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 יוחדים מ מפרטים הנדסיים –  2 מך ג'סמ

 

 מוקדמות

 

 תאור עבודה כללי:  .1

כ    של  מגרש דשא בשטח  כוללת הקמת  מערכת    מ"ר.  7600-העבודה  לרבות  סינטטי,  דשא 
ם קלים עבור חדרי  עפר להכשרת השטח והקמת מבנידשא, ניקוז מי הצינון, עבודות  צינון ה

לקהל, טריבונות צפיה עם הצללה, מערכת    רותים , תאי שישופטים  , מלתחות, חדרישההלב
ל  צר שמום ורחבות כניסה, גידור המגרש, מערכת חשמל ומנ"מ וכו'...הכל ע"פ תיק  שבילי

 . רד הספורטמש

  

 העבודות הכלולות  .2

 ביסוס המבנה.   2.0  
 עפר, השלד בנוי בטון.   עבודות שלד, לרבות עבודות  2.1  
 עבודות אטום.   2.2  
 מעברים למערכות באלמנטים הכנות לחשמל והכנת   ארקות יסוד,ודת העב  2.3  

 היצוקים ואחרים.                                 
 סגרות ות מעבוד  2.4  
 כל עבודה אחרת כפי שנדרש ע"י המזמין   2.5  
   

. 

 קבלת האתר: . 3

 ת  רוב אבמצבו הנוכחי וזאת לאחר שביקר באתר והכיר מקתר יקבל את הא  הקבלן   3.1 
 לגבי  יש לו הסתייגויות   םהקבלן לציין במועד קבלת השטח אעל  כל תנאי האתר.                      

 לא יועלו במעמד זה.לא יוכרו כל תביעות ש האתר.                     

  

 מצב התכנון : .4 

   כניותנן התידוע לו מראש כי התכניות הנן תוכניות למכרז והן אי  צהיר כיהקבלן מ     4.1 
 המלאות המפורטות והסופיות לביצוע העבודות, וכי תכניות הבצוע לפיהן יבוצעו                      

   העבודות יושלמו ויסופקו ע"י המתכננים במקביל להתקדמות העבודות, וכי אין                    
 ת משך בצוע העבודות להארכבעובדה של עבוד תכניות הבצוע בשלבים כדי לגרום                    

 בלו"ז המאושר.  לקבלן לעמוד  במועד אשר יאפשר שיסופקו לקבלן ולוח הזמנים. ככל                    
 התקשרות בחוזה זה היא על בסיס תכנון שאיננו התכנון הסופי ועל הקבלן להיות      4.2 

 ים נוספים המהווים ישונו פרט   ו/או ווספומודע כי במסגרת התכנון המפורט יתכן וית                   
 יהיה  פיתוח ופירוט של התכנון ושלא מצאו ביטוי בתכניות המצורפות, ועל הקבלן                   
 בצעם.ל                  
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 עבודות עפר  - 01 פרק
 

 כללי  10.01
 

 .עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע 01.01.1
 הים בג     01.01.2

נוספים    ם הקיימים המסומנים בתכניות ולסמן גבהים  וק באתר את הגבהיעל הקבלן לבד –א 
הוצאת צו  יעשה לא יאוחר משבוע מיום    ערעור על הגבהים המסומנים י במקומות הדרושים, כל

 בי נכונות הגבהיםר מכן לא תוכר שום טענה לגהתחלת עבודה. לאח
 ידי המפקח.  ור המדידות על ות העפר לפני אישבעבוד אין להתחיל     –ב 
 
 שבונו.  הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תעשנה על ידי הקבלן ועל ח   –ג 
 

ידי מודד מוסמך   חפירה ומילוי( על ר )חישוף,על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפ   –ד 
 בלבד. 

 
 
 חפירה בשטח  20.01
 

יתרת החומר החפור   .ביצועלצורך הכוללות את כל העבודות הנדרשות  החפירהעבודות   01.02.1
 . למרחק כלשהו, ללא תשלום נוסףם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח רעו)עודפים( ת 

  גם לחציבה בסלע, אף אם לא חוזה זה, מתייחס בכל מקרה/המונח חפירה, הנזכר במכרז  
 . נזכרת החציבה במפורש

 
עומק החפירה, הריסה  ב גיה הנמצאת סילוק הפסולת בכל סו ותעפר כולל ות הודעב 01.02.2

כל   .ו'דת חלקי מבנים, יסודות וכתקל בזמן החפירה, לרבויוסילוק של כל דבר שעלול הקבלן לה
   .ע"י הרשויותטח האתר למקום שפך המאושר פסולת תסולק אל מחוץ לשה

ת הדרושות לפי הוראות  התמיכו אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל 
ירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי  המפקח ומח 

   .וכד'דות יסו מבנים,
 

כבלים או  לגילוי  תשלום נוסף, חפירות גישוש יבצע הקבלן, ללאלפני ביצוע החפירה,   01.02.3
הקבלן    דיי כל נזק שיגרם יתוקן על .חפירהתוואי ה מכל סוג שהוא בים תת קרקעיאו מבנים צנרות 

ביצוע  הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת ה .ועל חשבונו
 . ובמהלכן

 
במפרט  01.022עיף ש, תבוצע העבודה כמפורט בס במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדר 01.02.4

 . הכללי
 
 י .   ה ומילועבודות  יישור למפלסים חפיר 30.01

 מיין את חומר החפירה ולאחר מיונו הקבלן יקבלן  ה  ,מזמין רכוש ה והינ החפירה   חול 
 . לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, במקומות שיורה במפקחעפר את מעביר  ויימלא               
 . אתר ע"י הקבלן ועל חשבונות ויסולק מה ייחשב כפסול חומר שיפסל   

 
 
   ומחיריםאופני מדידה  40.01
 

 את הנאמר להלן:  גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לנאמר בפרק  ףוסבנ 01.04.1
וע  אחר ביצוע עבודות הפירוקים ולאחר ביצל ת מפלסים של פני הקרקעותוכני הכנת  .א

בסיס למדידת הכמויות לעבודות   ושמשיאשר  לאישור המפקח ו ו וגשי ש ,חפירה כללית בשטח
   .יותהחפירה והמילוי הכלל 

פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות שונים שיורה   ת, מהודק בשכבו מילוי חוזר, .ב
שפך מותר,   וי, לאתרו/או שאינה מתאימה לצורכי מיל  וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה   המפקח

לא ימדד ולא ישולם בנפרד    .ל הרשויות הנדרשותלומים לכוכל התש  כולל ההובלה למרחק כלשהו 
 .עפר אל מחוץ לשטח האתר סולת ועודפי הילוק הפעבור ס
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תוספת   שהוא, ללא כל מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק
 . מחיר

 . דרשחפירות גישוש ככל שיי .ג
 . כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע .ד
 

ישולם כל א ל .דייםכל ציוד ולעבודת יותקפים לירי החפירה והמילוי יהיו אחידים  חמ 01.04.2
עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת מתקני חשמל,   נוסףלום תש

כל סוגי מבנה בהם יש  קיימים, בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בקרקעיים -תברואה, מתקנים תת 
לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות   .הס"מ האחרונים  20-30 -להגיע לתשתית הביסוס ב

   .פירהח
צורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב ישתמש הקבלן לסוג הציוד בו 

 .הכמויות, לרבות עבודת ידיים
 

   דידהמה 01.04.3
שטחי  דהיינו   במפרט הכללי, 0100.23, 0100.22, 0100.21סעיפים עבודות החפירה ימדדו בהתאם ל

 .חפירהשל תחתית העבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי 
הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה  , ועים ומדרונותוספת עבור שיפלא תשולם כל ת

 . וכיו"ב
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 ון יצוק באתרעבודות בט - 02פרק 
 
 כללי  10.02
 
 סוגי הבטון  1.10.02

   .30-ן מסוג ב, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטוסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות
   .מוכן ק"ג למ"ק בטון 150רית של צמנט  יה הכמות המזערזה תה עבור בטון

 
 תנאי בקרה  2.10.02

 .במבנה תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון
 
 הכנות ליציקה  3.10.02

ל כן יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון  בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, וע 
 . ו, כדי למנוע סדיקה פלסטיתיד לאחר יציקת המים, מהירה של  מפני התאיידות מ

 . חמע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפק 30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על
 . ורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטוןשרוולים יוכנסו לקירות, ק

 . היציקה מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן אביזרי הניקוז, קצוות הצינורות,
בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפלס  ו של הזיון יובטח מיקומ

 . שנקבע בתכניות
 
 הבטונים  בדיקת חוזק 4.10.02

באם אין   .תקרהאת טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת ה על הקבלן להוכיח
  7בעמודים אחרי  על חוזק הבטוןתעודות יום, עליו להמציא  28 תעודות על חוזק הבטון כעבור

רק במידה ויתמלא   .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי  70%-חייב להגיע ל  .יםימ  7ימים, החוזק לאחר 
 .מעל הקורות והעמודים  רהתקציקת התנאי זה, תאושר י

 
 .ות יועץ הקרקעעל הקבלן להתייחס להנחי 5.10.02
 
 טפסות  20.02
 

 . בתאום עם המפקח ה, חדשים,ו/או מפלד   דיםנה מלביהתבניות לבטונים תעשי  02.02.1
 . 904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  ה 
 התבניות לקירות תבוצע על ידי  ת פורט במפרט הכללי וסגירעיצוב התבניות ייעשה כמ 
 . במפרט הכללי 02064ורט בסעיף ברגי פלדה כמפ              

 
   רושים לשם קבלת הבטון בצורה רכת הטפסים הדכנון מעהקבלן יהיה אחראי לת 02.02.2
 הנדס והאדריכל, אך  תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המ  .ובממדים הנתונים בתכניות             
 רכת הטפסים  ת לעמידות מעריותו הבלעדיאין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאח             
 . צים כלשהםטוט ובפני מאמ קה, הריבלחץ הבטון במהלך היצי            

 
  .הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור המהנדס 02.02.3

 ת הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל הקשור עבודוכל ה 
   .כתב הכמויותיחידה וקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי הלהפסקת היצי              

 שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים  6הקבלן יגיש   
   .הנדסלאישור המהמוצעים,               

 
 יכות של תקרה עד  אין לפרק תמ 02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02.02.4
 קצב הביצוע   .שור המהנדסה ללא קבלת אייה מעלישל התקרה השנלהתקשות הסופית                
 השיטה   - יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית את התקרות             
   .והכמות תאושר על ידי המהנדס             

 
 ת מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא יאבד ערבים בבטון להתקשוהקבלן רשאי להכניס  02.02.5

   .מחוזקו             
 
 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 50.02
 

  ,  ל אנכיותם המוחלטנדרש דיוק מרבי שועמודים  על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות  02.05.1
 מידות ואת הפילוס  לבדוק את העל הקבלן   .פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת             

 ות  דידה מדויקים )תיאודוליט וכד'( באמצעעזרת מכשירי מטפסות בהנדרש בזמן הרכבת ה            
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 .מודד מוסמך         
 

 שה לא תעלה  נומינלית לבין המידה המתקבלת למעהסיבולת שהיא הסטייה בין המידה ה 02.05.2
 . 1 טבלה מס', 789ות בת"י  לפי טבלת הדרג  6על דרגה              

