז

למכרז

06.03.2022

מספר
תוכנות
1
2
3

שם תוכנית

שם תוכניות

קנמ

מהדורה

שם קובץ

מהדורה

3
Drawing1.2
קומה -1
3
Drawing1.2
קומת קרקע
3
Drawing1.2
תוכנית גגות
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