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הקדמה
פרויקט "ביה"ס לתיירות" שמרכזו מב ה בן ש י אגפים ש ב ה בתחילת ש ות ה-
 1930בשכו ת שייך-באדר לצרכים מסחריים וציבוריים ,אך לא בשימוש זה
מספר ש ים .המב ה מורכב מש י אגפים המחוברים באמצעות גרם מדרגות
משותף ,ב וי קירות אבן ותקרות מקורות פלדה ובטון מזוין.
ש י האגפים יאוחדו למב ה אחד ,יב ו בהם מערכות מודר יות הכרחיות
וימוחזרו לצרכים אקדמיים טכ ולוגים ותרבותיים .בוצע סקר ה דסי שכלל בין
השאר בדיקות ה דסיות לצורך קבלת מידע על כושר ה שיאה של הקירות
לשי ויים בדרישות ההעמסה ] [FLAT-JACKוכן בוצעו בדיקת יסודות לקבל מידע
על יסודות הקירות הקיימים.

קווי תכ ון אדריכלי כבסיס לתכ ון הה דסי
התכ ון הה דסי שעליו מבוסס התכ ו הה דסי קובע:
 כל החלקים ה ושאים יהיו מותאמים לדרישות התכ ון של מב ה מודר י.
 במב ה הדרומי ייב ו תקרות חדשות על מערכת עמודים ויסודות חדשים.
 במב ה הדרומי ייב ה גג חדש עפ"י הצרכים האדריכלים.
 במב ה הצפו י יוגבה הגג רעפים בכ 1,00-מ' וישוחזר צורה חיו ית של גג רעפים.
 במב ה הצפו י תיב ה רצפה ושאת בכל הקומות ,להוציא  2קירות פ ימיים בקומת
הקרקע.
 במב ה הצפו י ייב ה מקלט בקומת המרתף.
 תיב ה מעלית חיצו ית בצמוד לחדר המדרגות המקורי.

עקרו ות שמורים בתכ ון הה דסי
היות והמב ים ישמשו לצרכים הדורשים שי ויים מהותיים גם בקו סטרוקציה,
גם בצורה הפ ימית וגם בתפקודם המודר י ,העקרו ות השימורים ישמרו -בצמוד
לתוצאות הסקר הה דסי ובדיקת כושר ההעמסה ה מוך של הקירות באמצעות
שיטת ה  ,FLATJACKבדיקות הקרקע וחפירת בורות בדיקה ביסודות ,כמפורט
להלן:
 הקירות ה ושאים הקיימים בש י המב ים לא מסוגלים לשאת את
העומסים של התקרות הקיימות המחוזקות לבדם.








התקרות הקיימות במב ה הצפו י והדרומי יפורקו לחלוטין בגין מצבם
הרע וחוסר אפשרות לשמרם.
חלקי התקרות הקיימים בקומת המרתף וקומת הקרקע ישומרו ככל ה יתן
ובמקרה חיצו י ,יפורקו וייב ו מחדש.
בגלל מצבו הפיזי הירוד ,רצפת גג הרעפים הב וי בדידי עץ ,יפורק .תבוצע
יציקה של תקרה ושאת מודר ית.
ישמרו קירות האבן החיצו יים של  2המב ים כולל הסכמה הסטטית
שלהם.
כל מרפסות הזיז במב ה הדרומי ישומרו או יוחלפו במערכת דומה.
כל הפתחים בחזית הצפו ית של המב ה הצפו י ישומרו.

תכ ון ה דסי עקרו י
התכ ון הה דסי השלם כולל התכ ון הה דסי הקו סטרוקטיבי שמורי והה דסי
קו סטרוקטיבי מודר י יהיה מבוסס על התכ ון האדריכלי ועל עקרו ות השמור בפרק ג.

מב ה דרומי

התכ ון הה דסי קו סטרוקטיבי יהיה באמצעות:
 ייצוב ושמור ה דסי של הקירות החיצו יים של המב ה הדרומי כחלק מהפרויקט
הכללי ,כולל היסודות שלהם כולל שריון הקירות ברצועות בזלת.
 ייהרסו כל תקרות הבי ים הקיימות.
 ייב ו תקרות בי יים חדשות על בסיס פלדה וביסוס מודר י עצמאי מהקירות במרכז
החלל.
 ייב ו עמודים חדשים במב ה הקיים בצמוד לקירות הקיימים ומחוברים אליהם.
 ב ית יסודות חדשים לתקרות החדשות המבוססים על מערכת כלו סאות חדשה
ו פרדת מיסודות הקירות שישומרו.
 חיזוק יסודות קירות החוץ הקיימים.
 רצפת קומת הקרקע תהווה גם חיזוק ראשי כלו סאות ולכן בעובי גדול יותר ועפ"י
ה חיות יועץ הקרקע.
 שי וי פתחי מעבר לחדר המדרגות ומעלית.
 תיב ה תמיכה זמ ית למרפסות הזיז כשלב מקדים לייצובם או החלפתם.
 ייצוב קו סטרוקטיבי חדש ושמור מרפסות הזיז השו ות.
 יצירת מערכת יקוז היקפית למב ה.
 הקירות בכיוון צפון דרום יהוו מערכת הקשחה אופקית בכיוון זה לתקרות .בכיוון
הקצר יב ו  2קירות בטון חדשים מופרדים מהקירות הקיימים.
 יתוק המב ה מאגף  -Bחדר המדרגות -ויצירת תפר סייסמי.

מב ה צפו י

התכ ון הה דסי קו סטרוקטיבי יהיה באמצעות:
 יבוצע ייצוב ושמור קירות החוץ של המב ה הצפו י כחלק מהפרויקט הכללי ,כולל
היסודות שלהם כולל שריון הקירות ברצועות בזלת .קירות הפ ים הקיימים ישוריי ו
ע"י רצועות פלדה מש י הצדדים.
 מחיצות הפ ים בקומת המרתף יהרסו יחד עם חלק מהקירות העבים .ב יית ממ"ס
הכולל הריסת קירות ושאים בקומת הקרקע שמעל המקלט.
 פתיחת אזור אטום בקומת המרתף.
 אטום פתחים בקומת המרתף עפ"י הצרכים האדריכלים.
 כל קירות החוץ של המרתף יקבלו שכבה וספת של קירות בטון.
 יב ו תקרות חדשות תחת הגג ובתקרות הבי יים ה וספות .התקרות יהיו תקרות
יצוקות על פלדה.
 שיפור עמידות המב ה לרעידות אדמה יתקבל ע"י עמודי הבטון.
 ייב ו עמודים חדשים מבטון ופלדה בתוך חלל המב ה הקיים ,מופרדים מהקירות
הקיימים ,ל שיאת תקרת הקומה תחת הגג ותקרות הבי יים שיותאמו דרישות
התכ ון הקיימות.
 עמודי התקרות החדשות יהיו מפרופילים מפלדה ועמודי בטון.
 ב ית יסודות חדשים לתקרה החדשה וחיזוק התקרות הקיימות ,המבוססים על
מערכת כלו סאות חדשה ו פרדת מיסודות הקירות .שישומרו.
 חיזוק יסודות הקירות הקיימים.
 פתיחת פתח רחב בקירות ה ושאים הפ ימיים של קומת הקרקע לצרכי מעבר בין
החללים הקיימים.
 ייצוב חזית המב ה כולל קר יז ,פתחים בקומת הקרקע ובקומה עליו ה.
 יצירת מערכת יקוז היקפית למב ה.
 ב יית גג רעפים חדש משולב פלדה ועץ.

חדר-מדרגות ,מעלית וכללי







חדר המדרגות )אגף  (Bיהיה חלק בלתי פרד מהמב ה הצפו י.
פירוק המדרגות הקיימות וב יית מהלך חדש מפלדה.
ב יית קו סטרוקציה כולל יסוד של מעלית חדשה בצמוד לחדר המדרגות הקיים.
ב יית רמפת חיבור בין המב ה הצפו י למב ה הדרומי.
הכ סת תשתית למערכות תשתיות שו ות בזמן התכ ון המפורט.
ב יית גג רעפים חדש כחלק מהגג של המב ה הצפו י -אגף .A

תכ ון ה דסי מפורט
כללי
התכ ון הה דסי המפורט יהיה במבט של מב ה שלם ,עם חלקים מקוריים וחדשים ,גם
מבחי ה ה דסית וגם מהבחי ה של מערכות ,תשתיות .
דגש מיוחד יי תן על תמיכת חלקי המב ה לאור העובדה כי צפויה חציבה מאסיבית של
ח יות תת קרקעי בצמוד למב ה.
יש להיצמד לתכ ית השלבים כפי שמתואר במפרט זה ולהגדרות התמיכות הזמ יות
המופיעות להלן .במידה והקבלן יהיה מעו יין לש ות מהסדר המוצע כאן ,יהיה עליו
להביא תכ ית מלאה שכוללת שלביות הביצוע ופירוט התמיכות בכל שלב לאישור המתכ ן
שבועיים לפ י תחילת העבודה לפחות.

ה חיות לייצוב זמ י בשלבי פרוק החלקים השו ים

]ראה גם שרטוטים ,גיליון תמיכות זמ יות[
התמוך הזמ י של קירות החוץ של הב יין יתבסס על הרצפות הקיימות והחדשות שיפורקו
ויב ו בשיטת "התר ותפור" כדלהלן:
מב ה :C
 .1ב יית תמיכות זמ יות למב ה כולל סגירת פתחים ,ביצוע ראצ'טים ומסגרות פלדה
לתמיכה.
 .2פירוק מחיצות דקות שמקבילות לקורות התקרות ,וקילוף טיח פ ים מקירות חוץ.
 .3טיפול שימורי בקירות החוץ בפן החיצו י וחלק הגלוי של הפן הפ ימי )לא כולל
הדבקת יריעות( כולל סגירת פתחים באבן .יישום של שכבת טיח ראשו ה פן פ ימי
קירות חוץ עד לקבלת פ י קיר ישרים.
 .4קידוח כלו סאות לפי תכ ית ) -יתן לפתוח "חלו ות" בתקרות לצורך השחלת כלובי
הזיון למקומם(.
 .5הכ ת היציקה של קומת קרקע )ארגזים להפרדה ,קורות וכו'( ויציקת רצפת קומת
קרקע כולל קורות קשר.
 .6הרכבת מערכת עמודים חדשה לכל גובה המב ה כולל העמודים הצמודים לקירות
החוץ.
 .7הרכבת מערכת תמיכה חיצו ית מפלדה וחיבורה לעמודים החדשים שצמודים לקיר
לפי תכ ית )החיבורים יעברו במישקים של האבן החיצו ית בלבד(.
 .8פירוק סיגמ ט דרומי וצפו י של התקרות לצורך קישה ליציקת קירות ההקשחה.
 .9ביצוע שריון הקירות בעזרת היריעות לפי מפרט .יש להשאיר שרכים מהרצועות
הא כיות לחפיפה בין הקומות.
 .10יציקת קירות הקשחה )דרום וצפון( כולל התק ת הקוצים לתקרה החדשה לפי פרט.
 .11פירוק תקרת בי יים )יש להשאיר את קורות הפלדה מורכבות עד לרגע האחרון!
ראה שלב (12
 .12השלמת יקוי טיח ויישום של שכבת יישור בקו התקרה שהוסרה.
 .13השלמת שריון וביצוע חפיפה בין הקומות.

 .14פירוק קורות הפלדה של התקרה והרכבת קורות חדשות .הפירוק וההרכבה יעשו
בשיטת "התר ותפור" בקצב של  -1:2אין להגיע למצב שבו כל הקורות פורקו ללא
הרכבת קורות חדשות.
 .15הרכבת התב ית ,סידור הברזל ויציקת התקרה כולל חיבור לקירות הקיימים.
 .16התק ת תמיכות זמ יות אלכסו יות בין רצפת קומה א החדשה לעמודים החדשים
)החיבור העליון לעמודים החדשים יהיה סמוך לקו תקרת קומה א'(.
 .17הסרת תקרה עליו ה )ללא הסרת הקורות(.
 .18תיקון טיח בחתך התקרה שהוסרה.
 .19המשך שריון קירות בחתך התקרה שהוסרה.
 .20החלפת קורות הפלדה במפלס הבי יים בשיטת התר ותפור.
 .21יציקת תקרה עליו ה.
 .22השלמת ב ייה באבן בשורה העליו ה לפי צורך ושיפוץ מרפסות.
מב ה :A
 .1ב יית תמיכות זמ יות למב ה כולל סגירת פתחים ,ביצוע ראצ'טים ומסגרות פלדה
לתמיכה.
 .2פירוק מחיצות דקות שמקבילות לקורות התקרות ,וקילוף טיח פ ים מקירות חוץ.
 .3טיפול שימורי בקירות החוץ בפן החיצו י וחלק הגלוי של הפן הפ ימי .יישום של
שכבת טיח ראשו ה פן פ ימי קירות חוץ עד לקבלת פ י קיר ישרים.
 .4קידוח כלו סאות לפי תכ ית ) -יתן לפתוח "חלו ות" בתקרות לצורך השחלת כלובי
הזיון למקומם(.
 .5ביצוע שכבת תשתית מטיח ע"ב סיד ושריון קירות קומת מרתף .יש להשאיר שרכים
לחפיפה עם רצועות השריון של קומת הכ יסה.
 .6יציקת רצפת מרתף כולל קורות קשר.
 .7יציקת קירות בקומת מרתף כולל קירות ממ"ס.
 .8הרכבת /יציקת מערכת עמודים חדשה לכל גובה המב ה כולל העמודים הצמודים
לקירות החוץ )פתיחת "חלו ות" בתקרות בי יים לפי צורך(.
 .9הרכבת מערכת תמיכה חיצו ית מפלדה וחיבורה לעמודים החדשים שצמודים לקיר
לפי תכ ית )החיבורים יעברו במישקים של האבן החיצו ית בלבד(.
 .10הרכבת מערכת תמיכות זמ יות ממסבך משולש )ראה פרט( בין העמודים החדשים
בכיוון צפון דרום.
 .11פירוק קירות קומה עליו ה.
 .12יציקת קורה היקפית מבטון מזוין.
 .13פירוק שאר האלמ טים הפ ימיים לפי תכ ית פירוקים מלמעלה למטה.
 .14המשך ביצוע שכבת תשתית מטיח ע"ב סיד ושריון כל הקירות.
 .15יציקת תקרת ממ"ס כולל קורה עולה.
 .16התק ת מערכת פלדה ושאת לקומת קרקע ויציקת תקרה ש ייה מעל הממ"ס.
 .17ב ייה מחדש של קיר פ ימי לשימור.
 .18התק ת עמודים על ראש הקיר הפ ימי של קומת קרקע.
 .19התק ת תקרת קומת כ יסה.
 .20התק ת תקרת קומה א.
 .21ב יית הגג.

ה חיות ה דסיות שו ות






אין לש ות את סדר העבודה ללא תיאום עם הקו סטרוקטור.
פירוק מחיצות פ ים עד  10ס"מ ,מרפסות וגגות רעפים אי ם תלויים בשלביות
האמורה לעיל.
יתן להסיר טיח פ ים כהכ ה לשריון הקירות בשלבים מוקדמים מהאמור.
אין לחבר את קיר המעלית למב ה  Bלפ י גמר עבודות החיזוק והשריון של האגף,
ולא לפ י יציקת תקרת קומה א של אגף )Aהמאוחר מבין הש יים(.
שחזור קטע הקיר הפ ימי בקומת הכ יסה של מב ה  Aיהיה מחומרים מודר יים
למעט מסגרות הפתחים .על הקבלן לוודא חיבור מלא בין חלקי הקיר המודר יים
לבין מסגרות האבן המשוחזרות.

מפרטים
כללי
מפרטי העבודה במב ן המחולקים לש י סוגי מפרטים :א( מפרטים סט דרטים ואחרים
המתאימים לב ייה החדשה המודר ית .ב( מפרטי שמור המתאימים לב ייה הקיימת
המיועדת לשמור.
בכל מקום שיש צורך בתיאום בין ש י סוגי המפרטים ,ההחלטה תהיה של הקו סטרוקטור
בלבד.
ביצוע כל עבודות ב ייה מודר ית תהיה כפופה למפרט הכללי .המפרטים להלן באים רק
להוסיף עליהם ולא לסתור אותם!

מפרטים ה דסיים קו סטרוקטיביים ופיזיים שמורים למב ה וחלקים
ש שארים
ה חיות מיוחדות


המפרט להלן בא להוסיף על המפרט הכללי הבין משרדי ולא לסתור אותו.

 יש לוודא שקיים אישור מרשות העתיקות /רשות מקומית /אחר לפ י תחילת העבודות!


פירוק אב י הפתחים בקירות הפ ים יעשה בזהירות לצורך שימוש חוזר בקירות החדשים .יש למספר
את האב ים לפ י תחילת הפירוק ולאחס ם באתר.



פירוק הרעפים יעשה בזהירות לצורך שימוש חוזר .יש למיין את הרעפים ולאחסן את הטובים באתר.



יש להקפיד על שלביות העבודה .בכל מקרה של שאלה יש להזמין את הקו סטרוקטור לשטח.



יש להקפיד על המפלסים בתוכ יות האדריכליות והה דסיות.

ה חיות כלליות:
א .המב ה ממוקם ברחוב יפו באזור פעיל גם בזמן העבודות .חשיבות רבה תי תן לשמירת יקיון האתר,
בטיחות הסובבים ופי וי הפסולת מהאתר.
ב .גידור היקפי עם שער כ יסה רגלי ,רשת בגובה  2.0מ' לרבות :מסגרות מצי ורות עגולים קוטר ",2
שרוולים לעיגון ורוזטות פח ,רשת ברזל מחוט מגולוון  4מ"מ עם משבצת  50/50מ"מ ,עם ציפוי
פלסטי מ P.V.C-בגוון ירקרק  ,עמודים כל  2מ' ויסודות בטון .הגדר תמוקם מרחק עד  1.5מ'
מחזיתות חוץ .בכ יסה לאתר העבודה יותקן שער מפרופילי פלדה וכיסוי פח כ "ל ,באמצעות צירים
מתאימים .הקבלן יחזיק את הגדר במצב תקין במשך כל תקופת הביצוע ויתקן מידית כל זק שיגרם
לה במשך כל תקופת העבודה .הקבלן יפרק ויסלק את הגדר בתום העבודה.
ג .כל מערכת התמיכה עפ"י צורך תתוכ ן ע"י הקבלן ,באחריות הקבלן ,ותובא לאישור המה דס המתכ ן.
ד .דוגמאות :יכין הקבלן ,על חשבו ו ,דוגמאות בשטח של  1מ"ר או  1מ' )לפי הע יין( מכל העבודות
שעליו לבצע .הקבלן יבצע את כל התיקו ים ה דרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות וספות עד
לקבלת אישורו הסופי של המפקח לדוגמאות.
ה .סידור השטח בגמר העבודה :עם גמר העבודה ולפ י קבלתה על ידי המפקח ,יפ ה הקבלן ערמות,
שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו .הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה
ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח .הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב קי ומסודר.
א .כל המחירים המופעים עבור עבודות חפירה ,פרוק חלקי/מלא והסרות שו ות כוללים את פי וי
הפסולת לאתר מורשה.
ו .על הקבלן לבצע מדידות בשטח .אין למדוד מתוכ ית או מתצלומים.

בית ספר לתיירות  -יפו 167
רשימת תכ יות אדריכלות– שלב א
לפרק  05איטום ובידוד
 05.01כללי
פרטי הביצוע לאיטום ובידוד יהיו לפי פרטי היועץ .בכל מקום של הת גשות בין פרטי ותכ יות אדריכל \
מה דס לפרטי איטום ובידוד יש להעלות למפקח לקבלת ה חיות סופיות לביצוע.
לפרק  14השלמות ו יקוי אבן – בחזיתות לשימור.
 14.01דו"ח מצאי
לאחר העמדת הפיגום ולפ י תחילת העבודה ,ייערך דו"ח מצאי מפורט בהשתתפות הקבלן ,המה דס ,
האדריכל והמפקח .בדו"ח תרשם כל אבן פגומה הטעו ה החלפה ,כל אבן פגומה אשר יש להחליף את פ יה
בלבד .מיקום כל אבן יסומן ע"ג התוכ ית.
דו"ח זה ישמש מסמך יחידי לצורך ביצוע העבודה והתחשב ות עם הקבלן.
לא תוכר כל תביעה כספית וספת של הקבלן לצורך התחשב ות מעבר לכמות הרשומה בדו"ח המצאי.
החלפת אבן תעשה לפי ה חיות המה דס .ככל ה יתן תבוצע החלפה \ השלמת אבן ע"י אבן שפורקה מהב ין
והמתאימה במידותיה וגימוריה למבוקש .במידת הצורך ובאישור המפקח תבוצע התאמת אבן קיימת ל דרש.
רק במצב של אין ברירה ובאישור המפקח ,תבוצע החלפה \ השלמה ע"י אבן חדשה ) התואמת את אבן הב ין (,
זאת לאחר קבלת אישור האדריכל לאבן המוצעת ולעיבודה.
14.02
.1
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

שיקום פ י האבן
יקוי קיר האבן קיר האבן י וקה מטיח ,בטון ,לכלוך ,צבע ,ציורי גפריטי וכדומה עד לקבלת גוון
ומרקם האבן המקוריים באמצעים הבאים )כולם או מקצתם הכל כפי שיידרש(:
הסרת טיח ,בטון ,אבן ,שיש ,קרמיקה לרבות הטיט בזהירות על מ ת לא לפגוע באבן בפטיש
פסלים מכ י עד לחשוף פ י האבן .לא יותר סיתות פ י האבן עצמה במכשיר מכ י אלא
כמפורט להלן.
הסרת צמחיה ושורשים וריסוס בחומר קוטל צמחיה ושטיפת החומר בגמר פעולתו לפי
ה חיות היצרן/
הורדת כתמי חלודה בחומר מתאים ושטיפת הקיר עם מברשת קשה להסרת החומר ה "ל – תוך
מחצית השעה.
שפשוף במברשת פלדה יד ית לגילוי האבן.
שטיפה במכו ת קיטור מיוחדת למטרה זו לאבן כורכר ושטיפה בשיטת "יוס" לאבן
דלומיטית.
ה יקוי בהתזת מים בלחץ בלבד.
תיקון פגמים קט ים תיקון פגמים קט ים ומקומיים בפ י האבן יבוצע כדלקמן:
מריחת המקום הפגום במי סיד.
מילוי הפגמים בתערובת מילוי כמפורט לגבי הטיט להלן המורכבת מסיד אווירי ,אבן כורכר גרוסה,
חול וסיד הידראולי בגוון שישווה לזה של האבן ,ועיבוד פ י התיקון בסיתות עדין ומתאים לשאר פ י
האבן.

 14.03כיחול הקיר
.1

הכיחול ייעשה לכל הקיר בבת אחת לרבות על האב ים שהוחלפו ואב ים
שתוק ו.