 
 פסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיף תהווה עילה ל ות לעילאי עמידה בדרישות המוגדר  02.05.3
 ון הריסת האלמנטים  ות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כג כל ההוצא .ב' של המפרט הכללי              

 . ת יהיו על חשבונו של הקבלןויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירו             
 
 'ם מבוטנים וכואלמנטי חורים, חריצים, שרוולים, 60.02
 
 במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את   02066בנוסף לאמור בסעיף  1.60.02

  .קומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרווליםמי              
   את תוכניות המערכות ולקבל אישור בכתבלצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק  
   .ההכנות הנדרשות להם ת כי בוצעו כלוהמערכ  ממבצעי               
 מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות   

 ן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות ובמידה  הקונסטרוקציה ולכן על הקבל             
 .וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס             
 ורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר עם כל  הקבלן תכנית של כל הח יכין   ל יציקהלפני כ 
  .ורם את הנדרשקשורים בעבודתם כדי להכין עבהנוגעים בדבר את כל הפרטים ה             

 
   מהנדס לצורך תאום המערכות, ה, הקבלן יעסיק באתר  וע מדרישות תנאי החוזמבלי לגר  2.60.02

 המהנדס יכין תוכנית מפורטת של החורים,   .תכל ההכנות הנדרשושרוולים ו ים,חור              
 התכנית תועבר   .םפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונישרוולים, חריצים, משקופי עזר, א             
   .הביצועלאישור המהנדס לפני              
   .על הקבלן "ל תחולאחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ מכל מקום כל ה 
 כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל סיבה  
   ן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור הבטונים לפי הנחיותע ע"י הקבלשהיא, יבוצ             
 . הקבלן חשבון   ינה עלכל ההוצאות הכרוכות בכך תהי  .בשימוש במסור יהלום פקחמה             

 
 אשפרה 70.02
 
על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה   0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  1.70.02

   .לתנאי האקלים
 

ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאדות המים   7טרם חלפו , על כל השטחים 02.07.2
   ." צבעוניCURING-COMPOUNDמתוך הבטון "

יציקה( למנטים בעתיד )שטחי הפסקות  חי התחברות האטחסת לשה מתיי הוראה זו אינ 
   .ימים 7שך  עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למ

   .CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
 

 .תו ים לפחם נוספ ימי 18ימים וייובשו במשך  10ם יאושפרו במשך קרקעיי-תתהקירות ה 02.07.3
חומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני, חומר  יה שימוש בבמידה ויה  

ותואם לדרישת   GS-474יס ביטומן כגון , צריך להיות על בסCURING COMPOUNDהאשפרה 
9ASTM-C30  גר' למ"ר 500-בשיעור של כ . 
 

   .אשפרהיצוע ההקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולב 02.07.4
 
 
 
 מישקים עקב הפסקת יציקה וע ביצ 80.02
 

ם, חייבות  הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודי 02.08.1
 . באישורו של המפקח

קב הפסקת יציקה חלות על  במפרט הכללי ביצוע מישקים ע  02045 בנוסף לאמור בסעיף 
 . לן ונדרש לכך אישור המפקחהקב
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ניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה נוספים  בשלבים ואשר התכ מנט הניצוקאל בכל 02.08.2
ר לזה שנוצק קודם לכן יטופל בהתאם הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוח

 .יציקהלהנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת ה 
 אשון: קה של השלב הריקת היצעת הפסהקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות ב 02.08.3

 . הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון -
ל עוד הבטון טרי ו/או בנקוי  כ, חיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו'  -

ל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת  חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, כול
 .ורדו כנ"לים וחומרים שהפ ים רופהחומר  סילוק כל  .היציקה

הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם לפני היציקה עד  -
 . הכהה של הבטון להעלמות הצבע 

 
 . דלעיל 02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף 02.08.4

 
 
 שקופיםביטון מ 90.02

יקת יכלות, בעת יצריות אדם בתכניש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומני 
על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות המשקוף, גלוון   .קירות, קורות ועמודים

 . המשקוף יישמרו בקפדנותהמשקוף וגמר 
 

 שימוש בבטונים מיוחדים  10.02
עבים ביסודות וכדו', יש ב חום הידרציה באלמנטי בטון  למניעת סדיקה טרמית כגון עק 

במקומות בהם יש   6, " 5ם שקיעה ": בטון מיקה )ללא פוליה(, עמיוחדים כגון םבבטוניהשתמש ל
באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך  צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר 

י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב  ם עפ" שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרי
 . המפקח שר ע"יון מאומטכנולוג בט 

 
 ת הזיוןפלד 11.02
 

ה  הפלד .מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתכניות   02.11.1
  מוטות הפלדה שיסופקו .ים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהןתתא

 . ישרים בהחלט  מכל סוג שהוא יסופקו
 

העולים מעל   וטות הזיון המשמשים "קוצים"חד על מיקום מויד במי ן להקפעל הקבל    02.11.2
 . מפלס התקרות

 
ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה   המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות   02.11.3

  המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרדעל הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/   .בנותלצורך התחש
 .שבונואחריותו ועל חבת הוא הרשימווכל הנושא של הכנת  

 
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה     02.11.4

כניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד  המצוינים בת
הן  לצורך חפייה ו   זל, הןתוך ברחל איסור מוחלט לרי  -ורים לסירוגין לפי הוראות המפקח החיב 

 . ריתוכים באתר לא יבוצעו -לצורך הארכה 
מ'    12-גדולים מעל הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו  

לא תשולם תוספת  שבון במחיר הצעתו כי מ"מ, עליו לקחת בח 25ובקטרים גדולים מעל קוטר  
 . מיוחדת על כך

   .ן בזמןקי מוטות הזיו פע את סולייד  על הקבלן להיערך בהתאם 
 

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת    02.11.5
 . יים ממיץ בטון ומלכלוך אחריהיו נק 

 
ים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן,  חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונ    02.11.6

 . לליכמפורט במפרט הכ
 

תי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה סטנדרטים מייצור חרושיהיו  י המרחקשומר   02.11.7
 . במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח
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יקבל  -באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה     02.11.8
וי התכניות,  נרך בשי היה צובאם י  .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .ן את אישור המפקח לכךהקבל

 . לות השינויים תכול על הקבלןע
 
 

 חשוף  בטוןתבניות ל   02. 12
, ובכל פני            שטח של בטון  ר, בקירות רמפותמסד, בקורות גד ביצוע בטון חשוף יהיה בקירות
 ה על הדרישות הבאות:ענויחשוף לעין עפ"י תכ' האדריכל. 

02.12.01   . 
 טונל".  על/בון  "בט סוג הבטון יהיה מסוג 

יציקות הבטון החשוף יגיש הקבלן תכניות פריסה של היציקות בהם מסומנים אביזרי   ביצועלפני 
  ם המותחנים, גודל הלוחות, וכל אלמנט המתוכנן כחלק מפריסת הקיר.חשמל, אינסטלציה, מיקו

רי  יבובח יש למנוע בכל מצב את נזילת מיץ הבטוןאת אישור האדריכל,   תכנון התבניות יקבל
 .צקת ללא אישור המפקחן לתבניות, אי ה
 

02.12.02  
אדריכלות  עם מרקם בהתאם למסומן בתכניות     EUROTEGOמסוגיהיו   התבניות לבטון חשוף

רגלים  המפקח. לצורך יצירת החריצים על הקבלן להשתמש בס האדריכל ו ו/או לפי הוראות 
תעל  תוצרת "   ת טגותבניוו יהי התבניות  מתאימים שיקבעו בצורה מדויקת אל התבניות.

מותאמות לצורת האלמנטים המתלכדות   מדולריותהתבניות תהיינה במידות   .משמרות" או ש"ע
 בהתאם למסומן בתכניות.    להכו למשטח רצוף מושלם,

או ש"ע. ההתזה   6כגון תוצרת "פז" מס'  הטפסות יימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון, 
סביר לאחר   רטוב. היציקה תבוצע בזמןטח ד לקבלת משקת עמספות בכמ  או המשיחה תהיה

 המשיחה ולפני התייבשות הנוזל. 
 

02.12.03 
עה אפשרית באמצעים מתאימים  שופים והגלויים  בפני כל פגיעל הקבלן להגן על הבטונים הח

  ות.מטר לפח 3עד גובה   בד יוטה ומגני פינות דיקטים חדשים,מ(,מ" 0.3)עטיפה עם פוליאתילן 
 . ןחידה של הבטו ירי הילול במחהנ"ל כ 

 
02.12.04  

ם על ידי  קשירת התבניות הנ"ל תהיה באמצעות מותחנים מיוחדים עם ברזל עגול )פטנט( מאושרי
מהבטון. את    הבולטהמפקח ולא באמצעות חוטי קשירה. הנ"ל כולל בנוסף שבירה של מוט הברזל 

ריכל.  ר ע"י האדבפקק מאושום ור איטומ בח החורים הנותרים לאחר פירוק התבניות יש לסתום
 .הקבלן כל המותחנים יהיו בגובה אחיד ובמרחקים קצובים בהתאם למסומן בתכנית

 
02.12.05 

ומחירם כלול   ם מעץ חלקט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשיאלמנ בכל 
ן  ים בבטו, החריצמ"ס  1.5X1.5 וראה אחרת יהיה המשולש בגודלי היחידה. בהיעדר הבמחיר

  2עץ חלק, בהעדר הוראה אחרת יא הטרפז במידות כנ"ל הצלע הקטנה עו ע"י אלמנט טרפזי מיבוצ
 . ס"מ 2.5ועומק הטרפז ס"מ  3ס"מ הצלע הרחבה 

 
02.12.06   

יקבעו בתאום ובאישור האדריכל   השלבים  -אחר הפסקה ובמידה והיציקה תבוצע בשלבים ל
 ויבצע על חשבונו סרגלי הפרדה.  ,יכלהנדס והאדרר המישולא יש תכניתוהמהנדס. הקבלן יג

יוחד לפני  באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות, ובמ 
 הרכבת הזיון. 

לשם הרחקת הזיון  יציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום.  ה
ים( בטון )מסוג בטון  יסרחיקים )ספי ם מרמקון בייצר הקבל  ומהחריצים המתוכננים מהתבניות

לפי פרט והנחיות   -יקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום ליצ
 . כלפי.וי.סי. סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדרי-דריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ הא

את  יפרק הקבלן ח  המפקאו ו/ במידה ושטחי הבטון החשוף לא יהיו לשביעות רצון האדריכל
 .  הבלעדיוק ויצק אותו מחדש על חשבונו  הקטע היצ
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 פסילת מבנה בחלקו או בשלמותו.  .1302
הרס ועל הקבלן  י וי שלא בהתאם לתכניות או המפרטים, יפסל  נה אשר יבנה  כל חלק של מב

לא  סף, ול ונ ון תעשה ע"י הקבלן ללא תשלום  א כל תוספת תשלום. עבודת התיקלבנותו מחדש לל
   .הזמנים בלוח שינוי

 
 
 אופני מדידה מיוחדים 41.02
 

 ן: בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להל 
 .הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים .א
 . ע כל התמיכות למיניהםוביצו תכנון  .ב
 . השונים כמפורט לעיל מנטיםבין האל היציקה תכל הפעולות המיוחדות להפסק .ג
 . שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל .ד
 .צוין אחרת בכתב הכמויות  ומים, אפי מים וכד', אלא אםעיצוב חריצים, בליטות, קיט  .ה
 ערכות )מע' אינסטלציה מים וכד' כנדרש לפי תוכניות המ  הכנסת ברגים, עוגנים, ווים .ו

 . ראות המפקחאויר וכו'( או לפי הו  , חשמל, תקשורת, מיזוגוביוב              
 .עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים .ז
 דלתות, תעלות, כבלים, צנרת וכו', וכן   חורים למיניהם עבורביצוע כל הפתחים וה .ח

 ת הגמר  שקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע עבודו המגרעות והחריצים,               
 שנה אשר  מעברים של כל קבלני המ ם ובדיקת כל הפתחים והלרבות תיאו  .והמערכות              
 סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים  זמין וכן מועסקים ע"י המ             
   .בטוןערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם במל              

 .קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו  .ט
 . שימות ברזלהכנת ר .י

 . רתחורגים מהסטייה המותוסילוק עודפי בטון הות סית          .יא
 .אשפרת הבטון כמפורט לעיל          .יב
 .להנחיות יועץ הקרקע  ש בהתאםכל הנדר          .יג
 ואיננה  תכניות מחייבים את ביצועה ו/או ה כל עבודה אשר המפרט        .יד
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 עבודות בניה  - 04פרק 
   

 סוגי הבלוקים  04.01
 בלוקי בטון ,  ים לבניהי הבלוקהיו סוגההסכם יכל דרישה אחרת במסמכי בהיעדר  
 . סוג א'  5תקנים הישראלי המתאימים לת"י חלולים בעלי תו תקן של מכון ה              
 .אש ע"י המפקחושרו מרמקור וסוג הבלוקים יא  

 
 . לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח 04.02

 
 אחרים, מסביב ללוחות חשמל,   נה למערכות, או קבלניםבלני משאום הבניה עם קת 04.03

 כות  וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערמעברים   צינורות,             
 . השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות             

 רת או לתעלות קיימות, ותאם הבניה לצנבמקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, ת 
 .מתאימים ובידודריצים  תוך הקפדה על מילוי הח              
 ה, יש להכין פתחים מתאימים ות הבני במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבוד 
 .ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים             

 
 אם  קרת הבטון, אלא, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתכל הקירות והמחיצות הפנימיות 04.04

 . יורה אחרת המפקח             
 

 . 1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05
 חגורות מתחת למחיצות בחדרים  .466בהתאם לת"י  ואנכיות יבוצעו אופקיותחגורות  

 . האיטוםרטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי                
 ין  לא יכ  קבלןבמידה וה .החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות 
 שיקדחו   466וטר המפורט בת"י וצים בקקוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע ק               
 . לאלמנטים כולל דבק אפוקסי              

 
 אופני מדידה מיוחדים 04.06

 רז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורטהכללי ובמסמכי המכ בנוסף לאמור במפרט 
 להלן:               

 ש, קוצים עם  ון כנדרוכו'( לרבות זי   רבות, שטאנכיות ניהם )אופקיות,כל החגורות למי  .א
 .יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים הכל .כו'ו דבק אפוקסי

 . ביטון משקופים .ב
 . בניה במעוגל .ג
 .נה מגיעה לתקרת הבטוןכה אשר אי בניה נמו .ד
 דדת בנפרד בסעיפי  ביצועה ואיננה נמכל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את  .ה

 . יותכתב הכמו             
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 עבודות איטום  - 50פרק 
 
 כללי  -יריעות האיטום  20.05
 

 ראל או צרפת או ישתוצרת גרמניה יריעות ביטומניות משוכללות, יהיו האיטום   יריעות 05.02.1
 ובעלות הסמכה  קר" , משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזU.E.A.T.C בעלות תו תקן ארופאי              
 ריעות ביטומניות משוכללות המכילות לפחות  יהיו מסוג יהאיטום יריעות   .לאיכות גבוהה             

   .גר' 250ל עם זיון לבד פוליאסטר במשק  S.B.Sפולימר  15%             
 . לשני הכיוונים 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  

 
 למפקח לן לספקאות היצרן ובאישור המפקח ועל הקב י יעשה לפי הורבכל מקרה החיפו 05.02.2

 ת הנתונים הטכניים של יצרן היריעות כולל פרוספקט  מראש ולפני תחילת העבודה א              
 . ן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראלייםג יצרוקטלו              

 
 חתכים,   ובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים,היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומע 05.02.3

 . ין וכד'ומים, סיבי זיון בולטים לענקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שוליים פג              
 

 על מנת למנוע פגיעה   .צב אנכי ובשטח מוצלויאוחסנו אך ורק במ גלילי היריעות יובלו  05.02.4
   .בלה והן באחסנהבגלילי היריעות בהו               
 . ולגלו שוב לגלילים לפני השימושחתן ויגגלילי היריעות יפתחו לפני הנ  

 
 אופני מדידה מיוחדים 30.05
 

 ימדדו   טו בין דפנות/מעקות, לא ות והרצפות תהיה במ"ר נמדידת שטחי האיטום של הגג 05.03.1
 . שטחים אנכיים              
 . תאם לשטח פני הבטון, נטומדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בה 
 . דדושטחים אופקיים לאנכיים לא ימם ובין  חפיות בין חלקי איטו 

 
 את כל  ללים, מבלי שימדדו בנפרד, לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כו בניגוד 05.03.2

 . המפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות             
 

 צנרת דרך קירות   יעבראיטום מ אביזר מיוחד לעיל, מחירי היחידה כוללים לאמור ל בנוסף  05.03.3
  .או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק             

 
 התשלום עבור    .ח באתרבמקומות שיורה המפק וצעיב איטום קירות חדרים רטובים 05.03.5
   .מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד             

 
 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06ק פר
 
 כללי  10.06
 

על הקבלן   .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהנגרות ופרטי  06.01.1
אישור  ל את  במפרט הכללי ולקב  06.02יף  ם בהתאם לסעלהכין תוכניות ייצור לכל האלמנטי

 . המפקח
 

קבוצת  מכל אב טיפוס יב הקבלן באתר ר הכללי, ירכ, לפני הייצולאחר אישור המפקח 06.01.2
במפרט   06.01.06, בהתאם לסעיף גמור על כל חלקיו לאישור המפקחפקח, לפי בחירת המ  ,מוצרים

 . בלת אישור הדוגמאותללית לפני קהקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכ  .הכללי
 

אין   .שתימנע כל פגיעה בהם שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן םמוצרי 06.01.3
מוצרים או חלקים   .אחרתנות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה  או חלו  להשתמש במרכבי דלתות 

 . שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו
 

ריתוכים  .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE  37לדה ריהם יבוצעו מפעל כל חיבו מוצרי פלדה 06.01.4
 . חיםבד ויבוצעו ע"י רתכים מומ יהיו חשמליים בל

 . ח אחיד וחלקוהוא יושחז עד לקבלת שט ד במראההריתוך יהיה אחי 
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אחת   כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות, 06.01.5
 .ג, שיסופקו ע"י הקבלןמכל סו

 
על    .במפרט הכללי 19בפרק ורט וכמפ 918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6

 . לעמוד בתנאים אלור נמצא בסביבת ים ועל הגלוון כי האת  הקבלן לקחת בחשבון
 

   .בלבדבאתר יבוצעו תיקוני צבע  .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7
 
 רב מפתח  20.60

ת  נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתו  -)כולל כל הסוגים  מנעולי הדלתות 
  .במבנהתאם לכל הדלתות קי מו  - של קוד  (MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 . משנה בהתאם להנחיות המפקח אזוריכמו כן, יקבעו 
 .רדנו נמדד בנפמחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואי 

 
 
 דלתות אש  30.06

 .ר שהדלת הורכבהאחל  ומכון התקנים  ובאישור היצרןל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן כ 
 . מדדת בנפרדהדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה ניקונים  עלות בדיקת הדלתות, לרבות הת

 
 אטימות 40.06

י החלונות  , בין אגפיש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח 
החללים מאחורי   .ות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחיםוהדלתות החיצוני

 .או בטון אטוםדה ימולהמלבנים הלחוצים והעשויים מפח פל
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו   

המרווח באמצעות אקדח  יש לדחוס את המסטיק לתוך   .ון מאושרבמסטיק פוליסולפידי ממין וגו
 .כיחול מושקע, או כפי שיידרשמיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק 

 
 יםה ומחיר אופני מדיד 50.06

בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות  06.05.1
 להלן: 

 פלדה )משקופים( בבטון  מילוי מלבני ה בטון לרבות  ות וקירותביטון המשקופים במחיצ .א
 . ועיגונם             

 . רשימותרטים ולרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפם הנדרשים לכל החיזוקי .ב
 . הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות אחרות .ג
 כולל   יקת דלתות אשדבלרבות   921אש ע"פ ת"י   כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני .ד

 .ים הדרושים התיקונ              
 .וארונות הידרנטים דרשות על דלתותכל הכתובות הנ .ה
 . ום עם הקבלנים האחריםמבוקרות לרבות תיאלדלתות כל הנדרש   .ו
 .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז
 רכבת חלקי הנגרות  וכיו"ב, הקשורות בהחציבה, ההתאמה למבנה  כל עבודות הסיתות, ה .ח

 לקי  , וכן גם את כל התיקונים של כל חאי התאמת המבנה, אשר נובעים מוהמסגרות             
 . הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה              
 . גילוון וצביעה .ט
 . כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .י

 .סטרקיי( וג'נרל מסטרקימפתח )מא מנעול רב .יא
 . ורש בכתב הכמויותפ גם אם לא צוין במ  לרשימותבמפרט המצורף ברשימות וכל האמור  .יב
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  אינסטלציהות עבוד - 70פרק 
 
 

 . תיאור המתקן. 07.01
 

 המתקן כולל: 

כלים סניטאריים    אספקה והרכבת כלים סניטאריים. המזמין ישמור את האופציה לספק •
 לקבלן. 

 ת.ותכניו   הרכבת עמדות כבוי אש, לפי הנחיות יועץ בטיחות •

 
 

 . צינורות וציוד07.02

 
 צנרת מים   2.107.0

 
 (. נישה לאספקה מי שתייה וכבוי אשחיצונית, צנורות בתוך   ת)צנר צינורות פלדה מגולוונים

 

סקדיול  הצי תפר,  בלי  מגולוונים  מפלדה,  יהיו  אש    ASTM 53לפי    40נורות  כבוי  למערכת 

 . ASTM, לפי באר 25. האביזרים יהיו אביזרי פלדה יצוקים, לחץ עבודה )הידרנטים(
 כיפוף הצינורות אסור בהחלט.

 
 .)חלוקת המים לכלים סניטריים(  "SPינורות "צ.- 07.02.1.1 

 

 היצרן ובפיקוח  היצרן.  צינורות עם שרוולים, יבוצעו לפי הוראות -

במרכזיות   - שימוש  עם  תהיה  ההתקנה  בהתאם  שיטת  המפעל  ע"י  המסופקות 
 ם המסופקים ע"י המפעל.  תכנן. יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריילהוראות המ

יעניק   - להוראות    10הקבלן  בהתאם  המותקנים  ואביזרים  לצנרת  אחריות  שנות 
 התקנה. 