 .2שקעים וחללים עמוקים במישקים ובפי ות האבן ימולאו בשברי אבן כורכר עטופים בטיט מחומר
הכיחול.
 .3הסרה ו יקוי של כל המישקים הקיימים למי יהם יהיה לעומק של כ 20 -מ"מ עד לסילוק פוגות
הקיימות.
 .4אין להשתמש בכלים מכ יים ל יקוי פוגות טרם הכיחול ,אלא בכלים יד יים בלבד.
 .5המישק יישטף בעזרת מי סיד בלחץ וייושם חומר מליטה חדש )טיט(בדחיסה בעזרת כלים המתאימים
לעובי המישק .הדחיסה תמלא את כל חלל המישק .יש לוודא שאין סדקים בפ י הכיחול.
 .6לאחר התקשות הכיחול ,יש ל קות את המישק במברשת פלסטיק בלבד  -רכה וקצוצת שיער תוך
הרטבת המישק במים.
 .7יש לשים לב במיוחד על רציפות הכיחול האופקי והא כי וללא סדקים.
 .8יש למ וע התייבשות מהירה של החומר המכחל .למ יעת סדיקה יש לכסות את הפיגום בכיסוי להג ה
מפ י קר י השמש.
 .9האשפרה תארך כחמישה ימים ותבוצע פעמיים ביום .באם יתגלו תוך כדי פעולת האשפרה סדקים
בכיחול ,יש לסלקו ולבצע את הכיחול מחדש.
 .10יש להקפיד במיוחד על סגירת כל המישקים ,הסדקים ומילוי כל החללים בדייס ,החלפת אב י כורכר
פגומות ,הכל לקבלת פ י קיר רציפים.
 .11לפ י ביצוע יש לקבל אישור האדריכל לגוון ואופן מילוי המישקים.
 .12אם יותר השימוש בכיחול צמ טי.
גוון הדייס יותאם לגוון האבן באישור האדריכל.
לפ י פעולת ההזרקה של הטיט ה "ל ,יש להזריק לחלל מי-סיד בכמות שתגרום להרטבת החלל בלבד.
יש להיזהר מהחדרת כמות מים גדולה.
יש לבדוק בעזרת דקר שאכן לא ותרו חללים בסדקים.
באם הסדק רחב משלושה מ"מ יש להחדיר לסדק שברי אבן כורכר מרוחה בדייס שיהדקו ויחזקו את
והחלל .ההחדרה תעשה בעזרת פטיש.
הסדק
 14.06ערבול חומרי המליטה
ערבול חומרי המליטה של הבטון ,הטיט דייס ,הכיחול וכו' יבוצע בערבל .לא יותר ערבוב ביד.
 14.07הג ות בזמן הרכבה
על הקבלן לדאוג מראש לכך ,שלא ייפגעו אלמ טים קיימים בשטח ,בין שבאבן הב יי ים הקיימים ו\או
אלמ טים אחרים .האמור לעיל מתייחס כבר משלב העמדת הפיגומים.
האחריות לתיקון פגיעות כ "ל תחול על הקבלן ,ולא תאושר עבודתו ,אלא אם כן בוצעו התיקו ים לשביעות
רצון המפקח והאדריכל.
 14.08כללי
 .1בתחילת העבודה תבוצע דוגמת יקוי וכיחול קיר במקטע של לפחות  2X2מטרים לאישור אדריכל ,מה דס
לקבלת ה חיות והגדרת הסט דרטים המבוקשים.
ומפקח
 .2תבוצע דוגמא לכל פרט החוזר על עצמו  :אבן חשף ,מוקדם ,קופי ג וכדומה ,לאישור אדריכל ,מה דס
ומפקח לקבלת ה חיות והגדרת הסט דרטים המבוקשים.
 .3ה חיות אילו מצטרפות לה חיות המה דס .בכל מקרה של סתירה בה חיה קו סטרוקיבית או טכ ית תגבר
ה חית המה דס .בכל מקרה של אלמ ט ראה ,תועלה הסתירה בפ י המפקח לקבלת ה חיות סופיות לביצוע.

לפרק  - 19עבודות מסגרות חרש
 19.01כללי
המפרט המצורף מגדיר את הדרישות עבור עבודות מסגרות החרש וה לווה להן .עבודות קו סטרוקציה
מפלדה באתר יכללו את כל העבודות לתכ ון ,ייצור ,הובלה ,הקמה והרכבת מרכיבים מפלדה באתר.
הצעת הקבלן תכלול התאמה לדרישות ארכיטקטורה קיימות .
ה חיות אילו וספות על ה חיות המה דס ואי ן סותרות אותן.
הצעת הקבלן מבוססת על תכ ון קו סטרוקטיבי בהתאם לתכ יות המצורפות ,אולם ית ת האפשרות
לקבלן להציע תכ ון שלו טרם הביצוע .במקרה זה על הקבלן חלה חובת קבלת אישור מאת האדריכל,
המה דס והמפקח על התכ יות אשר יספק ,ואופן הביצוע .קבלת אישור זה מכל הגורמים אי ה גורעת
מאחריותו על עבודה זו על כל מרכיביה ושלביה .כוו ת המזמין לקבלן בהצעת הקבלן תכ יות מלוות
בחישובים סטטיים עבור מרכיבים אלה המבוססים על תכולת המסמכים והתכ יות אשר מסרו לידיו.
יהיה על הקבלן הזוכה להשלים את עבודת התכ ון ולספק תכ יות ייצור ,הקמה והרכבה אשר יובאו
לאישור כל הגורמים על בסיס תכ יות ארכיטקטורה על בסיס תוכ יות ארכיטקטורה אלה.
 19.02פלדה
המב ה יורכב מפרופילים ואלמ טים חדשים ,צבועים או מגלוו ים לפי דרישה ,התואמים במדויק את
ה דרש בתכ יות.
אין להשתמש באלמ טים בהם מצאו שקעים ,סדקים ,עיוותים ,מעיכות ,כתמי חלודה ,חוסר דיוק או כל
פגם אחר ה ובעים מייצור ,הובלה ,אחס ה והרכבה ומכל סיבה אחרת.
 19.03תכ יות
הצעת הקבלן לתכ ון אלמ טים תתבסס על תכ יות ה דסיות כלליות וכתב כמויות .לא יורשו שי ויים
בתוכ יות אדריכלות.
על הקבלן לספק תכ יות ייצור  shop drawingsלכל חלקי המסגרות במב ה!
דרישות ארכיטקטו יות הי ן הדרישות הגאומטריות המוצגות בתכ יות ומשקפות את ה דרש הן מבחי ה
צור ית והן מבחי ת חומרי הגמר.
לאחר שבדק הקבלן היטב את דרישות המזמין ואת התאמתן למצב הקיים באתר ומצא כי הוא מבין
ומסוגל לבצע את כל ה דרש ממ ו ,ימסור למפקח לפ י מסירת הצעתו את הערותיו ואת רשימת כל הפרטים
בהם חוצה ,לדעתו ,הבהרה וספת.
לאחר מועד סיום המכרז לא תתקבל כל טע ה וספת ביחס לחוסר אי פורמציה כעילה לעיכוב במהלך
העבודה .מחירי האלמ טים כוללים את הפרזול.
על סמך המידע שהועבר אליו יכין הקבלן ,ע"פ ה חיות המפקח ,תכ יות עבודה מפורטות לצורך ייצור
והקמה שיוגשו לאישור המפקח.
פרטי החיבור בריתוך שבתכ יות יכילו ,עבור כל חיבור ,את מיקומו ,והאורך של תפרי הריתוך ,סדר הביצוע
וכד'.
בפרטי חיבור באמצעות ברגים יסומן מקום החיבור ,מספר הברגים ,סוג הבורג ,חוזקו ,מידותיו וכי ויו
וב וסף מיקום החורים ,פרטי אומים ,דיסקיות ועובי האלמ טים ופחי הקשר בחיבור .לא יוחל בייצור,
הרכבה או הזמ ה של אלמ טים בטרם אישר המפקח את תכ יות העבודה.
יש לראות בתכ יות ה לוות למפרק טכ י זה וביתר המסמכים אשר מצורפים ואי ם מצורפים כמשלימים זה
את זה ומהווים יחידה אחת מושלמת וברורה.

 19.04ייצור
ייצור חלקי הפלדה יבוצע במפעל לאחר אישור המפקח.
המבצע יודיע למפקח  3ימים מראש על תחילת הייצור במפעל.
המבצע יבטיח כי כל האלמ טים ה מצאים בייצור עומדים בכל הדרישות לעיל ובעלי תעודה כ דרש.
המפקח והמתכ ים יורשו להכ ס בכל עת למפעל ולפקח על הייצור.
וכח המפקח כי אין בת אי המפעל כדי אפשרות לייצור אות או מצא כי מספר אלמ טים שיוצרו אי ם
עומדים בדרישות המפקחים ו/או התקן יורה המפקח על החלפת מפעל הייצור והחלפת האלמ טים עצמם.
משלוח האלמ טים אל האתר יחל לאחר קבלת אישור המפקח .האלמ טים יצויידו בכל התעודות ה דרשות
לעיל.
 19.05עבודות ריתוך
אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכ יות .אין להאריך אלמ טים בשום מקרה ע"י
תוספת קטע וסף .חיבורי אלמ טים יבוצעו אך ורק במקומות מסומ ים ומאושרים לפי תכ יות.
ככל הריתוכים יבוצעו לפ י גלוון החלקים.
תיקו ים והשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם לה חייה בכתב מהמפקח .

 19.06עבודות חיבור באמצעות ברגים
בכל מחבר באמצעות הברגה יסומ ו ,ע"ג פרט מיוחד ,מיקום החורים ,קוטרם המדוייק ושיטת החירור ע"ג
האלמ טים המתחברים וע"ג פחי הקשר .אין להשתמש באלמ ט בו עשו חורים שלא ע"פ תכ יות ללא
אישור בכתב.
הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם ,באורכם ,בחוזקם ,בפרטי ההברגה ובכוח הדריכה ה דרש
בת"י.
אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.
באלמ טים המגלוו ים יהיו הברגים ,הדסקיות והאומים מגלוו ים .בכל מקרה יוצמדו ש י אומים מהודקים
היטב לכל בורג.
הרכבת הברגים ודריכתם תתבצע לפי התכ יות ע"י עובדים מיומ ים ומ וסים ובפיקוח של מ הל העבודה.
 19.07דוגמאות
בכל אלמ ט החוזר למעלה מ 3-פעמים וחלקי אלמ טים החוזרים למעלה מ 3 -פעמים ובכל מקרה לפי
דרישת המפקח ,יגיש הקבלן דוגמא ע"פ הפרטים וההוראות לייצור .הקבלן יציג דוגמאות צבועות ע"פ
דרישות מפרט הצבע ,כמפורט להלן.
דוגמאות שיפסלו אי ן כלולות בכמות זו.
העבודה ה וספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה כל תשלום .הדוגמאות יוצבו
באתר לאישור ,במקום עליהן יורה המפקח .ת אי להתחלת הייצור הוא אישור בחתימת ידו של האדריכל
ובאישור המה דס של הדוגמאות כמתאימות לייצור .לא תתקבל טע ה לאיחור בלוח הזמ ים בשל עיכוב
בתהליך אישור הדוגמאות.

 19.08הרכבה
"תכ ית ההקמה" שימסור הקבלן לאישור המפקח תכלול ,בין היתר ,את תו י מכשיר ההרמה ,משקל
האלמ טים ,סדר ההקמה ,פרטי תימוך ארעי ,סידורי בטיחות וכו' .תביא בחשבון את יציבות
הקו סטרוקציה בכל מצבי הבי יים .אישור התכ ית ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה
והבלעדית להקמת הקו סטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו או ה ובע ממ ה .בזמן ההקמה ייבדקו כל
האלמ טים ויוחלפו או יתוק ו במפעל במידת הצורך .תיקון האלמ טים בשטח יאושר במקרים יוצאים מן
הכלל ע"י המפקח.
אין להרכיב אלמ טים הכוללים ריתוכים בטרם העביר המבצע למפקח אישור מעבדה המעיד על תקי ות
הריתוכים.
חיבור האלמ טים השו ים יבוצע ע"י הברגה או באמצעות מחברים מיוחדים.
חיבור באמצעות ריתוך יותר רק אם אושר במפורש ב פרד ו ית ו ה חיות מפורטות לאופן הריתוך באתר.
הקמת הקו סטרוקציה תעשה עפ"י הסדר שאושר בתכ יות ובאופן שלא יווצרו מאמצים לא מחושבים,
תזוזות אופקיות ושקיעות.
לפ י הרכבת האלמ טים תבוצע בדיקת דיוק האלמ טים והתאמת האלמ טים למצב הקיים בשטח .המפקח
יאשר ,לאחר שקיבל תוצאות בדיקה זו ,את חיבור האלמ ט או שיתן הוראה לתק ו או להחליפו.
חיבור האלמ טים יעשה רק לאחר קיבועם וייצובם באמצעות תמיכות חיזוק ואביזרי חיבור ארעיים.
הרמת האלמ טים תעשה באופן שלא יפגע בהם ,ביציבות הקו סטרוקציה ה יב ת ,ביציבות אמצעי ההרמה
ועפ"י כל כללי הבטיחות.
 19.09גלוון הפלדה וצביעה
 .1גילוון באבץ חם – יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה ע"י טבילת המוצר באמבט של אבץ מותך.
 .2ציפוי אבץ חם – שכבת ציפוי המורכבת משכבות סגסוגת אבץ וברזל ומכוסה ,בדרך כלל ,ע"י שכבת
אבץ טהור.
◌ ( ויכיל לא פחות מ98.5% -
◌ ׂ
 .3האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות ) ׂ GOOD ORDINARY BRAND
אבץ טהור.
 .4תכולת האלומ יום באמבט האבץ לא תעלה על . 0.03%
 .5לריתוך חלקים לאחר הגילוון ,יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב מתאים וטמפרטורת ריתוך
מוכה .לאחר הריתוך יש ל קות את איזור הריתוך בעזרת מברשת פלדה ולכסות בשתי שכבות
של צבע עשיר באבץ.
 .6המוצר יעבור יקוי הסרת שומן ,צריבה בחומצה ,טבילה בתלחים )פלקס( וטבילה באמבט אבץ
מותך בטמפרטורה של כ –  450מעלות צלזיוס.
 .7עובי שכבת הגילוון יהיה בהתאם לתקן ישראל  918גליון תיקון דצמבר  ,1979ולפחות  80מיקרון.
 .8ציפוי האבץ יהיה רצוף ,אחיד וללא פגמים .טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר.
 .9בכל מקרה שבו יתגלה פגם קודתי בגילוון בשטחים קט ים מ –  1סמ"ר יותר להשתמש בצבע
עשיר באבץ לתיקון הפגם .לא יותר מ –  2תיקו ים לחלק פלדה מגולוון אחד.
 .10צביעת אלמ טי פלדה ומסגרות חדשה תבוצע בת ור בלבד! חורים לשחרור לחצים יבוצעו במקומות
סמויים בלבד.
 19.10הג ות בזמן הרכבה
על הקבלן לדאוג מראש לכך ,שלא ייפגעו אלמ טים קיימים בשטח ,בין שבאבן הב יי ים הקיימים ו\או
אלמ טים אחרים.

האחריות לתיקון פגיעות כ "ל תחול על הקבלן ,ולא תאושר עבודתו ,אלא אם כן בוצעו התיקו ים לשביעות
רצון המפקח והאדריכל.
לפרק  - 24הריסות
 24.01כללי
 .1בכל מקום בו יפורקו אב י חזית מהב ין ,יעשה הפירוק באופן זהיר .יש לשמור על האב ים באופן
מסודר באתר לשם שימוש מש י במקומות בהם דרושות אב ים לשהשלמה.
 .2בפרוק של אלמ טים היסטוריים יש לבצע פרוק זהיר של לפחות פריט אחד מכל פריט שיש ממ ו
לפחות  3פריטים  :חלון עץ ,ויטרי ת עץ בקומה א ביציאה למרפסות ,מקטע מעקה במרפסות חוץ.
בתחילת העבודה יסמ ו האדריכל המפקח והקבלן את הפריטים הדרושים לשמירה.
הפריטים ישמרו עד לסוף ביצוע העבודה ,ויועברו מן הקבלן לפי ה חיות המפקח.

עבודות פירוק ,הריסה והכ ה
פירוק והריסה כללי
א .עבודות ההריסה הפירוק תבוצע ה על פי כל דין ותוך הקפדה על אמצעי זהירות
מתאימים ,על מ ת למ וע פגיעה ב פש ,ו/או ברכוש .הקבלן יהיה אחראי לבדו לכל
זק שייגרם לרכוש ול פש.
ב .הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המב ים ,חלקי מב ים וכו'
בתחום עבודתו.
ג.

זקים שייגרמו על ידי הקבלן יתוק ו על ידו על פי ה חיות המפקח ולשביעות רצו ו
המלאה .לפ י ביצוע הריסה כלשהי יוודא הקבלן באם מצאים בחלק המיועד
להריסה קווי חשמל ,טלפון ,קווי מים .במידה ויש ם כאלה ,יש לקבל אישור המפקח
ל יתוקם לפ י תחילת ביצוע ההריסה .במידה וה יתוק עשוי לגרום לפגיעה בקווי
החשמל ,טלפון ותברואה – יבצע הקבלן חיבורים מתאימים.

ד .כל עבודות הפירוק וההריסה טעו ים אישור מוקדם בכתב של המפקח והבעלים
הרשומים ביומן העבודה.
ללא אישורים כאלה אין לבצע כל עבודות פירוק ו/או הריסה.
המפקח רשאי להורות על הריסה ופירוק גם ללא אישור הבעלים תוך ציון פרט זה באישור
ההריסה הרשום ביומן העבודה.
ה .הקבלן יתאם את מועדי ההריסה עם המפקח  7ימים מראש .במקרה של חילוקי דעות,
המפקח יהיה הפוסק הבלעדי .באם לקבלן יהיו ספקות באשר לאופ י ההריסה ,עליו
להתקשר עם המפקח ולקבל ה חיות.
ו .באם עבודות ההריסה והפירוק מחייבים זאת ,יהיה על הקבלן להקים תחילה פיגומים
מתאימים ,ולתמוך חלקי מב ה סמוכים למקום ההריסה ,או לתמוך זמ ית חלקי
מב ה שאי ם סמוכים למקום עבודתו.
ז .עבודות הפירוק וההריסה ייעשו בהתאם למסומן בתוכ יות ו/או להוראות שיי ת ו
במקום .כל הפריטים שיפורקו הי ם רכושו של המזמין ,אלא אם אמר ע"י המפקח
אחרת.
ח .השימוש במכשירים מכ יים כגון :פטישי אוויר וכו' ,לצורך הפירוק וההריסה טעון
אישור מוקדם של המפקח .המפקח אי ו מתחייב שאישור כזה אמ ם יי תן .דרישה
לביצוע הפירוק וההריסה בעבודת ידיים ,לא תשמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד
הקבלן  .למען הסר ספק ,אם לא צוין אחרת.
ט .קדם פירוק זהיר של אב ים במסגרות הפתחים בקירות הפ ים ,האב ים ימוספרו
ויסמ ו באופן ברור שיאפשרו החזרת האב ים התקי ות למקומם הקודם ,פירוק
האב ים יעשה באופן כזה לא יגרם זק לאבן שלמה.
י .אופ י מדידה
 .1הפירוק וההריסה יחשבו ככוללים גם את סילוק הפסולת לרבות פריטים שפורקו ושאי ם
מיועדים לשימוש חוזר ,וכל העבודות והחומרים ה דרשים לתיקון הפגמים ,ש גרמו עקב
עבודות הפירוק וההריסה ,כגון :תיקון טיח ,סיוד ,בטון ,יציקת בטו ים בחיבורים,
תיקו י ריצוף וכו' ,וכן את העבודות ה לוות ,כגון :יתוק צ רת מים וביוב וקווי חשמל,
לרבות פירוק וסילוק צי ורות וקווים מיותרים לפי קביעת המפקח כל הפסולת תפו ה
לאתר מורשה על חשבון הקבלן.
 .2פירוק וסילוק מפגעים ע"ג קירות חוץ לכל גובהם יכלול את כל המתק ים והאביזרים ע"ג
החזיתות ובכלל זה גגו ים ,שלטים ,סוככים ,צי ורות ,חוטים ,מרזבים ,מזחלות ,ברזלים,
קופסאות וכו' ,הכל בשלמות לקבלת חזיתות קיות.
 .3סעיפי עבודות האבן מופיעים בכתב הכמויות מכילים בתוכם את כל עבודות הפירוק
וההריסה ה דרשות )לקבלת עבודה מושלמת כמפורט בתוכ יות( גם אם לא צוי ו
במפורש במסמך ממסמכי החוזה

פירוק קיר אבן וב ייתו מחדש





על הקבלן לדאוג לתיעוד מלא של המצב הקיים בשטח! התיעוד יכלול:
 oגיאומטריה של הקיר כולל עובי )עם ובלי טיח(.
 oמיקום הפתחים ומיקום האב ים סביב הפתח .יש למספר את האב ים לפי מספר הפתח
שלהם ולפי מיקומם סביב הפתח.
 oהקבלן יצלם את מספור האב ים לפ י הפירוק ויעביר את התמו ות למתכ ן ולאדריכל.
 oעובי המישקים הא כיים ,האופקיים והאלכסו יים בכל פתח.
 oאופן שילוב האב ים בין הפן הפ ימי לחיצו י בחתך הקיר.
 oעובי הליבה בין האב ים.
 oהקבלן יעביר למתכ ן דוגמאות חומרים מליבת הקיר ומהמישקים בין האב ים )2
דוגמאות מכל סוג ,כל דוגמה ארוזה ב פרד עם ציון מיקום לקיחת הדגימה(.
הקבלן יפרק את הקיר בזהירות ובכלים יד יים בלבד .מש ה זהירות יש ל הוג באב י הפתח.
יש ל קות את אב י הפתח ולאחס ם בקבוצות לפי הפתח ממ ו לקחו בשטח האתר.

הסרת טיח מקירות הפ ים





לצורך שריון קירות הפ ים יש להסיר את כל הטיח בכל ההיקף של המב ה ובקירות הפ ים
שיישארו )אגף .(A
הסרת הטיח תעשה בכלים יד יים כאמור.
יש ל קות את האבן במברשת פלדה עד להסרת כל שאריות הטיח וקבלת פ י אבן קיים.
יש לשטוף במים ללא לחץ את שאריות האבק מהעבודה לפ י יישום שכבת הטיח החדשה.

תמיכות עפ"י הצורך
כללי

תמיכות ה דסיות יבוצעו בכל שטחי העבודה בו מבוצעות עבודות ה דסיות הכרוכות בהחלפת אב ים,
השלמת אב ים ,הזרקות רגילות של חומר מליטה ו"גראוטי ג".

ביצוע


פגומי ההיקף חייבים להיות גם חלק מהתמיכות הזמ יות בזמן הפירוק.



מש י צדדי קטע שיפורק ,יהיו תמיכות אלכסו יות בש י משורים למ יעת תזוזת החלקים שעדיין לא
פורקו .עם סיום פירוק קטע ,ייתמכו הליבות באותה שיטת תמוך שהייתה או עפ"י אישור המה דס כל
הצעה אחרת.



חיזוק זמ י סביב כל קודות ה"גראוטי ג" בקירות הכפולים בחלק תחתון שלא לפירוק .הייצוב ייעשה
באמצעות תמיכות אלכסו יות קוטר  "3-4או אחר עפ"י ה חיות אשור המה דס.

תמיכות קירות חוץ במהלך פרוק התקרות:



תמיכת הקירות תעשה ע"י קורה חיצו ית מסוג  UNP260שתחובר למערכת הא כית החדשה
)עמודי פלדה או בטון( בכל קומה.
הקורות האופקיות הראשיות יחוברו בי יהם ע"י קורות  UNP160א כיות במרחקים שאי ם
עולים על  2מטר.