 

 צנרת דלוחים ושופכים.  07.02.2
  

 למי שופכים.  ( HDPE)צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה   07.02.2.1

 

גבוהה   - בצפיפות  מפוליאתילן  יהיו  והאביזרים  הספחים  בעלי    HDPEהצינורות, 
. התקנת המערכת תעשה  1חלק    349התקנים הישראלי, לפי מפמ"כ    גחה של מכוןתו הש

מפמ"כ   היצ2חלק    349לפי  של  המפורטות  ההתקנה  להוראות  ובכפוף  פיקוח  ,  ותחת  רן 

, HDPEמך להרכבת מערכות ביוב  שרות השדה של היצרן. על הקבלן המבצע להיות מוס
 רת והאביזרים. ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן הצנ

. לרבות אחריות  2חלק    349תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ   -
שנים. על הקבלן המבצע להמציא   10היצרן לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של  

הנושא את שם העבודה, היצרן. הרכבת המערכת    כתב אחריות  נציגו המורשה של  מאת 
ב תכניות  לפי  שתעשה  מפורטות,  המיצוע  לקבלן  כחלק  יסופקו  היצרן,  נציג  ע"י  בצע 

מאספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות  
 לפני תחילת עבודות היצור וההרכבה.  לאישור היועץ,

במכונת    BUTT WELDING  -יעשה בריתוך פנים    חיבור הצינור וספחי הצנרת  -
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מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי  ריתוך, עם ראשי ריתוך חשמליים, עם  
יהיו   הצנרת  ותליות  התמיכות  החיזוקים,  המפורט.  התכנון  דרישות  לפי  הכול  הברגה, 

ג תכניות  והוראות היצרן, תוך ציונם ע"  2, חלק  349וזק הדרוש לפי מפמ"כ  במיקום ובח 
 הביצוע המפורטות. 

הנ  היצרן  מתוצרת  שאינם  צנרת  ואביזרי  בספחים  יעשה  שימוש  העבודה,  לטיב  באחריות  ושא 
ובאחריותו ספחים    בהסכמתו  צנרת,  להרכיב  רשאי  אינו  המבצע  הקבלן  זה.  יצרן  של  הישירה 

של היועץ.    צרנים שונים, ללא אישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפורשואביזרי צנרת של י
חשמליים   חיבור  בראשי  שימוש  יעשה  העבודה  מהלך  בלבד.  בכל  אחד  ראשי מסוג  סוג    להחלפת 

 החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של היועץ ובכתב. 
, הוראות היצרן  2חלק    349שה לפי מפמ"ב  הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרו 

. כל  ות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרתותכניות הביצוע המפורט 
מתכנ  המפוסטייה  הביצוע  של  יות  בכתב  ואישורו  לידיעתו  להביא  יש  היועץ,  ע"י  שאושרו  רטות 

 היועץ. 
, חייב לעמוד לרשותו של היועץ או הקבלן  נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת

 פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלבי הרכבת המערכת. בכל בעיה טכנית ולתת 
כ  ההרכבה, בפני סתימת הצנרת    ל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע הקבלן המבצע אחראי להגן על 

 ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.
לבנין יהיו עטופים   הקטעים האופקיים של צינורות מי דלוחין, שופכים העוברים באדמה מתחת 

מ או  ס"  20מ"מ כל    6ס"מ לפחות. העטיפה כוללת זיון רשת בקוטר    15בעובי    1:2:4בבטון מזוין  
 על פי פרט התכניות. 

 הקולטנים יהיו מבודדים אקוסטי עם בידוד תקני מאושר.

 
 והאביזרים  הרכבת הצינורות  07.02.3

 
                           צנרת     07.02.3.1

 כל הצינורות לפי סוגיהם יתאימו לת"י העדכני. 
כל הצינורות מפלדה שייחתכו בעזרת סכין, יכורסמו בעזרת מכרסם קוני עד לקבלת חתך מלא של  

 הצינור. 
ו יורכבו בהקפדה, בשיפועים נכונים בהתאם לתכניות. צינורות שופכים  דלוחים יורכבו  הצינורות 

 בהתאם להל"ת. 
לפני הרכבתם,   רשת הצינורות חייבת להיות נקייה מלכלוך ולכן על הקבלן לבדוק את הצינורות 
נייר   גומי או להכניס  ולסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה בפקקי עץ או 

מגמה למנוע סתימות  ולצקת שכבת בטון. על הקבלן להקפיד באופן מיוחד על ביצוע הוראה זו ב
 ונזקים שקשה להתגבר עליהם.

בהתפשטותם   להתחשב  יש  פלסטיים,  מחומרים  הצינורות  בהרכבת  ובמיוחד  הצינורות  בהרכבת 
החופשית בהשפעת חום הזורם, חום הסביבה, ומקדם התפשטות של חומר הצינור. על כן יש לסדר  

קב נקודות  התפשטות,  מופות  קומפנסטורים,  התפשטות,  כן  אומגות  וכמו  לצורך,  בהתאם  ע 
 חיבורים וחיזוקים מתאימים.

לצורך הבחנה ברורה ומניעת טעויות בהתחברויות, יצבעו כל הצינורות עוד לפני בידודם וסתימת  
 מטרים. 4החריצים, ע"י טבעות בצבעים שונים במרחקים של 

 
 קונסולים ותליות לצנרת   07.02.3.2

קונס  • עבור  אופייניים  פרטים  להכין  כן  על הקבלן  וכמו  לצינורות  חיזוקים, מתלים  ולים, 
דגמים מכל הקונסולים, חיזוקים ומתלים הדרושים ולאשרם ע"י המפקח עוד לפני תלית  
בורגי "פיליפס", או   וכו' תיעשה בעזרת  ולתקרות  הצינורות. קביעת הקונסולים לקירות 

 רול פלגים. 

 על הקבלן לקבל אישור המפקח למיקום התלויות.  •

התלי  • אמצעי  מוכנים  כל  מגולוונים  חרושתיים  אביזרים  יהיו  וכו'  תליות  קונסולים,  ה, 
 מתאימים לקוטר ומספר הצינורות. 

 התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ, למניעת החלקה והעברת הרעש.  •
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 מרחקים בין תליות לצינורות אופקיים יהיו כדלקמן:

 מ'.  -2.00לא יותר מ  -  1לצינורות מגולוונים או שחורים עד קוטר " •

 מ'.   -3.00לא יותר מ -ומעלה  2לצינורות מגולוונים או שחורים בקוטר " •

 מ'.  -0.5לא יותר מ  -  2או חומר פלסטי אחר, בקוטר עד " HDPEלצינורות  •

 מ'.  -1.0לא יותר מ  3עד " 2או חומר פלסטי אחר, בקוטר " HDPEלצינורות  •

 מ'.  -1.5לא יותר מ  3או חומר פלסטי אחר, בקוטר מעל "  HDPEלצינורות  •

בעובי   - מחורץ  גומי  אטם  ע"י  רעש  למניעת  יבודדו  התליה  אמצעי  מ"מ    5כל 
 מינימום. 

 כל אביזרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בהתאם למפורט בסעיף "צביעה".  -

אופקית - המורכבים  פלסטי  חומר  או  יציקה  מברזל  ושופכים  דלוחים    צינורות 
בנוסף לכך יחוזקו הצינורות מחומר   יוחזקו מתחת לכל ראש בתליה קבועה ולא מטלטלת.

 מ' בתליות קבועות ולא מטלטלות. -1.00פלסטי במרחקים של לא יותר מ

)תחתית   - הנמוכות  הנקודות  בכל  להורקה  ניקוז  ברזי  יורכבו  המים  בצנרת 
 השכטים, חדרי מכונות וכו'(. 

   
 רקורדים ואוגנים   07.02.3.3

עם רקורד קונוס מגולוון מצד    כל שסתום הברגה המורכב על צינור מגולוון יורכב -
  אחד. 

של   - אוגנים  לקטרי  במידותיהם  יתאימו  וברזים  למכשירים  נגדיים  אוגנים 
גלוון   עם  שחורים  פלדה  לצינורות  חרוטים  פלדה  אוגני  ויהיו  הברזים,  או  המכשירים 

 לצינורות מגולוונים. 

א - פליז,  אביזרי  "בושינגים",  רקורדים,  הברזים:  לחיבור  עזר  אביזרי  וגנים  כל 
 נגדיים למיניהם, ברגים ואטמים כלולים במחירי הברזים.

לסגירת - ידאג  הצינורות  של  הביצוע  בחשבון שבכל שלבי  קצה    על הקבלן לקחת 
 הצינורות. הערה זו נכונה לגבי כל הצינורות שבבניין. 

 
 חיטוי מערכת הספקת מים הראויים לשתיה  . 07.03

 
 הקבלן לבצע חיטוי המערכת כדלקמן: עם סיום והפעלת המערכת להספקת מי שתייה, על

 חלקים למיליון כלורין פעיל למשך  50המערכת או חלק ממנה, תמולא בתמיסה המכילה  . 1
 שעות לפני שטיפתה והכנסתה לשימוש.  6     

 חלקים למיליון   200. את מיכל האגירה למי השתייה יש למרוח מבפנים בתמיסה המכילה 2
 לפני שטיפתה. כלורין פעיל ולהשאירה במשך שעתיים       

 לאחר פעולות החיטוי הנ"ל, יש לשטוף היטב את המערכת על כל מרכיביה.  . 3
 אלה.  . עבודות החיטוי כלולות במחירי היחידה של הצנרת. לא תשולם תוספת עבור עבודות4

 

 
 . פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע07.04

 

ה - על  המתקנים,  הקמת  של  הביצוע  בזמן  קורוזיה  בהתחשב  למניעת  בפעולות  לנקוט  קבלן 
עם   מיד  הראשונה  היסוד  צביעת  את  לבצע  עליו  כך  לשם  המתקנים.  להפעלת  עד  הזמן  בפרק 

 השלמת חלקי המערכת. 

אבק  - מלכלוך,  הצנורות  של  ויסודי  קפדני  ניקוי  לאחר  לבצע  יש  הצנרת  צביעת  עבודות  את 
 ושמן. 

בת - המורכבים  מים,  להספקת  מגולבנים  פלדה  הריצוף,  צנורות  ובתוך  ומתחת  הקירות  וך 
 .(מיקרון עובי כולל 200יצבעו בשתי שכבות צבע אספלט קר )
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 פלדה מגולבנים המורכבים גלויים ייצבעו כדלקמן: צינורות -

 הורדת שומנים עם סולבנטים וליטוש עם נייר לטש.  . 1 -

 מיקרון.  40 -שכבת יסוד "וושפריימר טופק" שני חלקים  . 2 -

 מיקרון.  35  -של "איתן" )גוון לפי הדרישה( שכבה עליונה  . 3 -

 

 צנורות ברזל יציקה המורכבים גלוים ייצבעו כדלקמן: 

 ניקוי במברשת פלדה מכל החומרים הזרים והורדת שמנים עם סולבנטים. . 1 -

 מיקרון עובי כל אחת.   40  -שכבות מניום סינטטי  2 . 2 -

 מקרון.  35שכבה עליונה של סופרלק )גוון לפי הדרישה( עובי   . 3 -

 

 כל חלקי מתכת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זויתני ברזל וכו', וכמו כן צנורות פלדה  

 שחורים, ייצבעו כדלקמן:

 ניקוי במברשת פלדה והורדת שמנים בסולבנטים.  . 1 -

 מקרון כל אחת.  40 -שכבות יסוד של צינקוט   . 2 -

 מקרון.  35  -)גוון לפי הדרישה(  333צבע עליון מגן  . 3 -

ת הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד, מחירן כלול במחיר יחידה של הצנורות ו/או  עבודו
 הפריטים הצבועים. עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעים מקצועיים בעלי ידע ביישום צביעה. 

 גוון צבע של שכבה העליונה לצנורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן: 

 (96תמרור )גוון מס' -אדום  -רים צנורות מים לכיבוי אש וספרינקל

 תכלת  -  צנורות מי שתיה

 

 רשימת חומרים  

  SCH 40פלדה מגולוונת,    -    נורות לברזי שריפהיצ

 לפי כתב הכמויות  - .SCH 40 ,S.Pפלדה מגולוונת,    -  יה  ינורות מי שת יצ

כתב HDPE (GEBERIT)פוליאתילן    -  צנורות ביוב וניקוז   לפי  פי.וי.סי.   ,
 הכמויות 

 ציפוי פי.וי.סי חיצוני  פלדה שחורה עם ציפוי בטון פנימי ו      - מים חיצוניים נורותיצ

 .530לפי ת"י  ,)כדוגמת טריו(     
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 .  זיהוי מערכות07.05

 

על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הברזים, הצינורות, וכן לשרטט )לכתוב( על כל צינור     6.1
מה. את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר הצבע הסופי,  את תפקידו ואת כיוון הזרי 

נוחים לקריאה.   יהיה במקומות  והסימונים  מיקום השלטים  הבניין.  בכל החדרים, חללים בתוך 
 צבע השלטים יהיה בהתאם לצבע הצינורות, הברזים או הציוד, או לפי דרישת המפקח.

 לפי דרישת המפקח.  -גודל השלטים, צורתם והחומר ממנו הם עשויים 

 

לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי )מים קרים וכבוי אש( וחצים לכיוון הזרימה במרחקים של     6.2
חלל.    6 או  חדר  בכל  אחד  ומינימום  הסתעפות  או  זווית  כל  אחרי  אחד  ישר,  בקו  מינימום  מ' 

 השלטים יהיו מחוזקים היטב לצינורות ע"י מהדקים. 

 

רות יהיו מסרט פלסטי מודבק לצינור. צבע שלט או חץ ואותיות יהיה  השלטים והחצים לצינו    6.3
מ"מ יצבעו    3בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה. השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי  

 בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי בהתאם לאישור המפקח.

 

ם של עבודות הצביעה  קבלת העבודה או קבלת חלק מהעבודה קשורה, בין היתר בביצוע מושל  6.4
 והזיהוי לשביעות הרצון של היועץ והמפקח. 

 

עבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הצינורות, ברזים, וכו' ולא תשולם תוספת כל     6.5
 שהיא בגין הנ"ל בכל המקומות הנדרשים בבניין.
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 אופני מדידה 

 מחירי יחידה  .  1

הם תמציתיים בלבד, ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את  תיאורי העבודה בסעיפי כתב הכמויות  
בת"י   המיוחד,  הטכני  במפרט  למתואר  בהתאם  הדרוש  של  43כל  הסטנדרטי  הכללי  במפרט   ,

כתב   של  בסעיפים  המוצגים  היחידה  מחירי  ובתכניות.  המתאים  בפרק  משרדית  הבין  הועדה 
 הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

מ  א.  זה  בכלל  החומרים  ברגים,  כל  צבעים,  איטום,  חומרי  כגון:  עזר  וחומרי  לסוגיהם  וצרים 
ווים, חומרי ריתוך, הפחת שלהם, חומרי בנין בטונים ברזלים וכו'. כמו כן מסי קניה   קונסולים, 

 לפי הצווים של היום. 

חציבת   ב.  כגון:  עזר  עבודות  לרבות  החוזה  תנאי  של  מלא  ביצוע  לשם  הדרושה  העבודה  כל 
, בלוקים וקירות בטון, קונסולים סתימת פתחים עם בטון כך שהמצב הראשוני  חריצים בקירות

ו/או   המפרט  דרישות  עפ"י  בחומרים  וצנרות  שרוולים  בין  מרווחים  וכל סתימת  לקדמותו  יחזור 
בכל   פיגומים  הצנרת,  הכנסת  לאחר  הקירות  עם  ומיושרים  מלאים  יהיו  הפתחים  הרשויות. 

להר פיגומים  דרושים  בהם  ניתן  המקומות  ולא  במידה  לתקרות,  מתחת  והאביזרים  הצנרת  כבת 
להשתמש בפיגומים שקבלן הבניין הכין באותו מקום לצרכיו הוא, עבודות העפר )הכוללות עבודות  
האדמה   והרחקת  הקרקע  הידוק  בחזרה,  המילוי  תהום,  מי  שאיבת  תהום,  במי  חפירה  חפירה, 

העבוד מדידת  צבע,  עבודות  וגידור(,  דיפון  הוראות  המיותרת  סופית,  להרכבה  תכניות  הכנת  ה, 
 , שרוולים עפ"י הדרישות.  AS -MADEאחזקה והפעלה, הכנת תכניות  

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונות.  ג. 

וחלוקתם   ד.  שינועם  ופריקתם,  העמסתם  זה  ובכלל  וכו',  עבודה  כלי  החומרים,  כל  הובלת 
 בבניין. 

 שמירתם.אחסנת החומרים, הכלים המכונות ו ה. 

שכ"ע כולל כל המסים הסוציאליים לגבי עובדים, הוצאות הביטוח, מכס וכל המסים החלים   ו. 
 על החומרים. 

חשמל ז.  )הוצאות  והמקריות.  המוקדמות  הוצאותיו  זה  ובכלל  הקבלן,  של  כלליות   הוצאת 
 ומים הנדרשים לצורכי עבודתו יקבעו באופן יחסי לסה"כ הצריכה בבניין(. 

 ל הפסולת הנובעת מעבודת הקבלן מחוץ לאתר ולמקום שפיכה עירוני מאושר.סילוק כ ח. 

מנת   ט.  על  שבוע  מדי  יבוצע  הניקיון  הקבלן.  יעבוד  בהם  המקומות  בכל  ותמידי  רצוף  ניקיון 
 למנוע מלהפוך הבניין למזבלה.

כות  י. הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו, ובפרט כל ההוצאות הכרו
 באחזקת צוות ניהולי ופועלים מקצועיים ומאומנים באתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע. 

 רווח הקבלן.  יא.  

 הכמויות  .  2

הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי לשנות את הכמויות  
בכללם סעיפים  לבטל  וכן  וגודל  יחס  בכל  הקטנה,  הגדלה,  ע"י  סעיף  לפי  בכל  תשולם  העבודה   .

 המדידות הסופיות של העבודות שבוצעו בפועל. 

 תוקף המחירים  .   3

 מחירי היחידות בכתב הכמויות יישארו בתוקף בכל המקרים ובכל התנאים:

 בין אם בגלל שינוי בכמויות )שהן באומדן בלבד(, בכל אחד מהסעיפים, בכל יחס שהוא.  -

 ת, מספר הספחים, האביזרים, בין אם בגלל הכנסת שינויים בתכני  -

 החיזוקים ו/או חומרי העזר האחרים, שאינם נמדדים בנפרד, יוקטן או יוגדל בכל יחס שהוא. 

 בכל מהמקרים הנ"ל כאמור לעיל מחיר היחידה יישאר קבוע ולא ישתנה מכל סיבה שהיא. 

 מדידות  .   4

 חת ושבר. כל המדידות תהיינה נטו, אחרי ההתקנה, בלי שום תוספת עבור פ א. 
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אפשרות   ב.  לו  שתהיה  כדי  הצינורות,  כיסוי  לפני  המפקח  אישור  לקבל  חייב  מדידה  דף  כל 
 לבדוק את המדידות. 

המדידה תיעשה ע"י הקבלן על חשבונו הוא, ותירשם בתוך פנקסי מדידה מסודרים לפי סוגי   ג. 
 ומקום העבודה, עם ריכוזם לפי סעיפי החוזה. 

בנו תיעשה  המדידות  בדיקת  יימסר  ד.  מדידה  דף  מכל  מאושר  והעתק  נציגו  או  המפקח  כחות 
 למפקח. 

 מדידה לפי יחידות    4.1

כלים, מכשירים, ברזים, מגופים, שסתומים למיניהם, ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות   א. 
 במקום.

היחידות המורכבות. עומקי התאים   ב.  לפי מספר  ימדדו  למיניהם  ותיעול  לביוב  ביקורת  תאי 
 ו לפי העומק מרום תחתית צינור היציאה עד רום המכסה בגמר העבודה. יסווג

 מדידה לפי יחידות אורך     4.2

צינורות לכל סוגיהם ולפי הקטרים ימדדו לאורך ציריהם כולל אורך האביזרים, רקורדים,   א. 
" בקוטר  לצינורות  הברגה.  ושסתומי  מאורך    2אוגנים  יופחת  והברזים  השסתומים  אורך  ומעלה 

 נור הנמדד. הצי

לסוגי הבידוד ולסוגי וקטרי הצינורות המבודדים, ימדדו לאורך ציר הצינור    -בידוד צינורות   ב. 
 המבודד. 

לפי סוגי הצינורות   ג.  פנימי של תא בקורת אחד למשנהו,  ותיעול ימדדו מקצה  ביוב  צינורות 
ה רום  עד  של הצינורות  ולפי העומק, מרום תחתית הפנימית  הצינורות  ביצוע  וקטרי  קרקע בזמן 

כוללים   המפלים  הצינור.  וסוג  קוטר  מאותו  הצינור  של  אורך  במטר  ימדדו  מפלים  החפירה. 
 במדידת האורך את כל האביזרים הדרושים, ביקורות, חיזוקים, חורים, חציבות, ועטיפת הבטון. 

 תוספת מעל למדידה ושונות  .  5

הצינורות   א.  ב   מכל הקטריםמחירי  כוללים  כל האביזרים, הספחים,  ומכל הסוגים  תוכם את 
עזר   חומרי  וכל  אוגנים,  רקורדים,  רעידות,  בולמי  חבקים,  המפקח(,  )באישור  תליות  חיזוקים, 

 האחרים הדרושים. 

מספרם   ב.  אם  בין  וכו'  חיזוקים  ספחים,  אביזרים,  עבור  כלשהי  תוספת  לקבלן  תשולם  לא 
יקטן    -ישתנה   או  ובין אם מספרם    -יגדל  מוחלט,  יקטן    -ישתנה  באופן  או  לאורך    -יגדל  ביחס 

 הצינורות. 

בניגוד לאמור בסעיפים א', ב' לעיל יקבלן הקבלן תשלום עבור אביזרים מסוימים בקוטרים   ג. 
הכמויות   ברשימת  בנפרד  מפורטים  אלה  אביזרים  כאשר  ורק  אך  נפרדים    -מסוימים,  בסעיפים 

לכמות בהתאם  לקבלה  ישלם  כזה  במקרה  הצינורות.  שמפורט    מסעיפי  כפי  באביזרים  יחידות 
 ברשימת הכמויות.
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 תקשורת שמל וות חעבוד - 08פרק 

 
 
 . תנאים כלליים: 1

 א. היקף המפרט:    
טות בתוכניות,  מפרט זה מהווה השלמה לתוכניות . על הקבלן לבצע את כל העבודות המפור 

העבודות המתוארות בתוכניות תמצאנה  בכתב הכמויות ובמפרט זה. אין זה מין ההכרח כי כל 
 את בטויין במפרט זה. 