כל מערכת התמיכה החיצו ית תעמוד א כית בזכות עצמה ולא תשען על הקירות! יש לדאוג
לביסוס זמ י מתאים למערכת.
יש להבטיח מגע מלא בין הקיר לקורה החיצו ית ולעמודים הפ ימיים.
במקרה והעמוד הפ ימי רחוק מהקיר ,יש להתקין טריזים בין העמוד לקיר במרחקים
שקט ים מחצי מטר.
אין לפרק תקרות בי יים לפ י גמר חיזוק קירות החוץ במערכת הזמ ית.
יש לסגור את כל הפתחים בעזרת מסגרת עץ ואלכסו י עץ לפי פרט ה דסי.
במב ה  Cיש להתקין מותח ים בכיוון מז'-מע' בין החלו ות לפי פרט ה דסי .במב ה A
המותח ים יקבעו בכיוון צפ'-דר' .עומס קריעה של המותח ים לא יקטן מ 12טון .המותח ים
יסגרו למצב פאסיבי ללא הכ סת מאמצים לקירות האבן.
קיר דרומי וצפו י של מב ה  Cיחובר ע"י קוצים לקיר ההקשחה מבטון לפי פרט ה דסי .הקוץ
יישאר בולט מחוץ לקיר לטובת עיגון בתקרה העתידית.
במב ה  Aבכיוון צפ'-דר' יש להתקין במפלס רצפת הגג תמיכה זמ ית ממסבכים משלושים
כמתואר בתכ יות.

הערה :על הקבלן להביא הצעה לחיזוק וייצוב זמ י שתהיה על חשבו ו ושתאושר ע"י המה דס.

שמור אבן
הקדמה

חזיתות המב ה ב ויות אב י גזית גיר וכיום מזוהמות ובלויות בעקבות הבלייה הטבעית ו/או המלאכותית.

המטרה

במקרים בהם מצאה אבן ,או חלקה ,חסרה או פגומה ברמה שדורשת התערבות ,יתן לפעול על פי אחת
מארבעת המפרטים הרצ"ב:
 שמור אבן בחזית ]מפרט וכחי[


טיפול באב ים חסרות ]ראה ב פרד[



השלמת האבן ]ראה ב פרד[

] DUTCHWORK ראה ב פרד[
בכל מקרה ,על המשמרים המופקדים על ביצוע העבודות ה "ל להוכיח יסיון בביצוע עבודות מסוג זה.

השיטה
שמור אבן – שמור האבן בחזיתות בהם קיים משטח אבן.
יקוי ראשו י בקומפרסים ,בין פעולת קומפרס לש ייה בשטיפה במים בלחץ מוך תוך כדי הברשה עם
מברשת קושי סיב עדין.
הכ ה
 הדברה של כיסוי ביאולוגי באמצעות  PREVENTOL CTSאו ש"ע למשך  3-5ימים.


שטיפה יסודית במים ומברשת קושי סיב בי ו י.



יקוי כתמים באמצעות  20CTS TWEENאו ש"ע .



כתמים שלא ירדו יש ל קות בשרפים למשך  10עד  90דקות.



הסרת הקרום השחור בשלבים באמצעות קומפרסים ובשלבים כמפורט:



שלב א' טפול באמו יות קרבו ט  10%למשך  2שעות.



שלב ב' טפול באמו יות קרבו ט  30%למשך  2שעות.



שלב ג' טפול באמו יות קרבו ט  EDTA 10% + 30%או ש"ע למשך  2שעות.



שטיפה במים.



הסרת הקרום השחור במברשות שו ות ,מהרך לקשה.



טפול בכיסוי המיקרוביולוגי תחת הקרום השחור ב"בומבה".



שטיפה במים בלחץ מוך.



מילוי מישקים ]ראה מפרט פרד[.



הספגת האבן בספירט לבן עם מברשת.



הספגת האבן בתמיסה  1000ESTEL CTSאו ש"ע וספירט לבן .50%

השלמת מליטה בין אב י הקירות
כללי

עבודות ביצוע מילוי המישקים היא על כל הקירות ומטרתה פיזור מאמצים ולחץ על פ י שטח כל אב י
הקירות .

ביצוע
חלק מהמישקים בין האב ים איבד את חומר המליטה וחלק אחר מתפורר .כתוצאה מכך קיימת חדירת
מים ומזהמים למישקים המגדילה את הבלייה והרחבת מישקים לממדים של סדקים .טיפול במשיקים
יבוצע כדלקמן:
 .1טיפול ומילוי מישקים יבוצע לאחר פעולות קוסולידציה ,יקוי ,הדברה ממיקרואורג יזמים וייצוב
ראשו י של השטח המטופל כמפורט לעיל
 .2כל השטחים המיועדים לטיפול יכוסו ויוצלו ביריעות צל.
 .3גופים זרים ,כמו :מסמרים ,צי ורות ,תיקו י מלט  /גבס ,יוסרו בשלמותם ,באופן מכא י או ע"י
קידוח.
 .4המישקים יטופלו ב יקוי יבש בכלים יד יים עד לעומק מי ימלי הכפול מגובה המישק.
 .5חומרי מליטה מפוררים מעומק הפוגה יוסרו ויפו ו בעזרת מפוח או שאיבה.
 .6כל המישקים ה קיים באזור המיועד לכחול יורטבו הרטבה עדי ה ומי ימלית ע"י בקבוק התזה או
פומפה ,ללא השארית מים עומדים במישקים עד לקבלת מצב רטוב  -יבש פ ים.
 .7מליטת הכחול תוחדר אל תוך המישקים יד ית .הדחיסה תעשה תוך וידוא התקשרות חומרי
המליטה אל הליבה ודפ ות האבן בעומק הקיר.
 .8במישקים רחבים ,יוכ סו שברי חרסים ,או יתדות אבן בדרגת קושי הדומה לאב י הב יין ,קיים
מאבק בין שלבי דחיסת החומר לטובת :הגברת הדחיסה ,מ יעת התכווצויות חומרי המליטה
והגברת ייבוש וייצוב החומר.
 .9מילוי המישקים יבוצע עד כחצי ס"מ עומק מפ י האבן היכן ש יתן ,מבלי שיבלוט מפ י האבן ,למעט
במישקים אופקיים בהם הכחול צריך להגיע למישור פ י האבן  -ע"מ למ וע הצטברות מים
במישקים.
 .10לאחר גמר המילוי ,יש לדחוס את החומר בעזרת מסטרי ות מתאימות בגודל.
 .11במישקים בהם חסרה אבן ,יש להכ יס שברי אבן תואמת בהבלטה.

 .12לאחר גמר ההידוק ,יש לאחות את החומר במישקים בעזרת ספוג לח ובמברשת בעלת סיבים
גמישים.
 .13יקוי האבן משאריות חומרי המליטה יבוצע בעזרת ספוג לח ומסטרי ה עדי ה תוך הקפדה על
שימוש במים קיים והחלפתם לעיתים תכופות.
 .14במקומות בהן המישק צר ולא יתן לבצע בו מילוי מבוקר/יעיל ,יש להשאיר ש י חורים לפחות
כהכ ה להזרקה .ההזרקה תבוצע ע"פ המפורט להלן:


יקוי והרטבה יסודית ,במים או באת ול ,בעזרת מזרק  CC100או פומפה יד ית.



הזרקה קפילרית של  WEBERאו ש"ע ,מהחורים התחתו ים עד ליציאת החומר המוזרק
מהעליו ים.



סגירה זמ ית של חומרי ההזרקה בצמר גפן רטוב עד להתיצבות החומר המוזרק.

 השלמת כחול בחורי ההזרקה.
 .15מליטת הכחול תאפשר אשפרה מבוקרת.
 .16במידה ויש חוסר ודאות לגבי שלימות חומרי המליטה בעומק המישק ,יש לבצע קידוחי בדיקה
לאיתור חללים.

טיפול באב ים חסרות
הקדמה
חזיתות המב ה ב ויות אב י גזית גיר וכיום מזוהמות ובלויות בעקבות הבלייה הטבעית ו/או המלאכותית
כגון פגיעות פיזיות ,זיהום ,מב ה מודר י צמוד ועוד.

המטרה

במקרים בהם מצאה אבן ,או חלקה ,חסרה או פגומה ברמה שדורשת התערבות ,יתן לפעול על פי המפרט
הרצ"ב:
בכל מקרה ,על המשמרים המופקדים על ביצוע העבודות ה "ל להוכיח יסיון בביצוע עבודות מסוג זה.

השיטה

טיפול באב ים חסרות  -במקרים בהם מצא אבן חסרה ,או ש מצאה אבן בבליה חריפה יבוצעו הפעולות
הבאות.
הכ ת תותב וגימור ע"פ דרישה אדריכלית.
שחרור חלקי האבן ,או גדם האבן ,ע"י אחת ,או מספר פעולות המפורטות ,על פי מצב הת אים בשטח:
 .1פירוק חומרי המליטה סביב האבן.
 .2יסור בעזרת משחזת זווית עם להב יהלום
 .3קידוח האבן  /חלקי האבן בקדחים בקוטר  8-12מ"מ בעזרת פטישון .בצורה מבוקרת תוך הימ עות
מזעזוע הקיר
 .4חציבה יד ית לשבירה של חלקי האבן
יקוי יד י יבש בעזרת מפוח או שואב של שאריות מצע האבן )חומרי המליטה המעג ים של האבן( המ ותק
והמפורר.
הרכבת התותב-מידה והחלל ש פתח עמוק מהתותב ,יש למלא את המרוח בחומר מליטה ע"ב סיד ושברי
אבן.
הרכבת האבן בעזרת תריזי עץ.
מילוי מישקים עמוק ככל ש יתן אך לפחות  10ס"מ עומק.
לאחר התייצבות מילוי המישקים:
הוצאת תריזי העץ,
החדרת צי ורות הזרקה בקוטר  14-20מ"מ עד לעומק החלל הפ ימי.
הרטבת החלל הפ ימי במים ע"י משאבה יד ית או פומפה.

ההזרקה של  Mapei Antique Iאו ש"ע ,ע"פ המפרט הבא:
יקוי והרטבה יסודית במים ,בעזרת מזרק " ,CC100פומפה" או משאבה יד ית.
הזרקה קפילרית  -מהחורים התחתו ים עד ליציאת החומר המוזרק מהעליו ים.
סגירה זמ ית של חומרי ההזרקה בצמר גפן רטוב עד להתייצבות החומר המוזרק.
השלמת כיחול בחורי ההזרקה.
לאחר ייבוש סופי ,בדיקה יד ית בהקשה על האבן לווידוא קיבוע האבן .במידע ו ישמע צליל חלול ,יש
לפרק ולבצע שוב.

השלמת אב י גזית בקירות
כללי
השלמת האב ים היא חלק מייצוב ושמור קירות לעצירת תהליכי הבלייה ותהליכי ההרס.

ביצוע

במקרים בהם מצאה אבן חלקית ,חוסר אבן או פגומה ברמה שדורשת השלמה אבן חדשה ,תבוצע
העבודה על פי ע"י אחת ,או מספר פעולות המפורטות להלן ,על פי מצב הת אים בשטח:
פירוק חומרי המליטה סביב האבן.
 .5יסור בעזרת משחזת זווית עם להב יהלום
 .6קידוח האבן  /חלקי האבן בקידוחים בקוטר  8-12מ"מ בעזרת פטישון .בצורה מבוקרת תוך הימ עות
מזעזוע הקיר חציבה יד י לשבירה של חלקי האבן
יקוי יד י יבש בעזרת מפוח או שואב של שאריות מצע האבן )חומרי המליטה המעג ים של האבן( המ ותק
והמפורר.
הרכבת התותב-מידה והחלל ש פתח עמוק מהתותב ,יש למלא את המרוח בחומר מליטה ע"ב סיד ושברי
אבן.
הרכבת האבן בעזרת תריזי עץ.
מילוי מישקים עמוק ככל ש יתן אך לפחות  10ס"מ עומק.
לאחר התייצבות מילוי המישקים הוצאת תריזי העץ,
החדרת צי ורות הזרקה בקוטר  14-20מ"מ עד לעומק החלל הפ ימי.
הרטבת החלל הפ ימי במים ע"י משאבה יד ית או פומפה.
ההזרקה של  Mapei Antique Iאו WEBERאו ש"ע ,ע"פ המפרט הבא:
יקוי והרטבה יסודית במים ,בעזרת מזרק " ,CC100פומפה" או משאבה יד ית.
הזרקה קפילרית  -מהחורים התחתו ים עד ליציאת החומר המוזרק מהעליו ים.
סגירה זמ ית של חומרי ההזרקה בצמר גפן רטוב עד להתייצבות החומר המוזרק.
השלמת כחול בחורי ההזרקה.
לאחר ייבוש סופי ,בדיקה יד ית בהקשה על האבן לווידוי קיבוע האבן .במידע ו ישמע צליל חלול ,יש לפרק
ולבצע שוב.

מפרט טפול בסדקים בקירות
כללית

סדקים בקירות יטופלו במקביל לביצוע "גראוטי ג" ומילוי מישקים.
הסדק יסומן באמצעות חומר הפיך או באמצעות הכ סת יתדות אבן בולטות בצבע שו ה מהקיר .הייצוב
יכלול תמיכות קודתיות של אזור הסדק לכל גובה הקמרון או הקיר .הייצוב יכלול תמיכת רצועות אבן
של עד  60ס"מ מש י צדדי הסדק .אשור על התמיכות יי תן ע"י מה דס השמור.
הטפול יהיה בשיטת "התר ותפור".

ביצוע
הסדק י וקה משאריות אבן וחומר מליטה.

יבוצע מילוי יתדות-אבן כל  5ס"מ ובעובי בהתאם לרווח בסדק .היתדות-אבן יוכ סו בכוח לרווחים
באמצעות פטיש פלסטיק/עץ.
רק לאחר מכן יוכ ס חומר מליטה לכל עומק הסדק .החומר לא יהיה וזלי כחומר הזרקה.
במקרה של חללים עמוקים יותר ,יתן לבצע הזרקות או "גראוטי ג".
חומר מילוי המישק יהיה עד  5מ"מ מפ יו הפ ימיים של הקיר לטובת יישום הכחול.

מפרט DUTCH WORK
כללי

אב ים פגועות כגון אבן "קר יז" ,אבן "קופי ג" ,אבן "אומ ה פי תית" ואב ים מזוזות ומשקופי פתחים,
להן תפקיד וה דסי מיוחד מעבר למראה האסטטי )פגיעה וחוסר באב ים אלו מחליש את המב ה
ה דסית(ולכן יש לבצע עבודת השלמה.

הביצוע

הבצוע יכלול טיפול להשלמה מדויקת של החלק החסר בצורה שלא ייפגע בשאר חלקי האבן הבריאה
וייצור שלמות פיזית ,מכא ית אך גם אסתטית אדריכלית.
תיקון אב ים אלו יכלול:
סימון קו המתאר של החלק הפגום.
הכ ת תותב על פי שבלו ה מדויקת של קו מתאר הבלייה ובגמר ע"פ דרישה אדריכלית
סיתות החלק הפגום החוצה.
בדיקה של התאמת התותב למקומו על יבש.
במקרה ויש צורך במוט עגי ה ,עפ"י דרישת מה דס השמור ,יש לבצע קדוח מצדדיו הפ ימים של התותב
עד לעומק מקסימלי של  50%מעומק התותב .יש לבצע קידוח משלים באבן המקורית בעומק מי ימאלי של
קדח התותב .קוטר הקידוח יקבע על פי עומק הקדח וקוטר מוט העיגון.
מוט העיגון יהיה עשוי סיבי פחמן או מוטות מפיברגלס מפותלים.
קוטר הקידוח יהיה גדול ב 2-מ"מ מקוטר המוט
קוטר מוטות העיגון ומספר המוטות יקבע ע"פ גודל התותב.
בדיקה של התאמת התותב עם מוטות העיגון למקומם על יבש.
יקוי משארית אבק ולכלוך.
יקוי במים והרטבה של האבן.
החדרה של דבק מגה אפוקסי להדבקת מוטות העיגון ) Hilti RE500אפוקסי טהור( או ש"ע
בפתחי הקידוחים בכמות אשר לא תיצור גלישת עודפים.
שתילת מוטות העיגון והתותב למקומם.
כיוון מיקום התותב בעזרת מקבת עץ.
לאחר ייבוש סופי של ההדבקה ,בדיקה יד ית בהקשה על האבן לווידוא קיבוע האבן .במידע ו ישמע צליל
חלול ,יש לפרק ולבצע שוב.
איחוי התפר בעזרת חומר מליטה ע"ב סיד.

מפרט הזרקת "גראוטי ג"
כללי

ביצוע ההזרקה בתוך בכל הקירות ה ושאים של המב ה לצורך ייצובו יתבצע עפ"י שיטת ה"גראוטי ג"
וללא שי ויים בכלליים המפורטים בהמשך.

ביצוע
א.
ב.

במקומות בהם קיימים חללים בתוך קיר האבן יבוצע מילוי הזרקת גרואטי ג .
קביעת מיקום החללים תעשה ע"י חלוקת הקיר לריבועים של  1/1מ'  ,באמצעות סימון על צלום ו/או
תכ ית ועל הקיר עצמו.

ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
.1
.2
.3
.4
יא.
יב.
יג.

לצורך איתור חללים הקבלן יבצע קידוחים בקוטר של  10מ"מ לעומק עד  70ס"מ במקומות שיקבעו ע"י
המפקח .במקרה הצורך ורק עפ"י החלטת מה דס השמור ,יוצאו "גלילים" של  50 – 32מ"מ ולעומק עד
 60ס"מ.
לאחר איתור החללים ובדיקת מצב הקירות יחליט המפקח על המקומות בהם תבוצע הזרקת
ה"גראוטי ג".
חומר המליטה של ה"גראוטי ג" יהיה מסוג או  WEBERאו ש"ע המתאים להזרקה .החלטה על החומר
תהיה ע"י מה דס השמור.
לפ י ביצוע ה"גראוטי ג" ימלא ויסתום הקבלן את המישקים בקיר.
הקבלן יבצע תמיכות ה דסיות לקיר בה חיות המה דס ובאישורו על סיום פעולת התמוך .אם לא דרש
אחרת ,יתמוך הקבלן את היקף קודות הטפול באמצעות תמיכות זמ יות של קורות עץ  "3או תמיכות
פלדה  "3עפ"י ה חיות שיי ת ו בשטח למשמר ע"י מה דס השמור.
הקבלן יצלם צילום תיעודי של המצב הקיים לפ י הביצוע.
הקבלן יכין חורים בקוטר"  1 " -1.5בשתי שורות מקבילות ובמרחקים שאי ם עולים על  50ס"מ בין
החורים ו 70 -ס"מ בין שורה לשורה.
יקוי החלל והזרקת הגראטי ג תעשה כדלקמן:
שטיפה במים בצי ורות התחתו ים עד ליציאת המים בצי ורות העליו ים .השטיפה במים תיעשה
במספר מחזורים עד ליציאת מים קיים מהחורים העליו ים.
שטיפה במי סיד עד ליציאת מי סיד .
הזרקת חומר מליטה ע"ב סיד הידראולי מסוג ש בחר עד ליציאתו מהצי ורות העליו ים.
סגירת הצי ורות התחתו ים והעליו ים.
יש לסמן את כמות הליטרים של הגראוטי ג שהוזרקה בכל קודת הזרקה ולהעביר את התוצאות ב פרד
בצורה גראפית בסוף כל יום הזרקה.
במקרה שהחומר עלם ולא מוזרם כלפי מעלה ,יש לבדוק היטב לאן החומר הולך ולעצור את כל פעילות
ה"גראוטי ג" עד לקבלת תשובה ]חלל בקיר כלפי מטה ,צי ור קרוע ,חיבור עם קומה תחתו ה וכו'[
לאחר סיום כל פעולות המילוי ,במועד שיקבע המפקח ייקדחו קידוחי "ליבה" של " 1.5לבדיקת מילוי
החלל .במקרה שקיימים עוד חללים ,יבוצע שוב מילוי "גראוטי ג" בחללים אלו ותערך בדיקה וספת
וחוזר חלילה עד לקבלת מילוי מושלם לפי קביעת המפקח.
לאחר סיום המילוי  ,יכין המשמר דו"ח ביצוע לאישור המפקח ומה דס השמור .כל גלילי קידוחי הבדיקה
יו חו בתיבות שיוכ ו לשם כך ויועברו למזמין.

טיפול בסדקים בפן החיצו י של קירות המב ה
יש ם ש י סוגי סדקים במב ה :
סדקים חוצים את אבן -
יש לתמוך את ש י צידי הסדק לכל אורכו.
יש להסיר את האב ים הסדוקות כולן או בשיטת "התר ותפור" ]החלטה תיעשה במקום ע"י המבצע
והמה דס[.
 oיש להכ יס אב י קדירה מעל הסדקים במקומות שיסומ ו במקום.

 oיש תחילה להשתמש בשיטת ה"גראוטי ג" או ההזרקה היד ית או מילוי מישקים עפ"י
הצורך .מילוי הסדק ייעשה בחומר מליטה ע"ב סיד הידראולי לקבלת חיזוק מהיר יותר.
חשוב כי במידה ויש לבצע השלמת שורות אבן לא ליצור מישק א כי לכל גובה ההשלמה אלא לב ות
בשטרבה.
יש להקפיד על השארת שורות הב ייה ואין להכ יס יתדות-אבן חדשים במישקים בהם לא היו קיימים
לפ י כן יתדות-אבן !
במידה והסדק חוצה מעל ל 3-4שורות אבן יש להחליף אב ים שלמות כל  3-4שורות בכדי ליצור שטרבה
בקיר המטופל.
הסדק י וקה משאריות אבן וחומר מליטה.
יבוצע בו "תפירה" באמצעות אב י פטין ארוכות עד  40ס"מ גוויל/גזית כל  80ס"מ לאורך הסדק.
יבוצע מילוי יתדות-אבן כל  5ס"מ ובעובי בהתאם לרווח בסדק .היתדות-אבן יוכ סו בכוח לרווחים
באמצעות פטיש פלסטיק/עץ.
רק לאחר מכן יוכ ס חומר מליטה לכל עומק הסדק .החומר לא יהיה וזלי כחומר הזרקה.
במקרה של חללים עמוקים יותר ,יתן לבצע הזרקות או "גראוטי ג".
חומר מילוי המישק יהיה עד  5מ"מ מפ יו החיצו יים של הקרי לטובת יישום הטיח.
היווצרות "מדרגות" והופעת פסים לאחר פרוק הפיגום.

קידוח כלו סאות
קידוח הכלו סאות יתבצע במכו ה קט ה שאר ה חיות קידוח הכלו סאות בכפוף לה חיות המפרט הכללי.

מסגרות חרש
כל עבודות המסגרות יתבצעו לפי ה חיות המפרט הכללי.
על הברזל להיות צבוע בצבע גד חלודה ,בדגש על אזור הריתוכים לפי ה חיות המפרט הכללי לעבודות
צביעה.
על הריתוכים להיות רציפים ומלאים לפי העובי ה דרש בתכ יות .ריתוך שלא יעמוד בדרישות יפסל ויורכב
מחדש על חשבון הקבלן.

תב יות ליציקת תקרות בטון על קורות פלדה
יציקת תקרות הבטון החדשות תתבצע על תב יות מתכת בעלת חתך הכולל טרפזים בגובה  75מ"מ
כמתואר בתכ יות .התכו ות הה דסיות של התב ית לא יקט ו מהערכים הבאים:
 התארכות של עד  2מ"מ למטר ולא יותר מ 10מ"מ בסה"כ.
 סוג הפלדה  S280GDמגולוון לפי תקן  UNI EN 10147עם מאמץ מותר של  165מגפ"ס
לפחות.
 עומס מותר בזמן יציקה של  526ק"ג למ"ר במפתח בודד או  646ק"ג למ"ר במצב של ריבוי
סמכים.
 בהי תן עובי יציקה כולל של  15ס"מ ,הערכים הסופיים לאחר התקשות הבטון לא יקט ו
מהערכים המופיעים בטבלה להלן )ומוקפים בריבוע אדום(.
לא תותר יציקה בעובי אחר מ 15ס"מ.
במידה ויתקשה הקבלן להשיג תב יות שמתאימות לדרישות אלה בארץ יהיה עליו לדאוג לייבוא של
התב יות המתאימות לערכים ה "ל\.

 1הערכים ה דרשים מתב ית היציקה -לאחר התקשות הבטון

טיפול במרפסות
הטיפול במרפסות יהיה פרט י ,ויכלול החלפת קורות פגומות או את כל המרפסת לפי דרישת המתכ ן
באתר .במידה וקורות /מעקה יושארו ,יש לטפל בהם בטיפול גד חלודה.
הטיפול יכלול את הקורות ,המעקה והחיבור לקיר כולל הפלדה בתוך הקיר .במקרה הצורך יוחלף העיגון
של המעקה בעיגון חדש מברזל מגולוון וצבוע.
חלקי הפלדה י וקו במברשת פלדה או ש"ע ובצורה יד ית עד לקבלת פלדה קייה.
במקרה של טפול בפלדה במקור ,אין ל קות את חלקי הפלדה החשופים ,אלא אם חלודים.
לאחר ה יקוי ,יוחלט אם /על צביעה עם חומר מגן חלודה המתאים לסביבה של המב ה.
חלקי פלדה חלודים ה עוצים בתוך הקירות יוסרו בזהירות ללא פגיעה באבן .במקרה הצורך יתן לקדות
את האלמ ט במרכזו במקדח קטן ,ואח"כ במקדח בקוטר זהה לקוטר האלמ ט ו יקוי חלל האבן מחלקי
פלדה במברשת ובשואב אבק.

הסרת צמחייה
א .כל הצמחייה כולל שרשי שיחים וצמחים ,תוסר מהקירות ומשטח המב ה.
ב .אם העבודה תתבצע בקיץ ,יש לזהות בתמו ות שבוצעו בחורף את קודות גדילת
הצמחים.
ג .צמחיה ע"ג קרקע:
 .iיש לעבוד בסביבת המב ה וע"ג המב ה בעזרת מסור יד י וזהיר .יש לגזום את השיחים קרוב
לפ י הקרקע לא יעלה על  5ס"מ גובה!.
 .iiלאחר ה יסור יש להרעיל את השורשים בעזרת חומר "גרלון" או ש"ע ולהשאיר את הרעל
במשך  3חודשים או עפ"י הוראות יצרן.
 .iiiבגמר עבודות הסרת הצמחייה יש לאסוף את הגזם האופן יד י ולפ ות את הפסולות לאתר
מורשה ,באחריות הקבלן.

ב יית מערכת יקוז היקפית למב ה
כללית

תב ה מערכת יקוז היקפית לכל המב ה.

ביצוע
המערכת תכלול תעלת יקוז היקפית ברוחב תחתון של  50ס"מ  ,ברוחב עליון עפ"י הצורך ובעומק של 10
ס"מ תחת  .UKהמסד .התעלה תחופה בס דוויץ' גיאוטקסטיל  10מ"מ עובי ובתחתיתה יו ח צי ור יקוז
 ."6לאחר מכן תמולא התעלה ב חצץ עד מפלס ה.0.00

 2פרט יקוז היקפי

התק ת מרזבים
כחלק מעבודות השימור יש להחזיר את מערכת המרזבים והמזחלות לשימוש פעיל .המרזבים שיותק ו
יהיו תואמים למקור וע"פ פרט אדריכלי .המרזבים אשר יותק ו יהיו מאבץ ותואמים למקור.
התק ת המרזבים תעשה ע"י מחבר  2חלקים ,כאשר חלק אחד מתחבר לקיר והש י מתחבר אליו .פרט
חיבור כזה יש להתקין כל  1.5מטר.
מטר וחצי תחתו ים של המרזב יהיה מברזל יצקת או ש"ע.

 3פרט מרזבים

ז .מקורות
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מפרט טכ י לאיטום

רשימת סעיפים
תיאור

מספר
.1

איטום רצפות תחתו ות של המב ה ורצפת חדר מדרגות פתוח
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פרק  - 05עבודות איטום
.1

איטום רצפות תחתו ות של המב ה ורצפת חדר מדרגות פתוח

הערה :סעיף זה כולל איטום קורות תחתו ות
ראה פרטים ,3576/1-05 ,3576/1-04 ,3576/1-03 ,3576/1-02 ,3576/1-01
,3576/1-10 ,3576/1-08
על גבי ארגזי הפרדה או מצע מהודק בהתאם לה חיות של הקו סטרוקטור יש לבצע:
.1.1

טיפול בחלק עליון של כלו סאות

יש לצקת כ 10-ס"מ עליו ים של הכלו סאות עם תב ית לקבלת שטח חלק ,מוכן לאיטום.
על גבי החלק העליון )  5ס"מ עליו ים( של הכלו ס יש להדביק יריעה להדבקה עצמית מסוג
 SCAPATAPEאו שו"ע ברוחב של  10ס"מ לפחות .החלק התחתון של היריעה יודבק על גבי
הכלו ס ,החלק העליון יבלוט  5ס"מ מעל הכלו ס לביצוע חיבור לאיטום רצפה/קורה.
.1.2

בטון רזה

על גבי יריעת פוליאתילן יש לצקת בטון רזה ב 20-בעובי  5ס"מ .פ י הבטון יהיו מוחלקים
בסרגל.
.1.3

שכבת הפרדה והחלקה על גבי הקירות הקיימים ,תב ית עבודה בדפ ות
הקורות

על גבי הקירות הקיימים יש להדביק שכבת הפרדה/החלקה מלוחות קלקר או רו דופן או/שו"ע
בתאום עם קו סטרוקטור.
בדפ ות הקורות התחתו ות/ראשי כלו סאות יש להרכיב תב ית עבודה לביצוע תשתית
לאיטום.
.1.4

בד גאוטכ י

על גבי בטון רזה יש לה יח בד גאוטכ י מסוג "אורים" או שו"ע
במשקל  300ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכ י לפ י יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.
.1.5

איטום

על גבי בטון רזה ובד גאוטכ י יש לפרוס יריעת  HDPEמסוג  HDTECH / PMH 3040או שו"ע
ה דבקת לבטון בעובי  1.2מ"מ.
חיבור בין היריעות יהיה בחפיפה של כ 10-ס"מ ע"י הידוק היריעה על גבי שכבת הדבקה
הקיימת על פ י היריעות.
חיבור היריעות בי יהם יבוצעו על פי ה חיות יצרן ע"י סרטים להדבקה עצמית עם דבק חד /דו
צדדי.

בחיבור לכלו סאות תודבק היריעה ליריעה להדבקה עצמית המודבקת בחלק העליון של כלו ס.
בחיבור לקירות הקיימים של המב ה ,או בקיר ללא מרחק עבודה ,תעלה היריעה על גבי שכבת
היישור או התב ית עד לגובה של  20ס"מ לפחות מעל פ י רצפת המב ה.
את הקצה הבולט של היריעה ,יש לקבע באופן זמ י בהיקף הקירות.
בקצה רצפת פיר מעלית ,בורות יקוז וכד' )בקירות עם מרחק עבודה( תעלה היריעה על גבי
תב ית מהצד הפ ימי עד לגובה פ י הרצפה לביצוע חיבור לאיטום ביטומ י של הקיר בשלב
מאוחר יותר.
בתחתית הקורות התחתו ות העמוקות עם מרחק העבודה )בצד אחד ברצפת ממ"דים( תעלה
היריעה על גבי התב ית עד לגובה של כ 20-ס"מ או תבלוט על גבי הבטון הרזה כ 10-ס"מ
לפחות לביצוע חיבור לאיטום ביטומ י של הקורה בשלב מאוחר יותר.
לאורך הפסקת היציקה תבלוט היריעה כ 30-50-ס"מ מעבר לרצפת הבטון ,לביצוע חפיפה בין
היריעות בשלב מאוחר יותר.
לפ י יציקת רצפת בטון ,יש להסיר את שכבת הפוליאתילן המכסה את שכבת ההדבקה
מיריעת  HDPEמסוג .HDTECH / PMH 3040
בחלק העליון של קיר היסוד הקיים באזור פתחים/דלתות תבוצע השלמת איטום הרצפה
ואיטום התפרים על ידי יריעה  HDPEמסוג  HDTECH / PMH 3040או שו"ע ה דבקת לבטון
בעובי  1.2מ"מ ויריעות להדבקה עצמית מסוג  SCAPATAPEאו שו"ע .אין צורך בהסרת
ה יילון מהיריעה באזור זה ,מלבד בחיבורים בין היריעות .לאורך התפר תו ח היריעה בצורת
אומגה.
הערה :סגירת התפר על ידי אביזר לתפרים בפ י רצפות המב ה תבוצע לפי תכ יות אדריכלות
.1.6

טיפול במעברי צי ורות

מסביב למעברי צי ורות וכבלים שו ים דרך יריעת  H.D.P.Eוכד' ,יש להרכיב אביזרים לאטימה
מסוג " "KERDIאו שו"ע בעלי צווארון גומי ושולי יריעת פוליאטילן מצופה בסיבי פיבר.
הדבקת שולי האביזר על גבי יריעת  H.D.P.E.תבוצע בעזרת מסטיק ביטומ י מסוג "" SPU-301
או שו"ע .קצה השרוול יש להדק על גבי הצי ור ע"י חבק ירוסטה.
האיטום במעברי צי ורות או כבלים דרך שרוולים יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מסוג "P-
 "PIPEאו " "P- CABLEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמת פחים בעת הרכבת

האביזר.
.1.7

הג ה זמ ית בהפסקות יציקה וכד'

על גבי היריעה הבולטת  30-50ס"מ מעבר לקו הפסקת היציקה ,יש להדביק לוחות פוליסטרן
מוקצף של "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ להג ת האיטום הזמ ית.
.1.8

עצר מים מת פח

בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש לה יח רצועת עצר מים מת פח מסוג
" "SIKA SWEL 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " " SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צי ורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.
.1.9

יציקת רצפת בטון

יציקת רצפת בטון כמתוכ ן בתוכ יות קו סטרוקציה.
איטום קירות מב ה תת קרקעיים יצוקים כ גד לקירות קיימים או ללא מרחק עבודה
ראה פרט
.1.10

,3576/1-07 ,3576/1-06 ,3576/1-03 ,3576/1-02 ,3576/1-01
3576/2-01
הכ ת השטח

על גבי הקירות הקיימים יודבקו לוחות קלקר או כד' להחלקת השטח לפ י ביצוע תליית יריעת
האיטום .שכבת הקלקר או שו"ע תבוצע בהתאם לה חיות הקו סטרוקטור.
בחלק התחתון של הקיר ,יש להסיר את הקיבוע הזמ י של היריעה שבוצעה ברצפה וקובעה
באופן זמ י בהיקף הקירות.
.1.11

איטום

על גבי שכבת יישור/הפרדה יש לתלות ולקבע זמ ית ,יריעת  HDPEבהדבקה עצמית מסוג
 HDTECH / PMH 3040או שו"ע להדבקה עצמית בעובי כולל של  1.2מ"מ.
היריעה תוצמד כך ששכבת הדבק כלפי פ ים היציקה.
לפ י הרכבת הרשתות ויציקת קירות הבטון הקו סטרוקטיביים יש להסיר את שכבת
הפוליאתילן המכסה את שכבת הדבקה שעל היריעה.
בחלק התחתון של הקיר  -יש להדביק את קצה היריעה על היריעה העולה מהרצפה בחפיפה,
באמצעות סרט הדבקה דו צדדי ברוחב של  70מ"מ
מעל קצה היריעה יש להדביק סרט הדבקה חד צדדי ברוחב  12ס"מ.
בחלקו העליון של הקיר  -יש לקבע את היריעה באופן זמ י עד לגמר יציקת הקירות .בחלק
העליון תודבק היריעה לזוויתן פלדה או משקוף על ידי יריעה להדבקה עצמית מסוג
 SCAPATAPEאו שו"ע .
בצד החיצו י של הקיר באזורי הדלתות יש לבצע חפירה עד לעומק המקסימלי האפשרי,
לפחות  20ס"מ ולבצע ה חת יריעה מסוג  HDTECH / PMH 3040להרחקת מים .היריעה תחובר
לזוויתן פלדה או למשקוף של הדלת על ידי יריעה להדבקה עצמית מסוג  SCAPATAPEאו
שו"ע  .אין צורך בהסרת יילון מהיריעה באזור זה מלבד בחיבורים בין היריעות.
איטום התפרים יבוצע על ידי יריעה  HDPEמסוג  HDTECH / PMH 3040או שו"ע ויריעות
להדבקה עצמית מסוג  SCAPATAPEאו שו"ע ,לאורך התפר תורכב היריעה בצורת אומגה.

.1.12

הג ה זמ ית בחיבור לאיטום קיר יצוק עם מרחק עבודה

על גבי היריעה הבולטת  30-50ס"מ מעבר לקו הפסקת היציקה ,יש להדביק לוחות פוליסטרן
מוקצף של "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ להג ת האיטום הזמ ית.
.1.13

עצר מים מת פח

בכל הפסקת יציקה ,סביב צי ורות וכד' יש לה יח פס עצר מים מת פח מסוג
" "SIKA SWELL 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " "SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צי ורות הפס ילופף סביב הצי ור במרכז עובי היציקה.
איטום רצפות מו חות של בורות יקוז ,ביוב ,שוחות חשמל וכד'
ראה פרט

3576/1-10

על גבי מצע מהודק או תחתית החפירה בהתאם לתוכ יות הקו סטרוקציה יש לבצע:
.1.14

בטון רזה

יש לצקת בטון רזה בעובי של  5ס"מ לקבלת האיטום.
גמר הבטון יהיה חלק ורציף ללא אגרגטים הבולטים מפ י המשטח .הבטון הרזה יבלוט מעבר
לקירות היצוקים של הבור כ 30 -ס"מ לצורך חיבור איטום הרצפה לאיטום הקיר.
.1.15

הכ ת השטח

לפ י תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל הפרטים ואת ביצוע האלמ טים שמשפיעים על
האיטום ,לדוגמא :צי ורות החודרים את האיטום ,ה מכות ,פי ות וכו' .יש להכין את המשטח
לקבלת האיטום ל קותו מלכלוך ,אבק ,אב ים ,שמן ,חוטי ברזל וכו' .על השטח להיות חלק,
קי וישר לקבלת האיטום.
.1.16

פריימר

יש למרוח פריימר ביטומ י מסוג "פז יסוד" או שו"ע בכמות
של " 300ר/מ"ר.
.1.17

איטום ביטומ י

ביצוע מריחות או התזה של חומר איטום ביטומ י מסוג "אלסטופז" או שו"ע
עד קבלת שכבת האיטום היבשה בעובי  3מ"מ.
האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויבלוט מעבר לקירות היצוקים
כ 20 -ס"מ לצורך חיבור עם איטום הקירות בשלב מאוחר יותר.
.1.18

מערכת להג ה זמ ית

מעבר לקירות היצוקים של הבור ,ב 30 -ס"מ הבולטים ,יש לה יח על גבי האיטום לצורך הג ה
זמ ית ,יריעת פוליאטילן  0.2מ"מ ולוח קלקר בעובי
 2ס"מ ,לצורך פרוק וגילוי האיטום לחיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר יותר.
.1.19

מדה להג ה

יציקת מדה ב 20-להג ת האיטום בעובי של  5ס"מ .המדה תבוצע בתערובת וזלית למחצה כדי
למ וע שימוש בכלים וגרימת זק לאיטום .המדה תכלול גם את שטח האיטום הבולט מעבר
לקירות )כ 30 -ס"מ(.
.1.20

יציקת רצפת בטון

יציקת רצפת הבטון לפי תכ יות קו סטרוקציה.
.1.21

עצר מים מת פח

בכל הפסקת יציקה ,סביב צי ורות וכד' יש לה יח פס עצר מים מת פח מסוג
" "SIKA SWELL 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " "SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צי ורות הפס ילופף סביב הצי ור במרכז עובי היציקה.
איטום קירות תת קרקעיים ,קורות תחתו ות ,קירות תומכים יצוקים עם מרווח עבודה
ראה פרטים ,3576/1-09 ,3576/1-08 ,3576/1-07 ,3576/1-06 ,3576/1-05
.1.22

עצר מים מת פח

בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה-קיר יש לה יח רצועת עצר מים מת פח מסוג
" "SIKA SWEL 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " " SIKA SWELL Sאו שו"ע.
סביב צי ורות הפס ילופף סביב הצי ור באמצע עובי היציקה.
.1.23

הכ ת השטח

יש ל קות ולהכין את שטח פ ים הבור מאבק ,לכלוך ,אב ים וכד' .לחתוך את כל הקוצים הלא
קו סטרוקטיביים היוצאים מפ י השטח בעומק של  2ס"מ .יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה
עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל החורים על להחלקת השטח ,בתערובת של 1
צמ ט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ) 15%מכמות הצמ ט( ,על השטח להיות חלק ,קי ורציף לקבלת
האיטום.
ב 20 -ס"מ
יש להסיר את הקלקר ומדה להג ה הזמ ית לפי סעיף  5.6 ,2.5שלעיל,
הבולטים מעבר לדופן הרצפה ,לצורך חיבור איטום הקיר לאיטום הרצפה .יש לגלות את
איטום הרצפה בזהירות ללא פגיעות.

.1.24

יריעה להדבקה עצמית מקשרת

על גבי קצה יריעת ה HDPE -העולה על גבי הקיר/קורה או בולטת מעבר לקורה יש להדביק
רצועה של יריעה בוטילית להדבקה עצמית בגמר בד מסוג " "SCAPA TAPES 318או שו"ע
וברוחב של  10ס"מ.
יריעה זו תשמש למערכת מקשר בין איטום הרצפה/תחתית הקורה )יריעה  (HDPEלבין איטום
הקיר/קורה )ביטומן מותז(.
.1.25

פריימר

על פ י הבטון קיים ויבשים לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומ י מסוג
"פז יסוד" או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
.1.26

איטום ביטומ י

על גבי שטח הקירות המוכ ים לקבלת האיטום ,ביצוע שכבות של חומר איטום ביטומ י מותז
מסוג "אלסטופז" או שו"ע:
בקירות המב ה ,פיר מעלית ,חדר מדרגות תת קרקעי  -עד קבלת שכבת איטום יבשה בעובי
של  5מ"מ.
בקירות של בורות יקוז וביוב ,שוחות חשמל וכד'  -עד קבלת שכבת איטום יבשה בעובי של 4
מ"מ.
בקורות תחתו ות ,קירות תומכים וכד'  -עד קבלת שכבת איטום יבשה בעובי של  3מ"מ.
.1.27

גמר האיטום

בחלקן התחתון של קירות המרתף יבוצעו עבודות האיטום עד תחתיתם בחפיפה של כ 10-ס"מ
לאיטום רצפת )יריעת  HDPEויריעה להדבקה עצמית(.
בחלקן התחתון של קירות הבורות יבוצעו עבודות האיטום עד תחתיתם בחפיפה של כ 20-ס"מ
לאיטום רצפת.
בחלקן העליון של הקירות יעלה האיטום עד לקצה העליון של הקירות לחיבור עם איטום
רצפת המב ה או מפלסי הפיתוח בהתאמה.
במקומות בהם ממשיך הקיר התת קרקעי לקיר חיצו י ימשיך האיטום על גבי דופן הקיר עד
לגובה של  10ס"מ מעל מפלס הפיתוח הסופי.
יש להמתין לפחות  12שעות לפ י כיסוי האיטום.

.1.28

יריעה להדבקה עצמית מקשרת בחלק עליון של קורות תחתו ות

על גבי  10ס"מ העליו ים של הקורות/קורות יש להדביק יריעה להדבקה עצמית מסוג
 SCAPATAPEאו שו"ע ברוחב של  20ס"מ לפחות .החלק התחתון של היריעה יודבק על גבי

האיטום של הקורות או ראשי כלו סאות ,החלק העליון יבלוט  10ס"מ מעל תחתית הרצפה
לביצוע חיבור לאיטום רצפה.
.1.29

הג ת האיטום

הדבקת לוחות "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ להג ת האיטום.
.1.30

מילוי

ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למ יעת פגיעה בהג ת האיטום.
.2

איטום במעברי צי ורות וכבלים דרך קירות תת קרקעיים  -מפרט עקרו י

ראה פרטים 3576/1-12 ,3576/1-11
סעיף זה מהווה מפרט כללי ועקרו י לסוגים שו ים של מעברי צי ורות בקירות תת קרקעיים
בפרויקט .קיימים סוגים שו ים של מעברי צי ורות ,שרוולים ,כבלי חשמל וכד' בקירות מרתף
יצוקים במרווח עבודה או קירות דיפון כלו סאות ,בקירות בורות יקוז ,בקירות בורות ביוב
וכד' .המפרט מהווה ה חיות לסוגי צי ורות שו ים בקירות שו ים ,יש להתאים את המפרט
ספציפית לכל מעבר צי ור באופן פרט י.
צי ורות או שרוולים קשיחים מבוט ים בקירות התת קרקעיים יש למקם במרחק של לפחות
 20ס"מ אחד מהש י.
אין לבטן צי ורות או שרוולים גמישים בתוך הקירות התת קרקעיים.
צי ורות גמישים/כבלים יעברו בתוך שרוולים קשיחים או דרך קידוחים.
בין צי ורות/כבלים בתוך שרוול ובין צי ורות/כבלים לבין השרוול ידרש מרחק של כ2-3-
ס"מ .
סביב צי ורות גמישים/כבלים בתוך שרוול או קידוח יבוצע איטום בעזרת אביזר אטימה
בהתאם למפרט ופרטי איטום.
.2.1

סביב צי ורות מתכת או  PVCהמבוט ים בקירות יבוצע עיבוי של המריחות
הביטומ יות תוך יצירת רולקה עבה סביבם.

.2.2

במעבר של מספר צי ורות מסוג  ,GEBERITE ,PVCמתכת או אחר
המבוט ים בקירות ,יש להקפיד על מרווח מי ימאלי של  10ס"מ בין
הצי ורות .סביב כל צי ור יבוצע עיבוי של שכבת האיטום המבוצעת על גבי
הקיר .בצי ורות  GEBERITיבוצע העיבוי באמצעות מסטיק מסוג
" "EASYGUMאו שו"ע .עיבוי האיטום יבוצע תוך יצירת רולקה עבה סביב
הצי ור.

.2.3

במעבר של מספר כבלים דרך פתח בקיר יורכב אביזר מתועש מסוג
" "LINKSEALאו שו"ע .חיבור האביזר לקיר יבוצע בהתאם להוראות יצרן
האביזר .לאחר הרכבת האביזר יבוצע חיבור של האיטום לשולי האביזר.

.2.4

איטום במעברי צי ורות או כבלים דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון
יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מסוג "  "P-PIPEאו " "P- CABLEאו שו"ע
בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמת פחים בעת הרכבת האביזר.