  
 ב. ביצוע :     
העבודות תבוצענה לפי התוכניות של מכרז זה וכן בהתאם לתוכניות הבניה ופרטיהן שיומצאו       

התאם לדרישות חברת החשמל , חברת "בזק" וזכיין  לקבלן לפני ותוך כדי ביצוע העבודה וכן ב
רצון   אזורי , ובהתאם לדרישות המפקח על ביצוע העבודה ולשביעותהטלויזיה בכבלים ה

של   08חברת החשמל ו"בזק" וכן ע"פ מפרט בלנה ע"י  וחו וכן כי העבודות תתקהמזמין ו/או בא כ
 הועדה הבינמשרדית.  

 
 

 ג. תנאי המקום :  
במחירי היחידה שהציג בכתב הכמויות   המקום , ולקח בחשבוןי בדק את תנאי הקבלן מצהיר כ  

עת  ל תביעה מאת הקבלן הנוב את כל התנאים של אתר העבודה ומוסכם כי לא תתקבל כ
 יצוע העבודה. מתנאי המקום ותנאי ב

 
 ד. תנאי המפרט :   
יש את הצעתו,  מוסכם בזה שהקבלן בדק את תנאי המפרט והתחשב בהם , במלואם , בזמן שהג  

כחלק בלתי נפרד מכתב  במחירי היחידה בכתב הכמויות . רואים בזה את תנאי המפרט
 פרט.  ת כל תנאים המפורטים במב הכמויות כוללים בזה אהכמויות והמחירים המוצגים בכת

 
 :   ציוד וכו'  ה.  חומרים, אביזרים, חלקי 
דרישות המפרט וכתב הכמויות.  יהיו חדשים ומהסוג המשובח ביותר הנמצא בשוק, בהתאם ל 

תיקני חוץ מקובלים. הקבלן יאשר אצל המפקח ו/או המתכנן כל  הם יתאימו לתקן הישראלי ו 
או המתכנן לפסול כל חומר , י התקנתו. ברשות המפקח ומר, אביזר או ציוד לפנ סוג של ח 
פקח או  ו ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מיד על חשבונו. קביעת המ אביזר א

 המתכנן תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  
 

 ו. טיב העבודה :   
 הה לפי התקנים המקובליםהקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבו 

ח ו/ או המתכנן ו/או בא  ולשביעות רצונו המלאה של המפקחשמל ובהתאם לדרישות חברת ה 
מתכנן לפסול את עבודת הקבלן או חלק  כוחו של המזמין או המזמין. ברשות המפקח או ה

הקבלן לתקן או להחליף את חלק העבודה שנפסלה על    ממנה אשר יראו כבלתי מתאימים ועל
 ניתנת לערעור.   תכנן תיהיה סופית ובלתיונו, קביעת המפקח או המחשב

 
 התוכניות : ז. תאום ובדיקת  
ם כל הגורמים הנוגעים בדבר. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלא ע 

וחלקי המתקן ויוודא את מיקומן לפני הביצוע. כמו כן יבדוק  הקבלן יבדוק את מיקום הציוד 
נים בבנין והתקנת לוחות החשמל   וש למעבר דרך פתחים מוכבמיוחד את אפשרות השימ הקבלן

קן השונים  ום שנקבע להם בתוכניות. הקבלן  יתאם את מידות לוחות החשמל וחלקי המתבמק
 ת המקום שהוכן עבורם. כך שלא תווצר הפרעה לחלקי המתקן האחרים וכן שיתאימו למידו

 
 ח. תוכניות  עבודה :   
ם ימציא הקבלן למפקח או המתכנן  וחלקי מתקן חשובים אחרילפני בניית לוחות חשמל     

ושה עותקים. לא  תוכניות ביצוע מפורטות עם מידות מדוייקות ופרוט סוגי הציוד שיותקנו בשל 
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יגש הקבלן לביצוע לוחות או חלקי המתקן השונים באם לא קיבל אישור בכתב לביצועם ע"ג  
 התוכניות שהגיש.  

 ין :  פקת חומרים ע"י המזמהס ט. 
המזמין רשאי לספק לקבלן לפי מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות חלק או כל החומרים   

 הדרושים לביצוע העבודה.  
 
 וספות בכתב הכמויות.ים ותשינוי. 2

המפקח ו/או המתכנן ו/או המזמין  רשאים להגדיל או להקטיןו את היקף העבודה ואת     
במחירי היחידה שנקבעו . המזמין   נהם וזאת ללא שינויכמויות לפי ראות עי תב ה שבכ הכמויות

ללא  שומר לעצמו את הזכות להזמין רק חלק מהעבודה שבכתב הכמויות אצל הקבלן וזאת 
 שינוי במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.  

 
 שינויים ותוספות במחירי יחידה חדשים.. 3

י כתב הכמויות  ת את ביטויין בסעיפעבודות שאינן מוצאוודה העב במידה ויווספו תוך כדי 
יקבעו מחירי יחידה חדשים עבור סעיפים אלה. הקבלן יגיש את הצעתו למחירי יחידה אלה,  

הוצאות לחומר, לשכר העבודה להוצאות כלליות ורווח שיאושר אחרי משא ומתן בין  תוך פרוט 
ידה המוצעים ע"י   אי הסכמה למחירי יח של  מקרההמפקח, המזמין  ו/או בא כוחו והמתכנן. ב

 קבלן תהיה קביעתו של המפקח סופית.  ה
 

 קבלת המתקן. . 4
מל, שתוזמן ע"י הקבלן ועל  אחרי השלמת המתקן )כל חלק וחלק( ואחרי בדיקת חברת החש 

חה"ח למתקן, ימסור הקבלן את המתקן לידי המפקח או  חשבונו , ימציא הקבלן אשור 
מוחלטת . הקבלן יתקן על  א פועל לשביעות רצונם המין ו/או בא כוחו  כשהוהמתכנן ולידי המז

 ו.  תגלו בבדיקת חה"ח , המפקח, המתכנן המזמין ו/או בא כוחחשבונו את כל הליקויים שי 
 

 אחריות הקבלן. . 5
הקבלן יהיה אחראי כלפי הרשות לטיב עבודתו לתקופה של שנה אחת מיום קבלתה ע"י המתכנן.    

הנ"ל או ביצוע עבודה שאינה   גלות במתקן במשך התקופהים והתקלות העלולים להת כל הליקוי 
שיקבע ע"י    ט, יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו הוא ותוך זמן מתאיםבהתאם לתוכניות והמפר

ודה ע"י חברת חשמל והמתכנן אינה משחררת את  המתכנן או המזמין ו/או בא כוחו. בדיקת העב
 הקבלן מאחריות זו.  

 

 תאור טכני: .6
 ת   צ נ ר  6.1
וך יציקות בטון ו/או  מ"מ לשימוש בת  16א. צנרת "מריכף" תהיה תקנית בקוטר מינימלי של      

חת לריצוף. חוץ ממקרים בהם יצויין אחרת במפרט או  לאינסטלציה בקירות מתחת לטיח ומת
וזאת ע"י גורם אחר  צינורות שיונחו בתוך היציקות לפני היציקה,  הכמויות או בתוכניות.  בכתב

לבין   ס"מ  בין הצינור 5תמיכות מתאימות מרחק מינימלי של ס.ו כן יש להבטיח ע"י  . כמ
תוך קיר אליו הוא צריך להגיע , רואים  מסגרת תבנית היציקה. במקומות בהם יורד הצינור ל 

אילו הוא בדק את תנאי הקווים ותקינותם והוא ישא באחריות מלאה  את הקבלן מבצע כ
נות הצינורות. בתקרות תלויות  בקשר להשחת חוטים ותקי דית לכל התקלות והנזקיםובלע

 ת תקנית, ירוקה מסוג "כבה מאליו".  ואקוסטיות תהיה הצנר
 

 מ"מ.  16נית יהיו בקוטר מינימלי של  רון" להתקנה חיצו ב. צינורות "מרי 
 

משורינות תצוידנה   ג. תיבות הסתעפות תהיינה ותותקנה כמסומן בתוכניות. תיבות הסתעפות 
 ג הארקה מפליז. בבור

 
 ל ו ח ו ת   ח ש מ ל    6.2
ות  תוכניות החשמל שהוגשו לקבלן ויבנו בהתאם לתקנות הנוגעא. לוחות חשמל יבנו בהתאם ל 

 . 1976תשל"ז  3531מס' ל"כללים להתקנת לוחות חשמל" , קובץ התקנות ממשלתי 
 נן, בכל מקרה. ובכפוף לאישורו של המתכ ב. מיקום הלוחות יהיה כפוף לתוכניות החשמל  
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 תכנן.  ג. הלוחות יבנו ע"י יצרן לוחות מוכר שיאושר מראש ע"י המ 
ד והאביזרים כפי שפורטו בתוכניות ד. מידות הלוחות יתאימו לצרכי ההרכבה של הציו 

ת ומיקום ההתקנה ויכללו מקום מספק ונוח לביצוע חיבורי כניסה ויציאה  החשמל, למידו
 ות עתידיות. מקום שמור לתוספ 25%וח ואליו. כמו כן יכיל הל מהלוח 

 בתוכניות והם יחוברו למהדקי יציאה.   ה. לכל מעגל יותקנו מבטחים כמצויין  
שמל שהוצאו ע"י המתכנן הם תרשימים עקרוניים בלבד. על יצרן הלוחות  לוחות הח  ו. תרשימי      

החשמל להגיש תוכניות מפורטות                                 , באמצעות קבלן                            
 ת    של לוחות החשמל שיכילו תוכניות מבנה מפורטות , תוכניות הרכבה מלאו

יות חד  קוויות וכן תוכניות פיקוד במקום שנדרש. כמו כן יפרט המבצע את  ניות חשמל ותוכ            
התוכניות של לוחות   .  הקבלן המבצע יגיש אתכל   סוגי הציוד בהם ישתמש בבנית הלוחות

 מל בשלושה העתקים למתכנן ורק עם קבלת אישור לביצוע יוכל לגשת לביצוע הלוחות.  החש
שה להתחברות חיצונית , יסומנו בצורה בולטת ויכילו את  נוחים לגיקים יהיו ח. סרגלי המהד  

מנו גם הם ע"י  המעגלים המתחברים אליהם.  הכבלים יסו             מספרי   
 כבל מיוחדות.  סימוניות 

אלא אם כן פורט אחרת. שנאי הזרם יוארקו כחוק. כל   96X96ט. ציוד המדידה יהיה תקני,  
 בפני נגיעה מקרית.                   הציוד יהיה מוגן  

י. כל הציוד המותקן בלוח , חיצוני ופנימי ישולט בשילוט בולט, בצבעים שונים מצבעי הלוח.     

מ"מ ויכיל את שם המעגל ומספרו . רשימת השילוט   15X45של   שלט יהיה בגודל מינימליה
 ת לביצוע.ית המאושרתוגש יחד עם תוכניות הלוח לאישור המתכנן  ותבוצע עפ"י התוכנ 

יא. כל הציוד שיותקן בלוחות יהיה מסוג אחיד, יעמוד בדרישות הטכניות המפורטות הכתב בכתב   
הגדרה טכנית.  וד מחברות שונות באותה העדכניים. אין לשלב צי  הכמויות עפ"י התקנים

מידה בזרמי הקצר כנדרש בכתב הקבלן ישמור על רציפות הציוד בכל שלבי הניתוק והע
והגנה עורפית תאושר רק לגבי ציוד של אותה חברה וע"פ טבלאות  דת ניתוק  מויות קסקהכ

ריקאיות או  רת חברות אירופאיות, אמשיוגשו למתכנן לפני התקנת הציוד.  הציוד יהיה מתוצ
ות וגדולות שלהן נציגות אמינה וחזקה בארץ. תובטח רציפות גיבוי טכני ואספקת  יפניות מוכר

 תקן.  הספקת המ רבות אחרילוף לשנים חלקי חי
יב. מנתקי מעגל מתכווננים יהיו מסוג "מגביל זרם קצר" בעל כיוונון טרמי ומגנטי חיצוניים,  

הכמויות עפ"י התקנים  ושר ניתוק כמפורט בכתב תקיניות וסטנדרטיות וכ  מידות חיצוניות

. למנתקי המעגל תהיה אפשרות    IEC 898. וביתי IEC  947-2המתאימים, תעשייתי: 
י עבודה וחוסר מתח. מגעי עזר רגילים  של כל האביזרים הנדרשים כגון : סליל  התחברות

 הפעלה מרחוק. צוני ופנימי וכן מנוע לולתקלות, מצמד מכני קצר וארוך , חיגור מכני חי
טיים )ראה  יג. מא"זים )מאמתים(, בכושר ניתוק כמפורט בכתב הכמויות עפ"י התקנים הרלבנ 

נים. הכל מקרה שלא  מאותה התוצרת של מנתקי המעגל המתכוונו     סעיף יב(            

תקן הישראלי  פי ה  על  KA6מינימלי של      פורט יותר שימוש במא"זים בכושר ניתוק    

. במקרים בהם ידרש כושר ניתוק גבוה יותר  יוכל הקבלן להשתמש    I EC  898או  745ת"י 
 וק אך ורק לאחר אישור המתכנן.בקסקדת נית

יהיו מתוצרת מוכרת , כמפורט לעיל, ורצוי מאותה תוצרת כמו ציוד הניתוק וההגנות  גענים יד.  מ

     AC IIIזרמים במשטר עבודה יו מוגדרים להספקים או המגענים יה                 . כל     
 ליון פעולות לפחות .  מי 2לאורך חיים של      )אלא אם נדרש אחרת( ויתאימו לעבודה  

)הגנה    CLASS IIיתאימו לעבודה  עם המגענים בדרגת הגנה עורפית   מנוע )מתנעים( טו. מגיני     
יו מאותה תוצרת כמו  וק כפי שנדרש בלוח.( יהעל ציוד  העבודה והציוד בלוח( בכושר הנית 

 ם ורצוי כמו מנתקי המעגל המתכווננים.  עניהמג
 ותוצרת כמפורט בסעיף יא' לעיל . טז. ציוד עזר יהיה מסוג 

ממ"ר . המהדקים יכילו    4דקים יהיו תקינים ובגודל מינימלי שיתאים לקליטת מוליך של מה יח.
למהדקים במתחים שונים.  י כניסת מתח וצבע שונה  שילוט ומחיצות כנדרש , כיסוי למהדק

 מהדקי הפיקוד יהיו גם הם בצבע שונה .  
מתוצרת יצרן מוכר ,    היהח י יט. מבנה הארון יהיה כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות . ארון פ 

יבנה מפח מטופל טיפול כימי ויצבע בצביעה אלקארוסטטית באבקת אפוקסי. ארון מחומרים  
 תו תקן.   מתוצרת יצרן מוכר ונושאפלסטיים יהיה 
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 הארקות   6.3
 

. עם סיום  1981התשמ"א  4721א. המבנה יוארק בהארקת יסוד תקנית עפ"י תקנות החשמל,מס' 
ארקת היסודות ולפני ביצוע היציקה יזמין הקבלן המבצע את המתכנן  ת הטבעביצוע ריתוכי 

 לבדוק את המערכת ולאשרה.
 

פוטנציאלים עפ"י אותו חוק יחוברו  ואת המחייבים חיבור לפס השוב. כל שאר המתקנים בבנין , 
לפיו במוליך בחתך מתאים ובצינור מתאים .פס השוואת הפוטנציאלים יכיל מקום לכל 

 . 25%שים בתוכניות וכן חיבורים עתידיים בשעור של נדרם ה החיבורי
 

 ג. לוחות החשמל ולוחות המשנה יוארקו . 
 

 לי. קה בכל חלקי המתקן החשמד. יש לשמור על רציפות האר
 

 גופי תאורה 6.4
 

גופי התאורה שיסופקו יהיו עפ"י כתב הכמויות אלא אם נדרש אחרת. על הקבלן המבצע להודיע  
א מתכוון לספק . באם המבצע מבקש להתקין גופי תאורה שלדעתו הם  הו פיםלמתכנן איזה גו

המתכנן  ו חובת ההוכחה ושיכנוע  שווי ערך לגופי התאורה שהוגדרו בכתב הכמויות מוטלת עלי
לה הינם שווי ערך לאלה שפורטו בכתב הכמויות. לא יתקין הקבלן גופי  כי גופי תאורה א 

 אושרו ע"י המתכנן. תאורה שלא 
 
 דותמדי. 7
 
. מחירי היחידה המוצעים ע"י הקבלן בכתב הכמויות יהיו סופיים ויחיבו את הקבלן. באם יהיו  1

דרו לאזורים  ת אותם האביזרים אך יוגת או בחוזה אשר יכילו אסעיפים שונים בכתב הכמויו 
היה על הקבלן לבצעם עפ"י  שונים והמפקח או המתכנן יבקשו להשתמש בהם במקום אחר , י

 מבינהם. וך הנמ המחיר  
 
. מחירי היחידה שהוצעו ע"י הקבלן יחשבו ככוללים את ערך כל העבודה , החומרים , ההוצאות  2

פי שפורט בכתב מלא ומושלם של הסעיף כ האחרות הנדרשות לביצוע הנלוות וכל ההוצאות
 מחירי היחידה גם את המפורט להלן :  הכמויות. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכילו

ומרים וחומרי העזר הנכללים בעבודה לצורך ביצועה המושלם כולל כל המיסים  הח  כל א. 
 הידועים ושאינם ידועים , פחת וכו'.

 
 עגורנים , גנרטורים , רתכות וכו'. כגון פיגומים  בודה וציוד עזרש בכלי עב. שימו 

 
בלת העובדים  למזמין וכן הוג. הובלה , העמסה , פריקה , ושמירה על הציוד עד לרגע מסירתו   

 אתר העבודה וממנו. ל
 

מזג  ד. הוצאות הגנה על הציוד ועל העובדים וכן חבויות כלפי צד שלישי , כולל הפרעות ונזקי  
 אויר. 

 
 לת העבודה , מדידה , סימון ומשרדיות שונות. הנהלה , הנהה. הוצאות  

 
 ת עובדים. ו. כל המיסים , ההיטלים וההוצאות הסוציאליות בגין העסק 

 
 הוצאות ישירות ועקיפות שלא ניצפו מראש. . ז 

 
 ח. רווח קבלן. 

 
ערכת , קבלני המשנה  ט. כל ההוצאות הישירות והעקיפות  הקשורות בעבודות קבלני המ 

 לנים אחרים.וקב
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 . קבלני משנה 8
 

לא יעסיק הקבלן הזוכה קבלני משנה לביצוע  עבודות החשמל אלא אם קיבל על כך אישור  
 מפקח והמתכנן.את המזמין , הש , ובכתב , ממרא
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 מתקני מתח נמוך 

 
 הערות כלליות :  

 
ורט  סה בהקמת המערכות   כמפ. על הקבלן המבקש להשתתף בפרויקט זה להיות מיומן ומנו1

 ת. במכרז ובכתב הכמויו
 
.  הקבלן ידרש להוכיח כי ביצע בעבר פרויקטים אחרים בסדר גודל דומה ובמתקנים  2

רש הקבלן להוכיח כי ברשותו צוות עובדים קט זה.  כמו כן  , ידמאובטחים כנדרש בפרוי
רש  לעמוד בלוח הזמנים הנד  מיומן , המנוסה בביצוע עבודות כאלה ,  וכי הוא  יהיה מסוגל

 רטות בכתב הכמויות. לביצוע העבודות המפו
 
המפרט  ט עומד במלואו בתנאי . הקבלן ידרש להוכיח למתכנן , כי הציוד המוצע על ידו לפרויק3

 מויות.  הטכני  וכתב הכ
 האחריות להוכחת עמידות הציוד מוטלת על המבצע .     
 
 היחידה.   כפוף למחירי   50% -את היקף הפרויקט ב  . המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות 4
 

 מערכת כריזה  
 

 מסד:
 

ות לפרוק  וזיבי , דפנותיו ניתנ,שעוי ממתכת לאחר טיפול אנטי קור 19מסד ציוד תקני ברוחב  "
 (. 1.75נוח באביזרי הפנים.חזית המסד עשויה פנלים במידות תיקניות )"  לצורך טיפול

 מקום שמור.. 25%עוד ויכיל   וד המפורט בכתב הכמויות גודל המסד יתאים להתקנת כל הצי
 . 25%גלגלים לאפשר את ניידותו , המותאמים למשקלו הסופי +    4בתחתית המסד יותקנו 

ילות המתאימות לתמיכה ולפרוק הציוד והכנסה והרכבה  המסד יותקן על מס   הציוד שיותקן בתוך
 נוחים.

 . מקומות פנויים ושמורים יכוסו בפנלים עיוורים
 . סף פנל איוורור מתאיםלכל יחידת הגברה יתוו

, רמקול למוניטור ,   vu-meter המסד יכיל פנל ראשי עם מפסק הפעלה ראשי , מד תפוקת עצמה
 ערוצים. וסת עוצמה ובורר 

 
 מגבר :

 

 (  , הכולל : HEAVY DUTYמגבר הספק המותאם לעבודה בתנאים קשים )
 ל רוחב  תחום ההענות. הספק נומינלי כמפורט בכתב הכמויות , בכ

 60-16000Hz (  3DB)ום הענות : חת

   KHZ 1ב    - 1% -אחוז עיוותים : טוב יותר מ   

 DB 60  -יחס אות לרעש : טוב מ 

 .  V100  ,V  70מתח יציאה : 
 , אוהם. 16,   8,  4עכבת עומס : 

 .  VDC 24  ,HZ 50-60   ,VAC 220-240מתח עבודה : 

 על המוסיקה (.  OVERRIDEאפשרות כניסת מיקרופון אחת עם  )  AUX  3  +MIC 3כניסות : 

 ( LEDת  נורית בקרה ונורית תקלה ומד תפוקה עם סקלת נוריו 
 בכניסת המתח. )נתיך חצי אוטומטי. ( וכן נתיך מהיר  הגנות בפני  : קצר , נתק ועומס יתר .
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 מטען ומצברים :
 

אפשרו  ( , אשר י  MAINTENANCE FREEמזוודים ללא טיפול )  V24מטען מתאים ומצברין 
 שעות שידור רצופות , בעת הפסקת חשמל.  3ה אוטומטית של המערכת , במשך הפעל 

 
 עמדת הפעלת כריזה: 

 

( , עם חזית פנל אלומיניום אנודייז מהודר ,  ABSשולחני קשיח וחזק ) קונזולת כריזה , על בסיס 

 . PTT( ולחצן הפעלה GOOSE NECKצואר גמיש )

. בעל עקומה קרדיואידית עם ביטול רעשי רקע   AKGם קפסולת  היה דינמי עהמיקרופון י
 סביבתיים.