.2.5

סביב צי ור מתכת PVC ,או  GEBERITEהעובר דרך שרוול מתכת או PVC

בקיר תת קרקעי ,בין הצי ור לשרוול יש לדחוס מוט פוליאטילן ולסתום
במסטיק מסוג " "EASYGUMאו שו"ע .על גבי הצי ור מצידו החיצו י יולבש
אביזר אטימה מסוג " "DALLMER DELBITאו שו"ע בעל שוליים לחיבור עם
איטום הקירות .את האביזר יש להדק לצי ור בעזרת חבק ירוסטה.
.2.6

במעבר של מספר רב של צי ורות דרך פתח משותף בקיר יש להכין פלטת/
לוח מתכת בגודל של כ 10-ס"מ גדול יותר מהפתח ה תון .הפלקה תהיה
ממתכת אל חלד או מ PVCותכלול שרוולים מרותכים כמספר הצי ורות
המיועדים לעבור דרכה .לאחר הרכבת הפלטה  /לוח לפתח הקיים בקיר
יבוצע טיפול פרט י סביב כל מעבר צי ור ב פרד .איטום במעברי צי ורות או
קבלים דרך שרוולים יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מסוג "  "P-PIPEאו
" "P- CABLEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמת פחים בעת
הרכבת האביזר.

האיטום הביטומ י של הקיר יחפוף לשולי הפלטת מתכת תוך יצירת עיבוי של שכבת האיטום.
.2.7

איטום במעברי צי ורות או כבלים דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון
יבוצע באמצעות מערכת אטימה של מילוי  RISWATומסטיק  DRIFILאו
שו"ע .

איטום פ ימי של בורות יקוז/שאיבה
ראה פרטים 3576/1-10
האיטום יכלול את כל שטח הפ ימי של בורות ה יקוז כולל רצפה ,קירות ותקרה .בשטח
הפ ימי של פיר המעלית יבוצעו עבודות האיטום ברצפה וקירות עד מפלס של
כ 30-ס"מ מעל פ י רצפת הבטון של המרתף הכללי.
.2.8

הכ ת השטח

יש ל קות ולהכין את שטח פ ים הבור מאבק ,לכלוך ,אב ים וכד' .לחתוך את כל הקוצים הלא
קו סטרוקטיביים היוצאים מפ י השטח בעומק של  2ס"מ .יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה
עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל החורים על להחלקת השטח ,בתערובת של 1
צמ ט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ) 15%מכמות הצמ ט( ,על השטח להיות חלק ,קי ורציף לקבלת
האיטום.
.2.9

איטום

ביצוע האיטום יעשה ב 3-הברשות של חומר איטום צמ טי מסוג
"סיקה טופ סיל  "107או שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל אחת) .הכמות הכללית תהיה 3
ק"ג/מ"ר(.

האיטום יכלול את כל שטח פ ים הבורות ,רצפה ,קירות ותקרה.
מסביב למעברים של צי ורות בדפ ות הבור יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SIKAFLEX PRO 2HPאו שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
.2.10

איטום במעברי צי ורות דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון יבוצע
באמצעות אביזרי אטימה מסוג "  "P-PIPEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי
גומי שמת פחים בעת הרכבת האביזר.

איטום פ ימי בבורות ביוב
ראה פרטים 3576/1-10
האיטום יכלול את כל שטח הפ ימי של בורות ביוב כולל רצפה ,קירות ותקרה.
.2.11

הכ ת השטח

יש ל קות את שטח הפ ימי של קירות ,רצפה ותקרת הבור מכל לכלוך ,אבק ,שומן ,חומרים
רופפים וכד'.
יש לסתת כיסי סגרגציה קיימים בשטח הפ ימי של הבור עד לקבלת פ י בטון יציבים .יש
לחתוך את קוצי הברזל הגלויים הלא קו סטרוקטיביים לעומק של כ 2-ס"מ בתוך הבטון.
יש לסתום את החורים ,כיסי סגרגציה וכד' באמצעות שפכטל אפוקסי מסוג "סיקה גארד 720
 "ECאו שו"ע .במידת הצורך יש לבצע שכבת החלקה בכל שטח הפ ימי של הבור באמצעות
אותו שפכטל.
.2.12

מערכת איטום אפוקסית

בכל השטח הפ ימי של הבור יש לבצע ציפוי אפוקסי דו רכיבי מסוג
"סיקה גארד  "N 63או שו"ע בשתי שכבות ,בכמות כוללת  800ג"ר/מ"ר .הציפוי יכלול את כל
השטח של קירות ,רצפה ותקרת הבורות.
מסביב למעברים של צי ורות בדפ ות הבור יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SIKAFLEX PRO 3 WFאו שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
איטום במעברי צי ורות דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון יבוצע באמצעות
אביזרי אטימה מסוג " " P-PIPEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמת פחים בעת
הרכבת האביזר.
איטום פ י רצפת חדר מדרגות פתוח
ראה פרטים 3576/1-08
מערכת ה יקוז תתואם עם אדריכל פיתוח ויועץ האי סטלציה.
.2.13

הכ ת השטח

לפ י תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמ טים שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות,
צי ורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צי ורות יקוז ,שרוולים ,פי ות ,וכד' .צריך להכין את
המשטח לקבלת האיטום ,ל קותו מלכלוך ,אבק ,אב ים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' .על המשטח
להיות מוכן לקבלת מחסום האדים.
בספי הדלתות יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככל ה יתן מעל שכבת האיטום
הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת .גובה החגורה משת ה בין הדלתות ו יתן לקביעה בהתאם
לתוכ יות האדריכל.
לחגורת הבטון יש לקבע פח שטוח אל חלד או משקוף עיוור ,כמתוכ ן בפרטי יועץ אלומי יום,
על מ ת לקבל את האיטום בחפיפה .אלמ ט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום
באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכ ת השטח ותהיה
חלק בלתי פרד ממ ה.
.2.14

שיפועים

על גבי תקרת המרתף הלא משופעת ,תבוצע שכבת מדה מטון ב 20-בשיפוע של  1.5%לפחות
ובעובי מי ימלי של  4ס"מ סביב קז.
מסגרת המרזב תמוקם ב קודה ה מוכה ביותר כך שיתאפשר כ יסה של האיטום לשולי המרזב
באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למ יעת הצטברות מים סביבו.
השיפועים יבוצעו באופן רציף כך שיתאפשר ביצוע האיטום בהמשכיות וללא הפסקות.
.2.15

מערכת יקוז

אביזרים ל יקוז יהיו מסוג " "DALLMER" ,"HARMERאו שו"ע בעלי מסגרת מוברגת או
שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום ומשכבת הגמר.
דגם המרזב ,סבכות ,קזים וכל מערכת ה יקוז יהיה בהתאם לה חיות יועץ אי סטלציה.
.2.16

רולקות ו/או קיטומים

יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  5 X 5ס"מ .הרולקות לקראת שטחים א כיים
יבוצעו בתערובת של  1צמ ט 2 ,חול ומים בתוספת
"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ) 15%מכמות הצמ ט(.
קיטומים יבוצע בכל פי ה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון :קפיצה בין מפלסים ,חיבור
פי ת קיר הח יון )תת קרקעי( לרצפת מפלס פיתוח וכד'.
.2.17

הכ ת השטח

לפ י תחילת עבודת האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמ טים
שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות חיצו יים ,צי ורות החודרים לאיטום ,מרזבים או
צי ורות יקוז ,שרוולים ,פי ות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,ל קותו
מלכלוך ,אבק ,אב ים ,שומן ,חוטי ברזל וכו'.
.2.18

פריימר

על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומ י מסוג " "GS 474בכמות של 300
ג"ר/מ"ר.
.2.19

שכבת ביטומן חם

על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "75/25או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  2ק"ג/מ"ר(.
.2.20

יריעת חיזוק

בהיקף התקרה לקראת שטחים א כיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.
היריעה תהיה ברוחב מי ימאלי של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך
שמי ימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח הא כי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  4Rגד שורשים" על בסיס  S.B.Sבעובי 4מ"מ.
.2.21

יריעת איטום

על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומ ית מסוג "פוליפז  4Rגד שורשים" על בסיס S.B.S

בעובי  4מ"מ .ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיי ה
ע"י אש מבוקרת כדי למ וע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו
לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות
מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות ה מוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
 .2.22יריעת חיפוי
בהיקף התקרה לקראת שטחים א כיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה וספת של יריעת
חיפוי תחתו ה .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומ ית
הכללית ותעלה על גבי השטח הא כי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 3
ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח הא כי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
.2.23

גמר האיטום

האיטום יבוצע בכל השטח של החצר הא גלית ,מלבד אזורי גי ון בהם יוחלט לבצע איטום
פוליאוריט י .חיבור האיטום לאלמ טים שו ים יבוצע באחת מהאפשרויות הבאות:
בחיבור לקירות המב ה וכד' יש לקבע את דפ ות היריעות הביטומ יות בגובה של כ 10-ס"מ
מעל פ י גמר סופי עם פס אלומי יום ) 50 X 3מ"מ( ,החלק העליון של הפס יהיה מכופף ,כדי
לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג "סיקה פלקס  "PRO HP2או שו"ע במידה כ 10-מ"מ.
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומ יות עם הקיר .הפס יקבע ע"י מסמרים או
ברגים מגולוו ים כל  25ס"מ.
בסף הדלת -יבוצע איטום על ידי מריחות ביטומ יות מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד קבלת
שכבת איטום יבשה בעובי  5מ"מ .איטום במריחה יבוצע בחפיפה של כ 30-ס"מ ליריעות
ביטומ יות ועל גבי פס המתכת או המשקוף העיוור.
.2.24

בד גאוטכ י

על גבי כל שטח האיטום יש לה יח בד גאוטכ י מסוג "אורים" או שו"ע במשקל  300ג"ר/מ"ר
בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכ י לפ י יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.
.2.25

הג ת האיטום

בשטחים מרוצפים יש לצקת מדה להג ת האיטום בעובי של  4ס"מ.
המדה תעשה בתערובת וזלית למחצה כדי למ וע שימוש בכלים וגרימת זק לאיטום.
.2.26

גמר

ביצוע ריצוף לפי תכ יות אדריכלות.

איטום מרפסות קט ות בחזית ראשית וספי דלתות יציאה למרפסות עץ ולמדרגות
ראה פרטים 3576/4-05 ,3576/4-01
הערה :במרפסות הקט ות לא יתן לה יח בידוד תרמי בפ י הבטון .לפי כך תבוצע ה חת
מזרו י בידוד תרמי בתחתית תקרת בתוך תקרה מו מכת/אקוסטית.
הבידוד התרמי יהיה מסוג " "SW-500או שו"ע בעובי  5ס"מ מי י' או לפי ה חיות
האדריכל.
.2.27

מדה בשיפועים

ברצפת המרפסת יש לצקת מדה בשיפועים בעובי מי ימלי של  1ס"מ ובשיפוע מי ימלי של
 .1.5%שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו ב קודה ה מוכה ביותר כך שיתאפשר כ יסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למ יעת הצטברות מים סביבו.
.2.28

יקוז

המרזב יהיה מסוג "-DALLMERעם צווארון קרדי" או שו"ע בעלי מסגרת מוברגת או שוליים
של צווארון ביטומ י לקבלת האיטום .האיטום יחובר בצורה הרמטית למרזב כך שימ ע
אפשרות של חדירת מים חוזרים.
דגם המרזב ,סבכות ,קזים וכל מערכת ה יקוז יהיה בהתאם לה חיות יועץ אי סטלציה.
במידת הצורך ובהתאם לה חיות יועץ הפיתוח יו ח מאריך מחורר על גבי ה קז עד לגובה
המילוי הג י .סביב ה קז יש לה יח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכ י "אורים" במשקל 500
ג"ר/מ"ר למ יעת כ יסת המילוי הג י לתוך ה קז.
.2.29

הכ ת השטח

לאחר גמר יציקת הקירות יש ל קותם מאבק ,לכלוך ,אב ים וכד' .יש ל קות ,לסתת ולהסיר
אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב ,לחתוך את כל הקוצים הלא קו סטרוקטיביים
היוצאים מהקיר בעומק של  2ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת  1צמ ט 3 ,חול ,מים
ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ) 15%מכמות הצמ ט( .על השטח להיות חלק ורציף.

.2.30

פריימר

על פ י משטח הבטון המיועד לקבלת האיטום יש לבצע מריחה של פריימר מסוג " "EP-Wאו
שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
.2.31

איטום

על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום פוליאוריט י מסוג " "PU-Wאו שו"ע
עד קבלת עובי  3מ"מ של שכבה יבשה.
האיטום יכלול את כל שטח פ י רצפת המרפסת ויעלה על גבי קירות לגובה של כ 10-ס"מ מעל
פ י ריצוף.
.2.32

גמר ריצוף

ביצוע ריצוף כמתוכ ן בתוכ יות אדריכלות.
.3

איטום מרפסת גג

הערה :במידה ובמרפסת-גג חסר גובה לה חת בידוד תרמי בעובי ה ידרש בפ י תקרת הבטון,
תבוצע ה חת מזרו י בידוד תרמי בתחתית התקרה הקו סטרוקטיבית בתוך תקרה
מו מכת/אקוסטית.
הבידוד התרמי יהיה מסוג " "SW-500או שו"ע בעובי  5ס"מ מי י' או לפי ה חיות
האדריכל.
ראה פרטים
.3.1

3576/4-04 ,3576/4-03 ,3576/4-02
מדה בשיפועים

עקב בעיית גובה יש לצקת את השיפועים בעזרת מדה משופרת בדבק ובכך להתחיל את המדה
סביב ה קז בעובי כמעט אפסי .שכבת המדה תתחיל בעובי מי ימאלי ביותר )של כ 1 -ס"מ(
ובשיפוע מי ימאלי של  .1%המדה המשופרת תבוצע באמצעות הוספת דבק מסוג "סיקה לטקס
 "Mאו שו"ע ) 15%ממשקל הצמ ט( לתערובת הטיט על מ ת לצקת אותו בעובי מי ימאלי
ביותר.
השיפועים יבוצעו באופן רציף כך שיתאפשר ביצוע האיטום בהמשכיות וללא הפסקה.
.3.2

הכ ת השטח

לפ י תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמ טים שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות,
צי ורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צי ורות יקוז ,שרוולים ,פי ות ,וכד' .צריך להכין את
המשטח לקבלת האיטום ,ל קותו מלכלוך ,אבק ,אב ים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' על המשטח
להיות מוכן לקבלת האיטום.

בספי הדלתות יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול ה יתן מעל שכבת האיטום
הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת .גובה החגורה משת ה בין המרפסות ו יתן לקביעה
בהתאם לתוכ יות האדריכל.
לחגורת הבטון יש לקבע פח שטוח אל חלד או משקוף עיוור ,כמתוכ ן בפרטי יועץ אלומי יום,
על מ ת לקבל את האיטום בחפיפה .אלמ ט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום
באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכ ת השטח ותהיה
חלק בלתי פרד ממ ה.
.3.3

מערכת יקוז

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו ב קודה ה מוכה ביותר כך שתתאפשר כ יסה של האיטום
לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למ יעת הצטברות מים סביבו.
אביזרים ל יקוז יהיו מסוג " "DALLMER" ,"HARMERאו שו"ע בעלי מסגרת מוברגת או
שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס
האיטום וממפלס המדה להג ה.
דגם המרזב ,סבכות ,קזים וכל מערכת ה יקוז יהיה בהתאם לה חיות יועץ אי סטלציה.
.3.4

רולקות וקיטומים

לקראת שטחים א כיים כמו :מעקות ,קירות ,עמודים וכד' יש לבצע רולקות במידות של 5 X 5
ס"מ בתערובת של  1צמ ט 3 ,חול ומים בתוספת
"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע ) 15%מכמות הצמ ט(.
בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפי ה של המפלס העליון במידות של כ 4 X 4-ס"מ.
.3.5

סתימת תפר בפ י חגורת בטון בחיבור למב ה קיים

לאורך התפר בין מעקות וקירות של מב ים הקיימים ,יש לגרד את הקלקר עד לעומק של 10
ס"מ.
יש להדביק יריעות  E.P.D.Mמסוג " "TRELLEBORGאו שו"ע ברוחב של
כ 30-ס"מ ,על גבי דבק משחתי מסוג " "SILIRUBאו שו"ע .הדבקת היריעות תבוצע בצורה
ממורכזת לכל אורך התפר .היריעה תודבק תוך השארת עודף היריעה בצורת "אומגה" אל תוך
התפר.
יש לדאוג ל יקוז מים מיריעת  .E.P.D.Mרצוי להרכיב אביזר גמיש  EPDMאו שו"ע לתפרים
סיסמיים עם צי ורית ל יקוז.
.3.6

פריימר

על גבי שטח קי ,יבש לחלוטין ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומ י מסוג
" "GS 474או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
.3.7

שכבת ביטומן

ביצוע  2מריחות של חומר ביטומ י מסוג "אלסטקס  "75/25או שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר
)סה"כ כמות כללית  2ק"ג/מ"ר(.
.3.8

יריעת חיזוק

לקראת שטחים א כיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק .היריעה תהיה
ברוחב מי ימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,כך שמי ימום 15
ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי השטח הא כי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
.3.9

יריעה ראשו ה לאטימה

הלחמת יריעה ביטומ ית מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי
 4מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיי ה ע"י אש
מבוקרת כדי למ וע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות
מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ.
העבודה תתחיל במקומות ה מוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
.3.10

יריעת חיפוי תחתו ה

לקראת שטחים א כיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה וספת של יריעת חיפוי תחתו ה.
היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומ ית הכללית ותעלה על
גבי השטח הא כי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של  3ס"מ מעל יריעת
החיזוק על גבי דופן השטח הא כי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז  "4Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.
.3.11

יריעה ש ייה לאטימה

הלחמת יריעה ביטומ ית מסוג "פוליפז  "R5או שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי
 5מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיי ה ע"י אש
מבוקרת כדי למ וע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות
מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ.
העבודה תתחיל במקומות ה מוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
.3.12

יריעת חיפוי עליו ה

לקראת שטחים א כיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה וספת של יריעת החיפוי .היריעה
תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומ ית הכללית ותעלה על גבי
השטח הא כי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  5ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  "R5על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
הערה:
על היריעה הש ייה להיות מו חת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשו ה בתזוזה של חצי יריעה.
.3.13

גמר האיטום

האיטום יכלול את כל שטח המרפסת ,חיבור האיטום לאלמ טים שו ים יבוצע כלהלן:

לקראת שטחים א כיים יש לקבע את דפ ות היריעות הביטומ יות בגובה של כ 10-ס"מ מעל
פ י גמר סופי עם פס אלומי יום במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו העליון ,כדי לסתום
עם מסטיק פוליאוריטן מסוג
"סיקה פלקס  "PRO HP2או שו"ע במידה כ 10-מ"מ .המסטיק יחבר בצורה אטומה את
היריעות הביטומ יות עם הקיר .הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוו ים כל  25ס"מ.
בסף הדלת ,בחיבור לפס המתכת בדלת או למשקוף העיוור ,תבוצע השלמת איטום על ידי
מספר מריחות איטום ביטומ י מסוג "פזקרול  "16או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של כ5 -
מ"מ .בין המריחות תוטבע רצועת רשת אי טרגלס .איטום בהברשה יבוצע בחפיפה ליריעות
הביטומ יות לרוחב של כ 20-ס"מ ולפס המתכת או המשקוף העיוור.
גמר האיטום סביב ה קזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומ יות למסגרת המרזב באופן
אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא וצרת הגבהת האיטום לקראת ה קז על מ ת לא
ליצור שלוליות מים עומדים.
.3.14

איטום תפר בחיבור למב ה קיים

לאורך תפר ,ובחפיפה ליריעות הביטומ יות של איטום תקרת המרתף ,יש להלחים )רק באזור
החפיפה( יריעה ביטומ ית מסוג "פוליפז  "5Rעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ 2 ,יריעות ללא שריון
מסוג " "BITUFFAאו שו"ע עובי היריעה כ 4-מ"מ כ"א .רוחב היריעות יהיה כ 50-ס"מ .בין
שתי היריעות ללא שריון יו ח לאורך התפר מוט ספוג פוליאטילן מסוג "פלציב" בקוטר של 25
מ"מ.
מעל היריעות ללא שריון יש להמשיך את החלמת היריעה הביטומ ית העליו ה ממערכת
האיטום של המרפסת .הלחמת היריעה תבוצע רק בשולי התפר ולא מעליו.
.3.15

בידוד תרמי

על גבי האיטום יש לה יח לוחות בידוד תרמי מסוג "רו דופן גג הפוך " או שו"ע בעובי של 3
ס"מ.
.3.16

יריעת פוליאטילן

על גבי לוחות הבידוד התרמי יש לה יח יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ
חפיפה בין היריעות יהיה  10ס"מ.
.3.17

מדה להג ה

על גבי האיטום יש לצקת מדה להג ת האיטום בעובי של  4ס"מ.
.3.18

ריצוף

ביצוע ריצוף לפי תכ יות אדריכלות

איטום גג רעפים וגג קל של פיר מעלית בחיפוי מתכת
ראה פרט

3576/5-02 ,3576/5-01

על גבי לוחות סופרבורד או שו"ע לפי תוכ ית אדריכלות וקו סטרוקציה ,יש לבצע:
.3.19

הכ ת השטח

יש ל קות את פ י הלוחות מכל לכלוך ,אבק ,חומרים רופפים וכד' .יש להשלים את כל הפרטים
המשפיעים על עבודות האיטום כגון :שרוולים למעבר צי ורות ,פרופילים לתפיסת אלמ טים
שו ים בגג וכד'.
.3.20

פריימר

על פ י לוחות סופרבורד או שו"ע יש למרוח פריימר מסוג " "SC-Pאו שו"ע בכמות של 200

גר'/מ"ר.
.3.21

יריעת להדבקה עצמית

בכל שטח הגג יש להדביק יריעות להדבקה עצמית מסוג " "RESY AL Bאו שו"ע ,בחפיפות של
כ 10-ס"מ בין היריעות.
האיטום יכלול את כל השטחים המיועדים לקבלת האיטום ויעלה על גבי שטחים א כיים של
מעקות קירות ,תעלות ,צי ורות וכד' עד לגובה לפחות כ 15-ס"מ מעל פ י האיטום האופקי
ובחפיפה של כ 15-ס"מ לאיטום של הקירות או/ו בהתאם לפרטי אדריכלות ואיטום.
.3.22

איטום לאורך מרישים

לאחר מרישי עץ שעל גבי יריעת האיטום ,יש לבצע לכל אורכם מש י צידם סתימה במסטיק
פוליאוריטן מסוג " "SIKA HYFLEX 250או שו"ע בצורת רולקה במידת  15X15מ"מ.
איטום קירות חוץ ,פירי איוורור ,מעקות בטון ,קירות תומכים וכד' בגמר טיח צמ טי ,אבן
וכד'
סעיף זה כולל את כל שטח הקירות החיצו יים בטון ו/או בלוקים שיבוצעו בשיטה רגילה
בחיפוי אבן ,טיח צמ טי וכד' כולל דופ י פתחים ,המעקות מש י הצדדים ,עמודים וכד'.
.3.23

הכ ת השטח

יש להכין את שטח החיצו י של הקירות ,מעקות וכד' .השטח יהיה קי מלכלוך ,אבק ,שאריות
חומר לא מודבק וכד' .יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של 2
ס"מ ,לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים .יש לסתום את כל החורים ,אזורי
סגרגציה וכד' בתערובת של  1צמ ט 3 ,חול ומים בתוספת "סיקה לטקס  "Mאו שו"ע .
.3.24

איטום צמ טי

בקירות בגמר טיח או בקירות ב ויים מבלוקי בטון-

יש לבצע הרבצה צמ טית בתערובת  1צמ ט 3 ,חול ,מים ו"סיקה  "1או שו"ע ) 3%מכמות
הצמ ט( .עובי שכבת האיטום יהיה כ 8 -מ"מ.
בקירות בגמר אבן או אלומי יום )תליה עם עוג ים(  -על גבי קירות הבטון יתן לבצע  3מריחות
של חומר איטום צמ טי מסוג "סיקה טופ סיל  "107או שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה
)סה"כ  3ק"ג/מ"ר(.
בחיבור בין אלמ טי בטון כמו :קורות ,עמודים ,חגורות וכד' לקירות לוקים ,איטו ג וכד' יש
להצמיד רצועה של רשת אי טרגלס במשקל  60ג"ר/מ"ר .רוחב הרצועה יהיה  10ס"מ והיא
תוצמד  5ס"מ מכל צד של קו החיבור .על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמ טית כמתוכ ן.
סביב עוג ים לתליית אבן וכד' יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג
"סיקה פלקס  "PRO HP2או שו"ע בצורת רולקה עבה.
.3.25

חיבור למשקופי החלו ות ,סקיילייט וקו סטרוקציות של גגות וקירות קלים

במידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת  ,E.P.D.Mיש להצמידה לשטח הכללי של הקירות,
לאחר גמר האיטום ,בעזרת דבק מסוג " "SILIRUBאו שו"ע .המסטיק יחבר בצורה אטומה את
יריעת ה –  E.P.D.Mלקיר האטום.
במידה ולא קיימת יריעת  E.P.D.Mסביב משקופי החלו ות יש להצמיד יריעת " SELF
 "ADHESIVEמסוג " "SCAPA TAPES SC-318Wאו שו"ע ברוחב של כ 20-ס"מ ) 10ס"מ חפיפה
לאיטום הקירות ו 10-ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.

הערה :האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה במסטיק
פוליאוריטן מסוג " "SIKA HYFLEX 250או שו"ע ובהתאם לה חיות
יועץ האלומי יום.
.3.26

איטום מעבר צי ורות דרך קירות חוץ

במרווחים בין לדפ ות הבטון של הפיר וצי ור יש לדחוס ספוג פוליאטילן.
על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג " "SIKAFLEX PRO 2HPאו שו"ע על
גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
סגירת המרווחים במישור פ י הבטון תבוצע ע"י רצועה של יריעה להדבקה עצמית בוטילית
מסוג " "SCAPA TAPES 316Aברוחב של כ 10-ס"מ שתחבר בין היקף הפתח לתעלת הפח.
איטום מעבר קבוצת כבלים דרך שרוולים או קידוחים יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מסוג
"  "P-PIPEאו " "P- CABLEאו שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי שמת פחים בעת הרכבת
האביזר.
.3.27

גמר

ביצוע גמר טיח או הדבקת/תליית אבן בהתאם לתכ יות אדריכל וקו סטרוקטור.

איטום תפרים בקירות חוץ ומעקות
.3.28

הכ ת השטח לאורך התפרים

לאורך התפר יש לצקת חגורות בטון במידת הצורך.
יש לגרד את הקלקר עד לעומק של  10ס"מ.
יש לבצע קיטום בקצוות התפר במידות של  2X2ס"מ.
יש ל קות היטב את שולי התפר.
.3.29

איטום תפר

לאורך התפר בין מעקות וקירות של מב ים הקיימים ,יש לגרד את הקלקר עד לעומק של 10
ס"מ.
יש לקבע  2יריעות  E.P.D.Mמסוג " "TRELLEBORGאו שו"ע ברוחב של
כ 40-ס"מ ,על גבי דבק משחתי מסוג " "SILIRUBאו שו"ע .הדבקת היריעות תבוצע בצורה
ממורכזת לכל אורך התפר .היריעה הראשו ה תודבק תוך השארת עודף היריעה בצורת
"אומגה" אל תוך התפר .לאחר הדבקת היריעה הראשו ה יש לדחוס לגובה התפר מוט גיבוי
מפוליאטילן בקוטר של כ 1-ס"מ גדול מרוחב התפר ה תון.
יריעה הש ייה תודבק תוך כדי השארת עודף יריעה בצורת "אומגה" כלפי חוץ.
קיבוע קצוות היריעות יבוצע ע"י סרגלי אלומי יום במידות  3X50מ"מ וברגים מגולוו ים.
איטום התפרים יבוצע לכול גובה הקירות כולל בחלק התת הקרקעי עד עומק החפירה
האפשרית וכולל מעקות מש י צדדים בהמשכיות.
כיסוי התפר יבוצע לכל האורך באמצעות אביזר לתפרים בקירות או כיסוי פח בגג לפי ה חיות
האדריכל .
.3.30

סתימת תפר התפשטות בפ י החיפוי )רוחב עד  4ס"מ(

בקצה התפר ,יש לגרד את הקלקר לעומק של כ  8 -ס"מ ,ל קות את שולי התפר ולדחוס בלחץ
מוט ספוג פוליאטילן בקוטר של  1ס"מ גדול מרוחב התפר.
את קצה התפר יש לסתום במסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SIKAFLEX PRO 2HPאו שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
המסטיק יהיה שקוע כ 0.5-ס"מ מפ י האבן.

ספח 1
.1

אחריות הביצוע

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

תיקון האיטום באזור ה פגע.

.1.2

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

.1.3

כיסוי כל ה זקים למב ה ולמזמין ה גרמים עקב כשל האיטום.

אם ידרשו תיקו ים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אי ו יכול מסיבות שו ות
לספק את הת אים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן מחוייב לתקן את הליקויים מיד
לכשיתאפשר ולא יאוחר מ  7ימים מהודעה ש ית ה לו בכתב ע"י המזמין .אחריות הקבלן
תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל ה דרש לביצוע תיקו ים.
.2

לוח זמ ים

הקבלן יערך מבחי ת כמויות החומרים ,כח האדם מיומן ומספיק ,כלים וכו' ה דרשים
להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמ ים המוקצב .דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של
חומרים מיובאים ,כדי למ וע מחסור כלשהו .הקבלן יוודא שעבודות ההג ה המבוצעות מעל
לאיטום לא יפגעו בו .לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ,ויביא לפ י המזמין ו/או
המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו.
.3

ביקורת על הביצוע
.3.1

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה
למערכות האיטום המקוריות ,על הקבלן לבצע את התיקו ים הדרושים
בתאום עם יועץ האיטום ובהסכמתו ,וזאת מבלי להפחית את אחריותו של
הקבלן על מערכות האיטום.

.3.2

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי ה חיות יועץ
האיטום .בכל המקרים האיטום ימ ע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוו טי
)פ ימי או חיצו י( .על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות
איטום זהות או שו ות ברצפות ,קירות ,שטחים שו ים ובין אלמ טים
הקשורים להם.

סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:
ע"י גשם טבעי
ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.
ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.
.3.3

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום יבדק ע"י הצפה .בדיקת האיטום ע"י הצפה
כלולה במחירי היחידה.

.3.4

על הקבלן להזמין את מכון התק ים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.
בדיקת מכון התק ים כלולה במחיר היחידה.

.4

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

.5

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום .בכל מקרה שהדבר אי ו בא לידי
ביטוי בתכ יות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה,
באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ האיטום/המפקח,

אשר יקבעו כיצד ל הוג .רק לאחר קבלת ה חיות ובהתאם להן ,ימשיך הקבלן
בעבודתו.
.6

כל שלב משלבי עבודות האיטום יבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפ י שיתחיל
בשלב הבא של עבודות האיטום .לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת
אישור המפקח על שלב קודם.

.7

לפ י ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים ה דרשים
לאיטום ולאחס ם במקום ,ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה.

.8

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים ,או חימום חומרים ביטומ יים ,הלחמת
יריעות וכד' על הקבלן לדאוג להכ ת השטח כראוי ,להרחקת חומרים דליקים
מהאזור ולביצוע העבודה באופן זהיר למ יעת זקים עקב דליקות .כמו כן בזמן ביצוע
עבודה בהלחמת יריעות ,או חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות
מטף כיבוי אש במקום.

.9

עבודות בתקופת החורף

במידה ועבודות האיטום תבוצע ה בתקופת החורף או על משטחים רטובים ,יש להודיע ליועץ
האיטום מבעוד מועד ,על מ ת לקבל ה חיות לגבי התאמות ושי ויים הדרושים בתכ ון.
התאמות אלה עשויות לכלול :החלפת חומרים ,תוספת של שכבות שו ות ,שימוש באלמ טים
לאיוורור וכד'.
לדוגמא עבודות איטום גגות ,מרפסות ,מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים
הרגישים למים כגון :חומרים ביטומ ים ,פוליאוריט ים ואחרים.

 .10הערות כלליות
.10.1

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי ,אשר יקבל את אישורו של יועץ
האיטום.

.10.2

מחובתו של הקבלן ,מרגע כ יסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום ,לסגור את
השטח ולא לאשר מעבר או כ יסה עד לגמר עבודות האיטום ,בדיקת איטום
ע"י הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הג ה.

.10.3

מומלץ שאת שכבת ההג ה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מ ת למ וע
טע ות לפגיעה .אם לא יתאפשר הדבר ,הקבלן חייב להיות וכח באתר בזמן
ביצוע ההג ה.

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו באופן
מוחלט ולא תתקבל כל טע ה של פגיעה ע"י אחרים.
.10.4

פרטי ביצוע ,ספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי פרד מהמפרט הטכ י
לאיטום.

 .11אופ י מדידה
אופ י המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:
.11.1

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

.11.2

עבודות לי אריות  -בהתאם למחיר למ"א המוסכם .עבודה זו תימדד במטר
אורך.

.11.3

עבודות שטח -בהתאם למחיר למ"ר המוסכם .עבודה זו תמדד בפריסה
כלומר תכלול :שטחים אופקיים ,אלכסו יים ,א כיים או כל שטח אחר עליו
בוצע האיטום.

 .12שיטות מדידה
.12.1

היחידות למדידה הי ם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

.12.2

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

.12.3

תשתיות לאיטום כמו :בטון רזה מדדות ב פרד במ"ר בפריסה.

.12.4

איטום קירות תת קרקעיים מדדים במ"ר בפריסה .המחיר יכלול בתוכו
עיבוד פי ות ,חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה
וכד'( עיבוי האיטום סביב צ רות ,קיטומים וכד'.

.12.5

איטום גגות מדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטחים אלכסו יים ,עליה על
שטחים א כיים וכד' .מחירי היחידה יכללו בתוכם :חפיפות ,בדיקת אטימות
הגגות וכד'.

.12.6

קיבוע היריעות בעזרת סרגלים ,פרופילים או אלמ טים אחרים ימדד ב פרד
במ"א.

.12.7

שיפועים בבטקל ו/או מדה ימדד ב פרד במ"ק.

.12.8

בידודים תרמיים ימדדו ב פרד במ"ר.

.12.9

הג ות איטום יימדדו ב פרד במ"ר.

 .12.10איטום רצפות חדרים רטובים יימדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל עליה על
גבי שטחים א כיים ,חפיפות וכד'.
 .12.11איטום קירות חדרים רטובים ימדד במ"ר בהשלכה א כית עד לגובה של 2
מ'.
 .12.12בדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר תימדד ביחידת מדידה אחת
לכל מאגר.

 .12.13איטום הקירות החיצו יים ימדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטח הקיר,
שטחים צרים ,רצועות ,דפ ות פתחים ,מעקות מש י צידם ,חפיפות לשאר
האיטומים וכד'.
 .12.14מחירי האיטום יכללו בתוכם הכ ות השטח לקבלת האיטום ,השלמות טיח,
עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת ה דרשת להכ ת השטח
לקבלת האיטום .כמו כן עבודות כיסוי טיח להג ת קצוות האיטום וכד'.
 .12.15מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתק ה או לבצעה מחדש,
בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכ יות ו/או
המפרט ו/או כתבי הכמויות.
 .12.16מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר ,הספקתו לאתר וביצוע
העבודה עד לשלמותה כולל הג ות וכד' .שמירה על שלמות העבודה ו יקיו ה
עד למסירה.
 .12.17המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוי ים בתוכ יות ו/או במפרט ו/או
בכתב הכמויות.
 .12.18במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום ,אלמ טים לאיוורור וכד' עקב
ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  -עבודה זו תימדד
ב פרד ,בכפוף למחירון המוסכם בחוזה ,כגון :דקל או אחר.

ספח 2
אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מות ית בכך שהמזמין ו  /או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד
מועד ,ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכ ת השטח לקבלת האיטום ו  /או ביצוע האיטום ,ו
 /או בדיקת אטימות ,ו/או הג ת האיטום כמתואר במפרט האיטום.

מסמך ה'
רשימת תוכ יות
שם התוכ ית

מס' התוכ ית

תכ ית סימון ופרטי איטום רצפת קומת תחתו ה

3576-01-01/02

פרטי איטום רצפת קומת תחתו ה

3576-01-02/02

תכ ית סימון ופרטי איטום בקומת כ יסה  +חדרים רטובים

3576-02+03-01/01

תכ ית סימון ופרטי איטום במרפסות ובגג

3576-04+05-01/01

פרק  – 07מתקני תברואה
 .1מוקדמות
מכרז זה מטפל בביצוע עבודות תברואה במסגרת הקמת ב יין בית ספר לבישול,
העבודה כוללת:
א.
ב.
ג.

מערכות מים קרים בשלד.
מערכות שופכין ודלוחין בשלד.
מערכת יקוז גשם ומערכת תיעול מי-גשם בשלד.

א .2 .כ ל ל י
 1.2ביצוע עבודה ע"י הקבלן
הקבלן יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע ,באמצעות כוח-אדם מקצועי מיומן ,באמצעים
ושיטות חדישים ,תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות מעולה .העבודה תבוצע בכפיפות לכל
החוקים ,הצווים ,התק ות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתאם לתק ים ישראליים
ומפרט מכון התק ים ה וגעים לעבודה זו .הקבלן יהיה אחראי ויבצע על חשבו ו את כל הבדיקות
הדרושות לאימות התאמת עבודתו והחומרים הכרוכים בה ,לדרישות המפרט ,הרשויות
והתק ים וכן כל בדיקה ה דרשת מכוח חוק או תק ה תקפים כל שהם .אין הבדיקות ותוצאותיהן
משחררות את הקבלן מאחריותו לטיב עבודותיו ואיכות הפריטים המותק ים על-ידו בהתאם
לסעיף האחריות שלהלן .
החיבורים לתשתיות הקיימות יהיו בתאום מלא עם מחלקת אחזקה של
המתחם
מחובתו של הקבלן לתאם עם הגורמים הרלוו טיים ברשויות השו ות ולדאוג לקבלת כל
האישורים ה דרשים במסגרת המקצוע שלו ,לצורך מתן טופס  4לב ין
 2.2המפרט הטכ י
המפרט שלהלן מהווה ה חיה מחייבת לגבי סוגי החומרים ,האביזרים והציוד המיועדים לשימוש
בפרויקט
הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש ,גם אם תואם הפריט במדויק את
ההגדרה שבמפרט .הקבלן יגיש לאישור ,בשלשה עותקים ,רשימות חומרים מפורטות ,מפרטים
מדויקים ,קטעי קטלוג וכדומה.
אלמ טים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכ ת דוגמה
באתר .
הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים רק במידה והמתכ ן אשר מראש שהם שווי
ערך ל דרש במפרט .אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו תו ים בלעדית לשקול דעתו של
המתכ ן ו ציג המזמין .

 2.3תכ יות השרברבות
מהוות ה חיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השו ות בפרויקט .העבודה
תבוצע בהתאם לתכ יות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י המפקח .
ב וסף ,עשוי הקבלן להידרש להכין תכ יות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון :חדרי
מכו ות ,אלמ טים שיש להם גיעה למלאכות אחרות ,מקרים בהם ושא המידות פיסיות ה ו בעל
חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבודה זו .תכ יות
בצוע כ "ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל .
 2.4אי ביצוע שי ויים בעב' הקבלן
הקבלן לא יבצע ש וי בעבודתו ,החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו ,אלא אם קיבל
מראש הוראת ש וי בכתב מאת המפקח .הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר ,מערכת עדכ ית
ושלמה של כל מסמכי החוזה .במערכת זו יסומ ו הוראות ש וי ,השלמות פירוט וסף ומדויק
של המערכות שבבצוע ,הוראות המפקח וסימון שוטף של התקדמות העבודה.
 2.5העברת חומרים וציוד
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה שת אי המקום
ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר ,ארוז כיאות ,בצורה שתאפשר הכ סת
הציוד למקום המיועד .כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברז ט או פלסטיק להג ה בפ י לכלוך
כתוצאה מהעבודות.
הקבלן יהיה אחראי ל יקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתק ה ועד קבלת המתקן על-ידי
המפקח .לא יועבר ציוד למקום ההתק ה טרם ש בדק במקום היצור .לא יועבר ציוד למקום
ההתק ה אשר אי ו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפ י חדירת אבק ,לכלוך וכדומה .לא
יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם ש תקבל אישור להעברתו על-ידי המפקח .הקבלן
יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו
המיועד .במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.

 2.6הג ה על הציוד והכ סתו לחדרי המכו ות
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממ ו כ גד פגיעות אפשריות
העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-ידי גורמים אחרים.
במידה שיגרם זק כלשהו למרות אמצעי ההג ה ,ה זק יתוקן על-ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד
המזמין .הציוד המוכ ס לחדרי
המכו ות יוגן על-ידי הקבלן בעטיפת ברז ט להג ה בפ י חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מב יה,
טיח וכו' .פתחים בצי ורות יאטמו למשך מהלך ההתק ה .
 2.7גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה וחה אל כל חלקי הציוד המותק ים על-ידו ,כגון:

מס ים ,מ ועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו' -לשם טיפול ,אחזקה ותיקו ים .בכל מקרה אשר
מב ה הב ין והגמר הפ ימי מו עים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך ליועץ
ולמפקח בטרם יתקין את הציוד .לא יעשה הקבלן שי ויים מהותיים ללא אישור מוקדם
מהמפקח .מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי
ביקורת ,בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על-ידו.
 2.8הג ה בפ י חלודה
הקבלן י קוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על-מ ת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו
מוג ים באופן יעיל בפ י חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות
שו ות .כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוו ים.
 2.9יקיון
על הקבלן ל קות באופן יסודי את כל עבודתו ,לשביעות רצו ם של היועץ והמפקח לפ י מסירת
המתקן .
כל חלקי הציוד ,האביזרים ,הצ רת וכו ' -י וקו לחלוטין מלכלוך ,שמן וכל חומר זר אחר ,הן
מבפ ים והן מבחוץ.
 2.10סילוק שיירים ולכלוך
הקבלן ידאג לסילוק שיירים ו פל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה
ישאיר את המקום קי לחלוטין.
צביעה
2.11
כל המשטחים למי יהם כולל :ברזל ,אלומי יום ,אלמ טי קו סטרוקציה ,תמיכות ,מתלים,
פחי פלדה וכו'  -י וקו ויצבעו ע"י קבלן המערכות ,כמתואר להלן:
 2.11.1הכ ת שטח:
א .ברזל ופלדה בלתי מגולוו ת
חלקי ציוד כגון :משאבות ,מחליפי חום ,אוגרי מים ,המיוצרים בבית חרושת או מפעל,
י וקו היטב על-ידי ריסוס חול ) .(SAND BLASTINGאלמ טים עשויים פחי פלדה
בעובי של פחות מ 5.5 -מ"מ ,פרופילי קו סטרוקציה ,צ ורות וכו ' -י וקו כ "ל או בעזרת
מברשות פלדה.
ב .אלומי יום ,פלדה מגולוו ת ו חושת י וקו היטב משמ ים באמצעות טרפ טין
מי רלי ,אלמ טים מפלדה מגולוו ת יצבעו ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר
למגולוון .
 2.11.2צביעה
א .צביעת חלקים אשר יעברו קלייה
שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה וספת של צבע
גמר קלוי כגוון מאושר .
ב .צביעה ,הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ

שכבה אחת של  , WASH PRIMERפלדה מגולוו ת ,שתי שכבות של צבע
מגן מי יום או כרומט האבץ
כאשר כל שכבה בגוון שו ה ,שכבה אחת של צבע סי טטי עליון ושכבה
וספת של צבע גמר בגוון מאושר
ג .צביעת צ רת
צי ורות פלדה /חושת מכל הסוגים המותק ים סמויים במילוי מתחת
לרצפות או בחריצים בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומ ית .
צי ורות פלדה בלתי מגולוו ים גלויים ובלתי
מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד כל
שכבה בגוון אחר ,כגון מי יום ובשתי שכבות
צבע עליון .
צי ורות מגולוו ים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד
)"פוליקוט" (צבע מאושר למגולוון
וצבע גמר עליון .
צי ורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות
צבע יסוד לפ י בידודם .
צי ורות מגולוו ים יצבעו בצבע
יסוד מאושר למגולוון .
הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר .אין לצבוע
מגופים ואביזרי צ רת .
צ רת מתזים תסופק לאתר עם צבע יסוד וצבע סופי אדום חרושתי וכן
עטיפת יילון צמד לצ רת
לשמירה על הצבע .
עם גמר העבודה יתוק ו כל הפגמים אשר גרמו כתוצאה מהובלה
ובמשך מהלך העבודה בצבע
מתאים ,ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת ה "ל בשכבה מתאימה של צבע
גמר מאושר .
צביעת הצ רת לסוגיה
כלולה במחיר הצי ור .
הספקת חומרים וציוד
2.12
 2.12.1דגמי חומרים ואביזרים
על הקבלן להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו
להשתמש לביצוע העבודה ,ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב.
 2.12.2אישור ציוד ואביזרים
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתק ים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות,
טעו ים אישור היועץ והמפקח לפ י הזמ תם אצל אחרים ,או לפ י מסירתם לביצוע
בבתי המלאכה של הקבלן ,גם אם הם תואמים מפורשות את ה דרש .

לפ י מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן ,או מספק הציוד -תכ יות,
הסברים ותיאורים טכ יים .
היועץ והמפקח יאשרו הזמ ת ציוד ואביזרים רק אצל יצר ים או ספקים אשר יכולים
להוכיח שה ם בעלי ידע ו יסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש
במתקן ה "ל .
כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם מצא בפעולה לשביעות רצון
המשתמשים בו במשך  5ש ים לפחות .לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי ,המזמין ייתן
עדיפות ליצר ים בעלי שם מוכר ה ות ים שרות יעיל ומהיר .להזמ ת ציוד ואביזרים
תוצרת חו"ל תי תן עדיפות ליצר ים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכ ות
המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות ,לכאלה המחזקים בארץ ארגון
שרות יעיל .לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא תן שירות טוב בעבר
ללקוחותיו .האישור להזמ ת ציוד יי תן ע"י היועץ והמפקח על-גבי העתק הזמ ת הציוד
שאליה יצורפו כל המסמכים הטכ יים לקביעת סוג הציוד ,טיב הציוד ות אי האחריות
.
הת אים הטכ יים להזמ ת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 3
סטים של הוראות הרכבה ,החזקה והחזקה מו עת ,על כל התכ יות והפרוספקטים של
הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי .את כל
הדוקומ טציה ה "ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפ י הרכבת הציוד במקום ,והדבר
יירשם ביומן .אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של
הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקי ה והמושלמת ,ובמידה ויתברר במשך תקופת
האחריות כי הציוד פגום ואי ו עומד בדרישות ,הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל
זכות ערעור ,וללא תוספת כספית כל שהיא .
2.13

תכ יות לאישור
הקבלן ימסור ליועץ ולמפקח תכ יות של יסודות לציוד ,העמדת ציוד בחדרי מכו ות,
תכ יות לקו סולים ואמצעי חיזוק ,פרטי בסיסים ותליות ,תכ יות יצור של ציוד המיוצר
עבור הפרוייקט ,תכ יות עבודה עם חתכים של המערכות בחדרי המכו ות ,חתכים
במקומות מסובכים ובעייתיים .התכ יות יעשו על חשבון הקבלן ובק "מ עליו יוחלט בין
היועץ ו/או המפקח לקבלן .כל ה "ל יעשה בשלשה העתקים וללא תשלום כלשהו.

2.15

תליות ותמיכות צ רת
מרחקי וצורת תמיכת הצ רת תהיה כמפורט במפרט הטכ י בהמשך .יעשה שימוש
בתמיכות תוצרת  MUPROאו יו יסטרט או  HYDRAבלבד .
סוג התליה ויהיה בהתאם לסוג המערכת או הצי ור ה תמך וכמפורט
במפרט.
במידה ויהיה צורך תהיה התמיכה (בייחוד לצ רת פלסטית) תמיכה רצופה .קודות קבע,
מחברי

התפשטות ,תליות גמישות וכדומה יותק ו לפי סוג המערכת הצ רת ה דו ה .תמיכות
ותליות צ רת ספרי קלרים יתאימו ל. NFPA -
כל המתלים יהיו מגולב ים והברגים יהיו ברגי
פלב"ם .
התליות והתמיכות כלולים במחיר הצ רת
לסוגיה .
עדכון תוכ יות
2.16
עם סיום העבודה ולפ י מסירתה הסופית למזמין ,על הקבלן למסור למזמין  5מערכות
תכ יות ושרטוטים מושלמות ומעודכ ות של העבודה כפי שבוצעה למעשה .לצורך זה
ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכ יות אחת אשר יסמן עליה כל שי וי שיבוצע תוך
כדי העבודה .
התוכ יות ישורטטו בתוכ ת "אוטוקד" גירסה  2000ומעלה ויצורפו דיסקטים
לתוכ יות.
2.17

שילוט וסימון
הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים ,כגון משאבות,
מיכלים ,מחליפי חום ,שסתומים ,מפוחים ,צ רת וכו' .השלטים יהיו ע"ג פח מעובי 0.8
מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל  3שכבות "ס דוויץ" ,בעל צבע רקע בהיר
אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגש ה ע"י הקבלן לאישור היועץ .אותיות השלט תודפס ה
בשחור ע"י שבלו ות ותהיי ה בגודל ה יתן לקריאה ברורה ממרחק  5מטר לפחות .
כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים
העיקריים של היחידה .כל האביזרים כגון שסתומים ,ברזים ומ ועים וכו ' -יסומ ו ע"י תגי
מתכת חתומים .כל הצ רת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך ש יתן
יהיה לדעת את יעודה ,סוג ה וזל/גז הקירור הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה .

2.18

אחריות הקבלן
הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטים והחומרים המסופקים
על-ידו ,לתקופה של שלוש ש ים מיום קבלת המתק ים ע"י המזמין .במשך תקופת
האחריות ייתן הקבלן שרות מלא למתק יו וכן יתקן ו/או יחליף כל פריט פגום ,ללא דיחוי,
על חשבו ו ,כולל תיקון זקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו .תעודות אחריות של ספקים
ו/או יצר ים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של הקבלן ,תוסב ה על שם
המזמין .

 .3כמויות ומחירים
 3.1רשימת כמויות
למפרט זה הי ו לקביעת מחיר לפי מדידה.

 3.3אספקת פריטים
המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עי יו ולבצע בכך בעצמו סעיף של
"אספקה בלבד" .כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לש וי
מחיר ההרכבה כל עוד אין ש וי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכים
בהרכבה.
 3.4שו

ות
בסיסים לצ רת ולציוד כלולים במחיר הצ רת ו/או הציוד.
תמיכות ותליות מסוג כלשהו כלולות במחיר הצ רת ו/או הציוד .
צביעות וצפויים כלולים במחיר הצ רת ו/או הציוד הרלוו טיים.
תוכ יות עדות ,תוכ יות בצוע ,שלוט אביזרים וצ רת ,מפרטים ,הוראות אחזקה
והרצות יסיון מהווים חלק ממחיר ציוד חדרי המכו ות .
תשלום לבדיקות של מכו י רישוי כלולים במחיר הפרויקט.
מחיר הסעיפים השו ים בפרקים השו ים יהיו זהים לחלוטין במקרה של סתירה יבחר
המחיר ה מוך ביותר והוא יוכלל על כל הסעיפים הזהים בכל הפרקים.
עטיפת בטון לצ רת במילוי רצפות ו/או חריצים כלולה במחיר הצ רת.
עטיפת בטון לצ רת תת-קרקעית תימדד ותשולם ב פרד.

3.5

מדידות
יחידת המדידה לצ רת מכל סוג כוללת ספחים ,אחודות ,תמיכות ואוג ים ,פרט ל אמר
אחרת מפורשות .
במקרה של צ רת פלסטית לאספקות ,כלולה במחיר הצ רת תמיכה רציפה לצי ור בודד או
תעלת רשת לקבוצות צ רת .
לצ רת אספקות בב ין מעל קוטר"  4תשולם תוספת עבור ספחים כאשר אין הפרדה בין סוג
ספח אחד למש הו .הספחים ימדדו לפי קוטר בלבד .
בדוד יימדד ללא הפרדת ספחים ,פרט לחדרי מכו ות ,בחדרי מכו ות תשולם תוספת לספחים
מעל קוטר"  4כ אמר בסעיף צ רת .אין הפרדה בין סוג ספח למש הו פרט לקוטר ,מחיר
הספח ישולם כתוספת לצי ור כולל אורך הספח ה מדד במדידת הצ רת .
בצ רת גבריט ימדדו ספחים בקטרים של  160מ"מ ומעלה לפי הפרוט הבא:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

א.
ב.
ג.
ד.

ה.
•

זוויות או הסתעפויות או כדור הסתעפות ,לפי קוטר בלבד ,בלי
הבח ה בסוג.

•

מופות התפשטות ומופות חשמליות כלולות במחיר הצ רת בכל
הקטרים .

•

ספחים מתחת לקוטר 160מ"מ אי ם מדדים ואי ם משולמים .

•

קודות קבע ,תליות ,תמיכות כלולות במחיר הצ רת בכל
הקטרים.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

עטיפת בטון לצ רת תת קרקעית בלבד תימדד ותשולם ב פרד .
בסיסי ציוד ו/או צ רת כלולים במחיר הציוד ו/או הצ רת .
יחידת המדידה לשסתומים כוללת את אמצעי החיבור כגון אוג ים ואוג ים גדיים ,רקורדים
וכו '.
צ רת מים טמו ה באדמה עד עומק 100ס"מ כוללת בתוכה את מחיר החפירה ,הכיסוי חזרה
והחזרת השטח למצבו שלפ י החפירה .
צ רת שופכין תחת המב ה כוללת במחירה את החפירה עבורה .
בידוד אקוסטי של צ רת שופכין יימדד כ אמר בסעיף בידוד טרמי .
ספחי צ רת יצקת ימדדו כאמור בסעיף ה' לעיל .
חדירות לצ רת ע"י ריתוך ו/או קדח ,אי ם מדדים כספחים )יבוצעו
רק באישור מיוחד לכך(.
עטיפת הג ה לצ רת זעירה אי ה מדדת ואי ה משולמת .
תליה רציפה של צ רת פלסטית כלולה במחיר הצ רת.

טז .מעברי קירות בממ"דים יהיו כדוגמת  BSTאו ש"ע מאושר ,על ידי
פיקוד העורף וכלולים במחיר הצי ור.
יז .צילום וידאו פ ימי לצ רת ביוב ו יקוז )תיעול (בפיתוח כלולים במחיר
הצ רת

 .4מפרט טכ י מיוחד
 4.1צ רת כללית
א .סוגי הצי ורות ,הספחים ואופן ההתק ה יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן .המחיר יקבע לפי
סוג הצי ור ואופן ההתק ה ,ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לש ות.
ב .כל הצי ורות יהיו חדשים ,קיים ,מאיכות ראשו ה וחופשיים מכל פגם ולקוי .הצי ורות יו חו
בקווים ישרים ,לפי התוואי שבתכ יות ,ובמקביל לקווים הכלליים של הפרויקט ,אלא אם דרש
אחרת במפורש .ה חת הצי ורות ,תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימ ע העברת רעידות,
יאפשר ת ועת התפשטות תרמית ,ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן ש דרש ,ימ ע שקיעת
צי ורות ויאפשר אוורור ו יקוז הרשתות
ג .איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצ רת באותה רשת .יש להימ ע לחלוטין
מעירוב חומרים )בעקר מתכות( ,אלא אם דרש הדבר במפורש .יש להשתמש בספחים מוכ ים
מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר .הכ ת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים ,באשור
מראש של ציג המזמין .
ד .חדירות דרך חלקי מב ה תבוצע ה באמצעות שרוולים או פתחים מוכ ים מראש .השרוולים יהיו
מפלדה )צי ורות( ,מצופים מראש )לפ י ההתק ה( מבפ ים ומבחוץ בפרוזין+מי יום סי טטי+צבע
שמן סופי )או צפוי ביטומ י בהתק ה תת-קרקעית( .הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד.
השרוולים יבלטו כ2 -ס"מ מכל צד של אלמ ט הב יה במצבו הסופי )כולל צפוי האלמ ט כגון
טיח) .פתחים מוכ ים מראש יוכ ו באלמ ט הב יה בזמן ביצועו .הפתחים יצוידו במסגרות עץ
בעובי  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2ס"מ(.

ה .חדירות דרך קירות חוץ של מב ים יצוידו באטימה משוכללת גד חדירת מים ורטיבות ,בהתאם
לפרטים בתכ יות ,או ,בהעדר פרט ספציפי ,ע"י אוטמים דוגמת  .LINK-SEALהקבלן אחראי
על מקום כל השרוולים בב ין מרגע קבלת צו התחלת עבודה .כל קידוח או פתיחת פתח שיבוצע
לאחר מכן  ,יהיה על חשבון הקבלן ,בין אם הפתח מופיע בתוכ יות או לא .
ו .רשתות הצ רת תכלול ה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג ,ללא תוספת מחיר ,כולל
צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות ש פגעו בעת ההתק ה.
צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם דרש אחרת במפורש.
ז .כל רשתות הצ רת תחויב ה בבדיקות לחץ במצב מותקן .צ רת אספקות (מים ,הסקה וכו')
תעמוד בבדיקה בלחץ של 12אטמ' ,למשך  48שעות .צ רת שפכים ו קזים תעמוד בבדיקה בלחץ
של  3מטר עמוד מים למשך שעתיים.
טבלת שימוש צ רת
4.1.1
סוג מערכת משורטת
מע' מים תת קרקעית

מים קרים וחמים
בב ין
מערכת כיבוי אש

סוג צי ור
שחור ,עובי דופן" 1/4עם ציפוי בטון פ ים ו –
 APC4חיצו י .
"פולירול " -חוליות
מגולבן "סקדיול "40

מערכת דלוחין ושופכין
כללי
מי גשם

HDPE

מתזים

סקדיול  10מג' צבוע אדום

HDPE

 4.2תליות צ רת אופקית
א .כל מתלי הצ רת יהיו כמפורט בסעיפי המוקדמות של
המפרט .
ב .התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למ יעת החלקה
והעברת רעש .מתלים לצ רת חמה מבודדת יכללו תושבת
כפולה להתק ת גזר עץ או אלמ ט קשיח אחר על-מ ת למ וע
פגיעה בבידוד בזמן ההתפשטות .
ג .מתלים ו קודות קבע לצ רת גבריט יהיו מקוריות של יצרן
הצ רת .
ד .קודות התפשטות ו קודות קבע לצ רת חמה כלולים במחיר
הצ רת .מרחקי תלית צ רת אופקית:

•

לצי ורות מגולוו ים או שחורים עד קוטר" - 1 1/4לא יותר מ-
 2.0מטר.

•

לצי ורות מגולוו ים או שחורים בקוטר"  2 1/2ומעלה  -לא
יותר מ 3.0 -מטר .

•

לצי ורות פקסגול גלויים תחת תקרות בכל קוטר תמיכה
רציפה .

•

לצי ורות פלסטיק אחרים כגון  PVC -לא יותר מ 1 -מטר.

•

לצ רת  – HDPEלפי ה חיות היצרן.
יצרן  /ספק הצ רת יספק לקבלן ה חיות לפ י ההתק ה ויבדוק יישומם במהלך הביצוע,
לרבות דו"חות שעל הקבלן לספק ב דון .

•

לצ רת שפכים יש להוסיף חיזוק ע"י תליה קבועה בכל מקום
בו קיים מחבר.

 4.3אביזרי צ רת
א .אביזרי צ רת ,שסתומים וכדומה יותק ו בצורה שתאפשר פרוק חלקי או
מלא כ דרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות ,לצורך טיפול החלפת
חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר.
למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה רקורדים קו יים כבדים ,חצאי רקורדים ,אוג ים ואוג ים
גדיים ,ספחים מאוג ים וכדומה .
ב .אלחוזרים יותק ו בין ש י אוג ים .
ג .שסתומי פרפר יותק ו עם קטע צי ור מאוגן במורד הזרימה .
 4.4התק ת צ רת תת קרקעית
א .החפירה לצ רת תת-קרקעית מכל סוג ,תבוצע בעומק של  15ס"מ וספים למטה מתחתית
הצי ור המיועדת .החפירה תבוצע ברוחב ה דרש במרחב עבודה ,ובהתחשב בכללי הבטיחות
(יחס רוחב לעומק) .במהלך החפירה תבוצע ה הרחבות והעמקות כ דרש ,עבור תאים
למגופים ,תאי בקרה וכדומה (ללא תשלום וסף מעבר למדידת האורך של החפירה).
ב .לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שו ים או שיטות חפירה שו ות .החפירה
תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע ה דרשים.
ג .כל הצי ורות יו חו במדויק לפי התוואי המסומן בתכ יות .צי ורות שפכים וביוב יו חו
בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למש הו ,ובהתאם לגבהים המסומ ים
בתכ יות .

ד.

ה.

ו.

ז.

ה חת צי ורות תבוצע על-גבי מצע חול בעובי 15ס"מ .צי ורות שפכים וביוב יצוידו בתמיכות
יציבות ,ה שע ות על קרקע מוצקה ,לפ י ה חת מצע החול .לאחר ה חת הצי ורות ובצוע
בדיקות הלחץ ה דרשות ,יו ח סביב הצי ורות ומעליהם דיפון וכסוי חול ,בעובי  15ס"מ .
מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפ י הקרקע יבוצע בשכבות של  30ס"מ תוך הרטבה והידוק
של כל שכבה .קו הסיום של המילוי יהיה  15ס"מ מעל פ י הקרקע הגולמיים .שתי שכבות
המילוי הראשו ות תהיי ה ללא אב ים .
ה חת צי ורות שפכים וביוב בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאי ו מהודק כהלכה תבוצע על-
גבי משטח בטון "דבש" בחתך של  50*30ס"מ שמעליו יו ח ריפוד החול כמפורט לעיל ,לפ י
ה חת הצי ור .אלטר טיבית ובהתאם להחלטת ציג המזמין באתר ,יצויד הצי ור בעטיפת
בטון כמפורט בסעיף "צ רת" לעיל .
עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע ,ב וסף לאמור לעיל ,עבור כל צי ור אשר יסומן בתכ יות
כדורש עטיפת בטון .

 4.5שטיפת קווים
לאחר סיום העבודה ולפ י הפעלת המתק ים יבצע הקבלן שטיפת קוים .השטיפה תעשה
על-מ ת להוציא שיירי לכלוך מהמערכת .השטיפה תעשה בתוך הצי ורות בלבד וכל
השסתומים והאביזרים יעקפו .
השטיפה תעשה בשלשה
שלבים:
א .שטיפה ראשו ה במי רשת רגילים .השטיפה תעשה באמצעות משאבת סחרור זמ ית
לצורך ה "ל אשר תופעל למשך  8שעות .
ב .שטיפה ש יה תהיה שטיפה עם תוספת של  50גרם סודיום פוספט לכל  1מ"ק מי מלוי.
לצורך מלוי המים עבור השטיפות עם תוספות הכימיקלים יספק הקבלן ויתקין ללא
תשלום וסף מיכל פתוח אשר יותקן ב קודה הגבוהה ביותר במערכת .המילוי יעשה
דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה קפד ית על מ ון הכימיקלים .לפ י משאבת הסחרור
יותקן מס ן מים זמ י עם רשת סי ון של  3מ"מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי .
הפעלת משאבת הסחרור תהיה למשך כ6 -שעות .במשך זמן זה יפורק המס ן ויישטף
מכל פסולת ולכלוך עד לקבלת מערכת קיה לחלוטין .לאחר גמר השטיפה יפורק
המס ן .
ג .שטיפה שלישית  -שטיפה וספת במי רשת רגילים תוך הפעלת משאבות הסחרור של
הב ין .
השטיפה תעשה משך
 4שעות .
ד .בקצוות כל הקווים בין בב ין עצמו ובן בהכ ות לעתיד יתקין הקבלן ללא תשלום וסף
מעקפים ומעברים עוקפים לצורך סחרור המים בין צי ורות האספקה לחזרה.
המעברים יהיו תמיד בקוטר הצי ור ולא קט ים ממ ו .בגמר השטיפה יפורקו
המעקפים ,המס ן והמשאבה הזמ ית ע"י הקבלן ויעמדו לרשותו.

טיפול בחום "שוק תרמי" ע"י סחרור המערכת דרך מתקן מייצר חום )דוד וגופים

ה.

חשמליים( ומווסת לטמפ' של  75 º Cבחזרת הסחרור למתקן ולמשך 10דקות לפחות
ללא ירידת הטמפ'
מ. 70 º C -
ריקון המים החמים באופן זהיר באמצעות מים קרים.

ו.

מודגש בזאת:
כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל ,לרבות הכ ת  2קודות חיבור צ רת
לבדיקה ,תוספת הכימיקלים ,מיכל מלוי ,מעברים עוקפים ,מס ן זמ י ,משאבה
זמ ית ,יקוי המס ים וכל ה דרש כלולים במחירי הצ רת ולא תשולם עבורם שום
תוספת.
השטיפה תבוצע על ידי חברה מאושרת ובעלת ידע ו יסיון בכך ומאושרת ע"י משרד
הבריאות.
בסיום תהליך השטיפה ,על הקבלן להמציא אישור לגבי טיב המים במעבדה מורשית
על-ידי משרד הבריאות לרבות שטיפות חוזרות עד קבלת טיב המים הרצוי וכל זאת
על חשבון הקבלן.
 4.7ביוב ו יקוז
א .צ רת הביוב ,התיעול וה יקוז החיצו ית תהיה צ רת  P.V.Cעבה דרג – 8") . 6
.("SN
ב .ההתק ה תהיה מדויקת תוך שמירה על רצף השיפוע ,מהלכים ישרים ומ יעת
שקיעות .
ג .במידה ויש לה יח צ רת בקרקע לא יציבה או אדמת מלוי יבצע הקבלן יסודות ו/או
קלו סאות לצ רת ו/או התאים על חשבו ו וללא תוספת מחיר .
ד.

כל האמור בסעיף התק ת "צ רת תת-קרקעית" מחייב גם לגבי רשתות צ רת אלה .

ה .לכל צ רת הביוב והתיעול החיצו ית ,על הקבלן לבצע בסיום העבודה צילום וידאו
פ ימי לקווים ע"י חברה מאושרת לכך (כדוגמת "דורי גולן"( ולבצע את כל התיקו ים
במידה וימצאו עד קבלת דו"ח צילום פ ימי סופי ותקין.
צילום זה כלול במחיר צ רת ביוב ותיעול
בפיתוח.
ו.

ז.

תאי בקורת עד עומק  3מטר יהיו עגולים ויבוצעו לפי הוראות הל"ת ובהתאם ל -ת"י
.27
יורשה שימוש בשוחות טרומיות דוגמת "וולפמן" עם תחתית חרושתית "מג ופלסט"
ומחברי אטימה או ש"ע מאושר .
קוטרי השוחות בהתאם לעומק והפרטים בתכ יות .
בתאים שעומקם מעל  3מטר ו/או בורות שומן ותאי מחסום יבוצעו תאים מלב יים
לפי פרטים שיסופקו .

ח.
ט.

בכל תא שעומקו עולה על  100ס"מ יורכבו שלבי יצקת כל  30ס"מ לסירוגין להקלת
הירידה מקום השלבים כמסומן בפרטים בתוכ יות.
מכסים לתאים יהיו כדלקמן:
בשטחי גי ון ,אדמה וכדומה  -מכסים טיפוס ב-ב עם טבעת ומסגרת יציקה ,ת"י
•
 5- 103.3טון.
▪ בשבילים ומדרכות  -מכסי יצקת בי ו יים (למדרכה) ת"י 103.1
 8טון .▪

בכבישים ודרכי רכב  -מכסי יצקת כבדים (לכביש) ת"י - 103.1
 25טון .

▪

מכסי שבכה לתאי יקוז  -בי ו יים או כבדים בהתאם למיקום
(מכסים מיצקת).

▪

קוטר התא וקוטר הפתח יהיו בהתאם לת"י  1205כמתואר:
 עד עומק 80ס"מ – קוטר פ ימי  60ס"מ וקוטר פתח 50
ס"מ
 עד עומק  125ס"מ – קוטר פ ימי  80ס"מ וקוטר פתח
50ס"מ
 עד עומק  250ס"מ – קוטר פ ימי  100ס"מ וקוטר פתח
60ס"מ

 מעל עומק 250ס"מ – קוטר פ ימי 125ס"מ וקוטר פתח
60ס"מ
עבוד קרקעית של תאי הביקורת יעשה לפי דרישות הל"ת וע"י מלוי הקרקעית בבטון
י.
רזה ועבוד פ י הבטון בטיח צמ ט  1:1מוחלק .הגמר יהיה טיח גל ץ .עבוד הקרקעית
יהיה בגובה של 75 %מקוטר הצי ור .שיפוע הדפ ות . 1:4
יא .מכסה לתא ביוב  /יקוז מרוצף יבוצע בתוספת מכסה ירוסטה חרושתי במידות
דרושות (עד  60X60ס"מ) ,כדוגמת תוצרת "וולפמן" דגם כרמל 60-או ש"ע מאושר .
יב .בצוע תאי יקוז ומשקע יהיה זהה לתאי ביוב פרט לתחתית משקעים וספת של 30
ס"מ ואי בצוע עבוד הקרקעית.
יג .כל חיבורי צ רת שפכים ,ביוב או יקוז אל התאים יבוצע ע"י מחברי שוחה מסוג
"איטוביב "וכלולים במחיר השוחה.

 4.8צ רת אספקת מים קרים וחמים
א .צ רת הספקת המים הקרים והחמים ,תבוצע מצי ורות ואבזרים עשויים מפוליפרופילן
"ר דום – " ,"PPRפולירול" .על הצ רת והאבזרים להתאים לתקן הישראלי ,ת"י . 5111

ב .התק ת הצ רת תבוצע רק ע"י עובד ה ושא תעודת הסמכה כ"מתקין מורשה" של חברת
חוליות.
ג .ההתק ה תעשה בכפוף לחוברת הוראות ההתק ה על כל סעיפיה:
•

הגשת תכ ית ביצוע לצ רת לאישור יועץ התברואה .

•

ביצוע התק ת הצ רת בליווי שרות השדה של יצרן הצ רת ,כולל תיעוד .

•

ביצוע בדיקות לחץ ועמידות ,לפי הוראות ההתק ה של יצרן הצ רת .

•

הגשת דוחות בדיקה של מכון בודק המאשר את טיב ההתק ה .

•

אישור של יצרן הצ רת על מתן אחריות כוללת למערכת המותק ת ,לתקופה של עשר
ש ים מיום מסירת העבודה למזמין ואישור בכתב מטעם חוליות על התק ה כו ה.

ד .על מתקין הצ רת לעמוד בכל דרישות התק ים והוראות ההתק ה לצ רת ואבזרים מPPR -
"פולירול" .התק ת הצ רת תתבצע בהתאם לתכ יות המתכ ן ו/או השרות הטכ י של חוליות
ותוך בדיקה של ביצוען של כל הדרישות בכל הקשור בהתפשטות אורכית ,ריסון ותליית
הצ רת ,מ יעת עיוותים בצ רת ,ריתוך כון של הצ רת תוך שימוש בכלי עבודה תק יים,
שימוש בחבקים ותליות לצ רת המאושרים להתק ה לפי הוראות ההתק ה ,כמו כן יובטח
שימוש באבזרי צ רת תק יים ו כו ים כ דרש מתכ יות ההתק ה .

על המתקין להקפיד במיוחד על הסעיפים
כדלקמן:
 .1התק ה גלויה -בתליה על תקרות ,על קירות או
בתוך
פירים.
 .2התק ה סמויה בקירות -צ רת מבוט ת בחריצים
בקירות.
 .3התק ה סמויה ברצפה – צ רת במילוי וברצפת
בטון.
 4.9צ רת מים חיצו ית
א .צ רת מים חיצו ית תהיה צ רת שחורה עובי דופן " 1/4עם צפוי בטון
פ ים -
ו 4APC -חוץ ותכלול במחירה חפירה עד עומק  100ס"מ .מעל ל "ל תשולם חפירה כאמור
לגבי חפירה לצ רת ביוב .
4.10

צ רת כיבוי אש
צ רת הכיבוי תהיה מגולב ת סקדיול  40לפי  ASTMA 120עד קוטר"  6בב ין .חיבורים עד
קוטר"  2יבוצעו בהברגה .מעל ל "ל יתן לבצע ריתוכים ע"י אלקטרודות זיקה .6
לחלופין יתן לבצע חיבורים ע"י אביזרי קוויקאפ בכל
הקטרים .
את מקומות הריתוך יש לצבוע לאחר הריתוך בצבע עשיר
אבץ .

צ רת חיצו ית תהיה צ רת שחורה ,עובי דופן " 1/4עם צפוי בטון פ ימי ו ASP -חיצו י
חרושתית.
חיבורים יבוצעו ע"י ספחים כ "ל ושימוש באלקטרודות
מיוחדות וצפוי במשחה בטומין לצורך השלמת הריתוך .
צ רת ספרי קלרים תהיה צ רת מגולב ת סקדיול  10עם חיבורי קוויק-אפ בלבד בקטרי "– 6
"½.1
לא יאושר ריתוך בצ רת
סקדיול .10
צ רת בקוטר "¼  1" – 1צ רת סקדיול  40מגולב ת עם אביזרי
הדרגה.
4.11

צ רת דלוחין שופכין
כל צ רת השפכים בב ין תהיה צ רת  HDPEלפי ת"י  .DIN 8075 ,499חיבור הצ רת יעשה
ע"י הלחמת פ ים ו/או מופות חשמליות .במקומות שידרשו מפורשות כגון מהלכים תחת
תקרות אקוסטיות יעשה שימוש בצ רת כ "ל אך מבודדת חרושתית  SILENTאו בידוד
אקוסטי מקורי של ספק הצ רת .
הקבלן יספק שרטוטי עבודה מפורטים של המע' פרופבריקציה בק "מ  1:20בו יפרט את כל
הספחים ,האביזרים ,התליות הדרושות ללא שום תמורה כספית .האחריות על המתקן
המותקן תהיה למשך  10ש ים מיום קבלתו ויאושר ע"י ציג החברה בארץ  .מחסומי
רצפה/קופסאות ביקורת יהיו מ. HDPE-

4.12

צ רת יקוז מזג ים
הצ רת תהיה צ רת .HDPE

4.13

צ רת מי גשם
צ רת יקוז מי גשם בב ין תהיה צ רת  HPDEלפי ת"י 8075 ,499
. DIN

4.16

אביזרי מערכות תברואה ומי גשם
קופסת יקוז מי-גשם גגות  DALMER -דגם  S –15יציאה אופקית" 4
מק"ט. 6420733 -
עם מאריכים ומכסה תואם לגג מרוצף ו/או בלתי מרוצף .המדידה לפי קוטר.
מחסומי רצפה – מחסומים"  ,HDPE "4x"8הגבהה כ דרש לצורך התאמה לרצפה ו/או
קבלת צ רת דלוחין .למחסומים יותקן מכסה פליז (צבוע בצבע
אפוקסי חרושתי) מתברג ומסגרת פליז כ "ל מרובעת .מחיר המחסום כולל את ההגבהה
התואמת למקום ההרכבה.

קופסת ביקורת – HDPEעם מכסה פליז מתברג ומסגרת פליז ריבועית הכלולה במחיר
הקופסא.
רשתות לתעלות יקוז – רשתות מתועשות דוגמת AC0DRAIN
מפלב"ם.
רשתות ומכסים למחסומי רצפה"  8" X 4מפליז צבוע בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת אדריכל
הפ ים
כדוגמת מ.פ.ה או ש"ע מאושר.
.
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א

כללי:

א.

המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות הכנה למערכות חשמל ותקשורת
במסגרת בניית מכללה למלונאות ברח' יפו .167
 מדובר במבנה לשימור קיים ,כאשר המזמין מבקש לבצע בו
שינויים פנימיים וחיצוניים ,עבודות קבלן החשמל נועדו להכין את
המבנה לקבלת מערכות חשמל ותקשורת ,לצורך כך בשלב זה
נדרשים חיצובים/קידוחים ,ומערכת הארקת יסודות פנימית.
ישנם מקומות שעבודת הקבלן כוללת אחריות לכך שקבלן המבנה
יבצע עבור מערכת החשמל מעברים/תעלות וכו' – עבודת אחריות
של הקבלן כלולה במחיר הכולל של הסעיפים שבכתב הכמויות
ולא תשולם בנפרד.
כמו''כ הקבלן נדרש לבנות מע' חשמל זמנית  +תיאום חיבור
חשמל זמני מח''ח ,מע' החשמל הזמנית כוללת פיזור תאורה,
תאורת חרום ,מע' שקעי שירות – הכל בהתאם לתקנות העדכניות
עבור מע' חשמל זמנית במבנה – המערכת תישאר במקום עד
לסיום שלב ב' שזה איכלוס המבנה ,לפני הפעלת/שימוש המע'
נדרש הקבלן להעביר את המערכת בדיקת מהנדס חשמל בודק,
המערכת תפורק בסוף העבודה – פירוק זה כלול במחיר הכללי
ולא ישולם בנפרד.

ב.

העבודה תבוצע בהתאם לחוקים ,התקנות ,ההוראות והמפרטים כמפורט
להלן )בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה
העדיפות למסמך שהופיע קודם ברשימה(:
)(1

חוק החשמל עדכון אחרון וכל תקנות החשמל העדכניות.

ב

)(2

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי,
מוליכים ,כבלים ,צינורות למתקני חשמל ותקשורת.

)(3

קובצי התקנות:
ק"ת 771
ק"ת 4731
ק"ת 5375
ק"ת 1809
ק"ת 2569
ק"ת 5482
ק"ת 1949
ק"ת 4778
ק"ת 5375
ק"ת 2034
ק"ת 4909

)(4

תקנות הג"א למקלטים )סימן י"ג פרק ב' מתקני חשמל
ותקשורת( ותקנות הג"א למרחב מוגן קומתי )סימן ח'(.

)(6

תקנות והוראות חברת החשמל.

)(7

תקנות והוראות בזק לקוי טלפון.

)(8

המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות.
הנחיות מנח"י – עיריית י-ם – עדכון אחרון.

.2

היקף העבודה:

רישוי מתקנים חשמליים.
מעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך עד .1000V
הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד .1000V
התקנת מובילים.
התקנת מוליכים.
העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד .1000V
התקנת כבלים.
רישיונות.
התקנת לוחות חשמל במתח עד .1000V
עבודה במתקני חשמל חיים.
תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.

א.

תיאור המבנה:
מבנה קיים ,מבנה עתיק ביפו  167י-ם ,המבנה מתוכנן לעבור שיפוץ והתאמת יסודות לבית
ספר לבישול ,בשלב זה הקבלן נדרש לבצע הכנות הכוללות פתחים ,שרוולים ,הכנות
למערכת חשמל ותקשורת ,כל הקידוחים והחפירות הנדרשות צריכים לקבל אישור
הקונסטרוקטור )מהנדס הבניין( לפני ביצוע ,ואת אישורו של מנהל הפרוייקט.

ב.

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או
התוכניות .על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט
ברשימת הכמויות ו/או התכניות.

ג.

רשימה לעבודות הכלולות במפרט זה ) :חלק הכנה וחלק ביצוע מושלם(
קידוחים ומעברים.
)(1
הארקת יסודות והארקת ברקים – מערכת תיבדק
)(2
מקפידה.

)(3
)(4
)(5

מערכת הארקות.
מערכת חשמל זמנית לבניה.
הכנות למערכות מתח נמוך )גילוי פריצה ,בקרת כניסה,
מצלמות וכו'(.
המזמין שומר לעצמו את הזכות:








למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.
לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.
להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.
לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של
מחירו.
לבצע את העבודה בשלבים.
לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת
הקבלן.
ד.

.3

הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,גם אם חלקם
לא מפורשים בכתב הכמויות.

הוראות טכניות כלליות:
א.

המתקן יבוצע בהתקנה סמויה ע"י צנרת מחומר כבה מאליו .ככלל כל העבודה תבוצע
בהתקנה סמויה.

ב.

הקבלן ימנע מביצוע קווי חשמל מתחת לריצוף ,במקרים מיוחדים בהם נאלץ הקבלן
להתקין צנרת מתחת לריצוף לתוך הצינורות יושחלו חוטי משיכה לאחר הנחת הצנרת
הצנרת תבוטן לכל אורכה מיד לאחר הנחתה ,כל זאת רק לאחר אישור המפקח בכתב
וכלול במחירי הנקודות מלבד מקומות שבהם מודגש בתוכניות שהצנרת באדמה.

ג.

כל צנרת החשמל והתקשורת תהיה מסוג כבה מאליו .אין להשתמש בשום מקרה
בצינורות שרשורים וצינורות שקוטרם קטן מ 20-מ"מ.

ד.

בכל מקום בו יש קיר אש ,על הקבלן לאטום את המעברים ע"י  – KBSאטימה זו תבוצע
בשלב ב'.

ה.

בכל כניסה למרחב מוגן יש לאטום את הצינורות עם  – MCTאטימה זו תבוצע בשלב
ב'.

ג

ו.

קופסאות הסתעפות עה"ט ובחלל תקרה אקוסטית יהיו מתוצרת "ניסקו" או "גוויס" אין
להשתמש בקופסאות מרירון ,הקופסאות ייסגרו באמצעות ברגים בלבד.
אין להתקין קופסאות במקומות לא נגישים.

ז.

הקופסאות לשקעים תחה"ט יהיו מלבניות מתאימות לאביזרי "גוויס" ע"פ בחירת
המזמין.

ח.

מפסקים צמודים יותקנו בקו אופקי ישר ללא הפרש גבהים ,המרחק ביניהם יהיה קבוע
בין  5ס"מ )למכסים(.

ט.

מפסקים שיותקנו אחד מעל השני יבוצעו בקו אנכי ישר והמרחק בין מפסקים צמודים
יהיה  5ס"מ )למכסים(.

י.

מפסקים שיותקנו בקיר צר  10-20ס"מ יותקנו באמצע הקיר )יש להתחשב מראש
"בהלבשות" על המשקופים(.

יא.

מרחק של מפסק ממשקוף  7ס"מ ,ובכפוף לאישור האדריכל ,לא תשלום תוספת על
העתק  /הזזה של אביזר שלא הותקן עפ"י ההנחיות.

יב.

חוטי משיכה – כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות
בעבודתו יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור ויהיו מסוג כבה מאליו .לצינורות עד קוטר
 36מ"מ חוטים בקוטר  2מ"מ ,לצינורות  42מ"מ עד  63מ"מ חוטים בקוטר  4מ"מ,
לצינורות " 3ומעלה חוטים בקוטר  8מ"מ .סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע
צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור.

יג.

מייד עם זכיית הקבלן במכרז ,טרם תחילת העבודה ,יש לקבל תוכניות מעודכנות
לביצוע  +הנחיות לפעולה .אין לפעול ללא אישור כי התוכניות הם לביצוע ,וללא
קבלת דף הנחיות לפני התחלת ביצוע) .על אף שרשום בהם לביצוע(.

.4
א.

ב.

ג.

חומרים וציוד:

כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו כאמור מטיפוס כבה מאליו .הצינורות לחשמל יהיו בצבע ירוק.
הצינורות לגילוי אש ולכריזה יהיו בצבע אדום ,הצינורות לתקשורת מחשבים יהיו בצבע סגול,
הצינורות לטלפונים יהיו בצבע כחול.
תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( מעל תקרה מונמכת יהיו מתוצרת GEWISS
או "ניסקו" או  LEGRANDאו ש"ע .אין להשתמש בקופסאות "מרירון" – הקופסאות ייסגרו
באמצעות ברגים בלבד ,לא יחוברו יותר מ 5 -צינורות לקופסה ,לכל קופסה יגיע מעגל אחד בלבד.
קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( ויתאימו לחיזוק השקע אל הקופסה באמצעות
ברגים למניעת "שליפת" האביזר מהקיר.

שימוש בקופסת הסתעפות בקיר תחה"ט יהיה אך ורק ב"קופסאות עומק",לא ישולם תוספת מחיר
עבור שימוש בקופסת "עומק" .
כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.
חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן ישראלי .אביזרים מתוצרת חוץ יישאו תו של אחד
או יותר מהתקנים הבאים.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS :

ד.
ה.

.5

ד

תנאים מקומיים ומניעת תאונות:

ה

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע
העבודה ואפשרויות הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך
שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים ,קשיים בהתקנה וכד'
ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

ו

על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום
העבודה ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה
באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו .הקבלן יישא בכל האחריות ובכל
ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו ,מחדליו,
עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו או
קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה.
.6

ז

תאומים ,אישורים ובדיקות:

א.

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ביצוע
העבודות כגון ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף ,וכו' .לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף
הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.

ב.

הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי החשמל ,הקבלן
אחראי לכך שמתחת ללוח החשמל מבוצעת עבורו תעלה ברצפה לפי החתכים המסומנים,
במידה ולא – יש לפנות מיידית למפקח ולהתריע על כך בכתב.

ג.

על הקבלן לקחת בחשבון ליווי המתכנן בכל בדיקותיו\סיוריו במבנה ויגיש עזרה כפי
הנדרש ,כולל פירוק גו"ת ,שקעים ,פאנלים ללוחות חשמל,סולמות וכו' הכל עפ"י דרישת
המתכנן ,שירות זה כלול במחיר העבודה ,ולא ישולם בעבורה תוספת.

ד.

כל עבודות העזר והסיוע לבודקים כלול במחיר העבודה.

ה.

קבלן החשמל אחראי לדאוג לביצוע מערכת חשמל זמני לעבודה לרבות פריסת שקעים,
תאורה זמנית פונקציונאלית ,ותאורת חרום .בכל זמן ושטח העבודה עבורו ועבור שאר
הקבלנים ,כולל אספקת לוח חשמל זמני וכל שיידרש בצורה חוקית וטובה .הקבלן יבטיח
מערכת תקנית ובטיחותית מחוברת לממסרי פחת ומוארקת הכל ע"פ החוק והתקנות.
הקבלן אחראי לבדיקת מהנדס בודק עבור מערכת החשמל הזמני .הקבלן אחראי על
מערכת זו לאורך כל תקופת העבודה – וכן המערכת תישאר במקום עד סיום שלב ב' –
זה שלב איכלוס המבנה.

ו.

ח

למען הסר ספק – אישור המהנדס שהקבלן סיים את עבודתו – תינתן רק לאחר סיום כל
הפעולות המוזכרות המפרט זה.
.7

תיאור הכנות מתקן החשמל והתקשורת:

א .הקבלן ידאג שבונים גומחה ע"פ הפרט לאורך כל לוח חשמל ותקשורת ראשיים ובעומק
המתאים ועפ''י התוכניות.
ב .הקבלן בנוסף יתקין שרוולים בכל המבנה בין הקומות ובין מעברים ע"פ התוכניות ע''י קידוחי
יהלום במיקומים לפי התוכניות  -חובה לקבל אישור ממהנדס הבניין לפני ביצוע הקידוחים.
ג .הקבלן נדרש לבצע בנוסף להארקת יסודות.
.8

ט
8.1

הוראות טכניות לביצוע הארקות:

הארקות יסוד

א .ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  4271תקנות החשמל
)הארקת יסודות( התשמ"א .הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.
ב.

הגדרות:
טבעת גישור :ברזל עגול המותקן מתחת לריצוף צמוד לבטון ,מחבר את האלמנטים
השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות ,יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף
המבנה ,תוך שמירה על רציפות חשמלית.
יש לבצע בכל עמוד בדרך חיצוב וריתוך לברזל הזיון.
פס השוואת פוטנציאלים :פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל
שטוח מגולוון אליו מתחברים כל צרכני ההארקה .מדות הפס  40X4מ"מ באורך
המאפשר חבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים.
יציאות חוץ :פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה
השני יוצא מחוץ לבנין בתוך קופסת "גוויס" עם מכסה עפ"י פרט ומאפשר התחברות
להארקת היסודות מבחוץ.
אלקטרודת הארקת יסודות :חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים ביניהם
ע"י ריתוך.
הארקת יסודות :המערכת הכוללת את טבעת הגישור ,פס השוואת פוטנציאלים,
אלקטרודות הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי ההארקה המתחברים ביניהם.
אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך היסודות/עמודים מסביב למבנה במקום בו
עוברת טבעת הגישור ולפי התוכניות.
טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול )לא מצולע( שקוטרו  10מ"מ לפחות )אלא אם
צוינה בתכנית מידה אחרת( תוך כדי שמירת רציפות ההארקה .הגישורים הדרושים
לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם ע"י ברזל  10מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך – מתחת
לריצוף – יש לבטן את כל מהלך טבעת הגישור בבטון –  5ס''מ לפחות.

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ ,מעבר תפר וכו'( יש להתקין
פס מגולוון  4x30מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך תחום
הבטון .בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.
בנוסף לטבעת ההקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבנין ,תפקידם למנוע שנקודה כל
שהיא במבנה תהיה רחוקה יותר מאשר  10מטר מטבעת הגישור .כל הכללים הנוגעים
לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו.
באחריות הקבלן הארקת כל המערכות המתכתיות במבנה כגון צנרת המים ,קונסטרוקציות
מתכת וכו' .מוליך הארקה לנ"ל יהיה מנחושת שזור  10מ"מ בתוך צינור פלסטי כפיף סמוי
כבה מאליו.
י
יא
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אחריות:

א.

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י
המתכנן והמפקח.

ב.

תקופת האחריות היא ל 24-חודש מתאריך הנ"ל.

ג.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק
– כולל מע' חשמל זמנית למבנה.

ד.

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.
תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים מיום ההחלפה.

א.

יב
א.

ב.

הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
האחריות.
אופני מדידה:
.24
ההתחשבות עם תנאי הצעה:
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים
במפרט ובתכניות .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות
הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי
כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב
הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה
במסגרת חוזה זה .כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה ,באים להשלים האמור
בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית ,המתייחסים לאופני
המדידה והמחירים.
בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים
הדרושים לביצוע העבודה ,פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו

סעיף שהם באספקת המזמין ,כל התיאומים ,אישורי המהנדס ,אישור
מפקח ,מהנדס בניין ,וכו' ,כלולות במחירי הסעיפים.
ג.

מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור וכו' וגם
את ההוצאות לצביעה ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט ,סימון ,הכנת חישובים
כמפורט ותכניות על סוגיהן ,כולל תכניות בית מלאכה ,תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות
עדות ,פתיחה  /סגירת תקרות ככול שיידרש.

ד.

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים
ובכל התנאים .בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים ו/או בקטעים
קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.

ה.

לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או הפרעות
לביצוע ,בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ,שנויים בכמויות.

ו.

רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:
כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים,
)(1
כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.
התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
)(2
במות הרמה ,סולמות ,עבודה בגובה ואישורי העובדים והכשרתם לעבודה
)(3
בגובה.
עבודה בשעות לא שגרתיות.
)(4

ז.

הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות בכמות יחידה .המחיר ליחידה נכון לכל כמות שתבוצע
בפועל.

ח.

העבודה תימדד עם השלמתה ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים שנפסלו.
מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון :ברגים,
שלות ,מהדקים ,וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.

א.

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה .על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט
לכל דרישת תשלום חריגה .המהנדס או המפקח הם הקובעים את המחירים הסופיים של
עבודות חריגות.

י.

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התוכניות כאלטרנטיבה
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת
הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב .טיבו,איכותו ,סוגו צורתו ,מחירו ואופיו של המוצר
"שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המהנדס.

יא.

מחיר נקודת עבודה יימדד כדלהלן :כל הצינורות הדרושים לביצוע הנקודה לרבות קופסת
גוויס/אביזר סופי.

יב.

מחירי הנקודה כוללים את סימונה ,קיבוע הצינורות ,הצינורות והקופסאות חיבור בכל
קופסאות ההסתעפות ,אביזרים סופיים ובלוח החשמל וכל חומרי ועבודות העזר עד
להשלמה קומפלט.

יג.

הקבלן תחייב לא לעכב העבודה בשום מקרה עקב דיון כל שהוא על מחירים ,מדידות ו/או
חריגים .העבודה תבוצע ללא דחוי ,ובמקביל.

יד.

הכנות לנקודות:
עבור נק' מאור – צנרת ירוקה כבה מאליו – בקוטר  20מ''מ עבור תקשורת/מתח
נמוך מאוד/צנרת כחולה/אדומה/לבנה/בקוטר  25מ''מ.
היתר לפי הרשום בתוכניות.

מסמך ו'

מסמך ז'

תוכ ית התארג ות