 ס"מ.  5, במרחק    HZ 50-14000הענות לתדר :  

 .  HZ 1000 -ב  DB 83 - MV  0.72רגישות : 
 אוהם.  600עומס מינימלי :  

 עמדת הכריזה תכיל כרטיס גונג אלקטרוני בשלושה צלילים.
 
 

 וסת השראתי אזורי : 
 
מצבים ומימסר עקיפה לכריזת חרום , מורכב על פנל   10, עם בורר  L.V 100   /W 100ל תחום   עב

 מתאים במסד ומיועד לשליטה על עוצמת המוסיקה באזור מסוים. 
  

 רמקול :
 

, בעל אחוז עיוותים נמוך     FULL RANGEרמקול בקוטר כפי שיוגדר בכתב הכמויות  ,  מטיפוס  
 ואט.  1,2,4,5שנאי קו עם יציאות להספקים   לל ,  וכו תכת / פלסטיק מ מ, מזווד בתיבת תהודה 

 . RMS   W20הספק : 
 אוהם .  8עכבה : 

 . DB 91(   M1  /V  1נצילות : ) 

   HZ   60-20000  תחום הענות :

   120זוית פיזור : 
 ממברנה : קון כפול עם טוויטר מכני. 

 
 כבלים :

 

 ממ"ר.  0.8י נחושת כ ימזוהה קוטבית , עם מולרמקולים : דו גידי בעל מעטה כפול , 
 ממ"ר,.  0.5גידים מסוכך )סיכוך רשת ( בחתך   4מיקרופון :  כבל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 עבודות טיח  - 09 פרק
 
 דרישות כלליות  10.09
 

יותר להכין תערובת  א ל  .הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע 09.01.1
 . פיקוד העורףיה בעל אישור ב מוגן יה טיח למרח .אתרב
 

נה ע"י מגן פינה מפח מגולוון +  כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פי 09.01.2
 . " או ש"ע, לכל אורך וגובה הפינהPROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-פינת הגנה מ

 
ת רצועת פיברגלס , תבוצע חבישה ע"י הנחיה, אופקי ואנכ מנטי בטון ובניבין אל בחיבור 09.01.3

  .י, לאורך תפר החיבורס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקריל  15מזערי של  ברוחב
יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים   .יח פנים וטיח חוץהחבישה תבוצע בשלב הכנה לט

 . לפחות
 

בסרגל מכל צד  ונציבותם תיבדק  םיותשורומים לחלוטין ו חדים וישריליפים יהי קנטים וג 09.01.4
 . ל הפניהש
 

מגולוונת  X.P.M ייעשה בעזרת רשת   ס"מ או יותר 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 . הכללידי החריץ כמפורט במפרט עוברת משני צי

 
פן שהשיפולים  פקי מעל השיפולים ובאו גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו או 09.01.6

 .חורכם מפני הטי דה שווה לכל א ייבלטו במ
 

שת המתכנן והדוגמאות תהיינה  המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרי  09.01.7
 . מ' 2X2במידות של לפחות 

 
מחיר  כלול ב -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8
 . החיפוי

 
 וחדיםפני מדידה מי וא 09.02

 דדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של פרט הכללי, לא ימבניגוד לאמור במ 
 ים: הסעיפים הבא             

 . טיח בחשפים וגליפים .א
 . במעוגל ובשיפוע שוםיי .ב
 .חיזוק פינות כמפורט לעיל .ג
 . לעילמגולוונת כמפורט   X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
 חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב( יים, מלבני )כלים סניטרנטים שונים טיח ליד אלמ  .ה
 . רשת מתוחהכיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת  .ו
 ים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  ו/או התכניות מחייב  כל עבודה אשר המפרט .ז

 . כתב הכמויות              
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 יפויוף וחודות ריצעב - 10פרק 
 
 כללי  10.10
 

 יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת   אריחים/חיפויים/סוג המרצפות 10.01.1
למניעת החלקה ובכל התקנים   (2005החדש )אפריל   2279כל הריצופים יעמדו בת"י .המפקח

ים  האריח   .הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'
 . מסומנים בתו התקן ויהי 
קבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון התקנים או  ה על

יפוי הספציפי בכל התקנים  ותו של סוג הריצוף/ח בטכניון המוכיח עמידהתחנה לחקר הבניה 
 . הנדרשים
  
תאריך ) של היצור חידהסדרה א פיד עליש להק .תהיה זהה  אריחים/מידת כל המרצפות  10.01.2

יש   .( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריחיצורי
יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק    .אריחים/לכל המרצפותגוון אחיד להקפיד גל 

   .כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם
 

   .פי הנחיות המפקחלפי התכניות או ל -ים  חחת הארית הנ ורצ 10.01.3
 

   .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף 10.01.4
 

הריצוף, בהעדר  פרש מפלסים, יסתיים  ונים ובמקום בו יש הבמעבר בין סוגי ריצוף ש 10.01.5
 . מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח   ו/או אלומיניום הוראה אחרת, בזויתן פליז 

 
 באות:ו באלטרנטיבות הם יבוצעהריצופי 10.01.6

מדה מתפלסת ו/או   , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלן  .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א
  . טח חלק מוכן להדבקהעד לקבלת מש שפכטל

 .ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת העבידות 2+ טיט בעובי  או סומסום   ע"ג חול מיוצב  .ב
   ."קק"ג למ 200  - תכולת הצמנט בתערובת

מוחלק עם   30-בהדבקה ע"ג בטון ב  הריצוף יבוצע )אזורים נמוכים(בחדרים רטובים  .ג
 . הכלול במחיר היחידה() במפרט הכללי  1008מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 

 . תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה 
 

נים וצורות וכדומה, הכל  ו ודגשים, שילוב ג כוללות החיפוי יצוף ומודגש בזאת שעבודות הר 10.01.7
   .לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר

 
  . לפני הנחיות המפקח על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים 10.01.8

 
 על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים  10.01.9

 כלול את:  ור יישהא  .ג שהואסו מכל              
   .יחיםהאר  סוג .א
 אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע   .ב

 מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק   12יהיה בשטח דוגמא המשטח ל .העבודה             
   .מהעבודה המיועדת לביצוע             

 
ם מיום אישור המפקח בכתב על גמר  שני  10פה של ן אחריות בכתב לתקו ן יתהקבל 10.01.10 

, לאחריותו על  הפרויקטהקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת   .העבודה
תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול  האחריות   .בודות הריצוףע

הכלולים במפרט  כיבי התפקוד  האחריות תכלול את כל מר .ומרי המליטהבמשקים, האריחים וח
  .הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין .זה

   .מסוים או בשטח כולו זורבאהריצוף   לכלול החלפת  התיקון יוכל
מים  ה על גילוי פגד משלוח ההודעימי לוח ממוע 10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך 

   .מקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקחב שעות 48ך  או תו
 

ים מפני כל פגיעות  על הקבלן להגן על משטחים מרוצפ  הגנה על שטחים מרוצפים  10.01.11
עות לוחות גבס ו/או שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות  באמצ

זאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל  ח וע"י המפק   רת שתאושרשיטת הגנה אח במבנה ו/או כל
 . מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות

 



30 

 

 לןריצוף באריחי גרניט פורצ 20.10
 

( בגוון לפי בחירת  2)  314בת"י  4אה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה בהיעדר הור 10.02.1
 . המפקח

 
בון שילוב דוגמאות  לקחת בחש על הקבלן .ותים בהתאם לתכני חת האריחצורת הנ  10.02.2

 . בהתאם לתכניות מדויקיםמיוחדות לרבות חיתוכים 
 

" של  770ו/או "פלסטומר  " של "כרמית" 100גמיש  הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר 10.02.3
  ב טכנולוגיות"צמנט( של  "נגמכמות ה 15%) 460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

   .קחאישור המפאו ש"ע ב
" של "כרמית" ו/או "ריצופית סופר" של  181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט 

מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות"   15%) 460( +לטקס 1:2ול:צמנט )"תרמוקיר" ו/או טיט מח 
   .או ש"ע באישור המפקח

 
 בקה יחים להדהכנת האר  10.02.4

יש לשטוף את גב האריח   .האריחים המיועדים להדבקהם מראש את ני ביצוע ההדבקה מכיניפל
הסבר:   .ריחבמים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב הא

לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית,   .עשויים בכבישה בתבנית  םשייתייתעאריחים 
מויות  היא נמצאת בכה זו, כשבקא .למשל( טלקקה" )כגון ם באבקה "מחלימשתמשים היצרני

גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה,  
   .רת בקלות שכן ניתן לנגבה בידהמצאות האבקה, ניכ .לפני ההדבקה

  ת רטובה, לפניפשף בערת מטליעל מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לש
ניקוי   .נקיים מאבק ויבשיםבזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות    .כל שהיאבת דבק יישום שכ

 . ם )רובה או כוחלה(ט את מילוי המישקיהאריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלו
 

 . ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5
רש בתקן  חלקה כנדלמניעת ה ה ברמת חיספוסתאי מקלחת יהיריצוף בחדרי הלבשה ומלתחות ו

 (11R/12R)  הישראלי 
ן מחסום  יש לרצף בשיפוע לכיוו .לעיל   05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק 

ע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר למקלחת ובהתאם  ש לבצהרצפה, י
לבצע חיתוכים  תוכניות האדריכלות יש  השיפועים לפי בכדי לבצע את .לתוכניות האדריכלות

 . , הכלולים במחיר היחידהאלכסוניים
 

 מילוי מישקים  10.02.6
לפחות או   מ"מ  3ל מישקים נדרשים עם שמירה עהנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים ה

" או  MAPEIממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "המישקים יהיו  .בהתאם תוכניות
   .מ"מ  6לפחות עם הדבק שחדר למישק ו עד שתיפגש -ת ה"רובה" רדעומק הח .ש"ע

אין לאלתר  .בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן, 
 .בשטח במגוון או פיגמנט, ולהשתמש

 .מ"מ 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 
 .תעשייתי שואב ע"י סולק לת תהפסו

יש לבצע מישקי  ,  לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות מ'  6.0/6.0של  דולים שטחים גב
  בסיס סיליקוןח בעזרת חומר גמיש על או כפי שיקבע ע"י המפקמ"מ ו/ 10-8 -התפשטות ברוחב כ 

 .והמפקחהתכנון של מיקום המישקים יובא לאישור האדריכל   .בגוון שיקבע ע"י המפקח
 
 גרניט פורצלןו רמיקהחיפוי קירות באריחי ק 30.10
 

( בגוון 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1
 . מפקחלפי בחירת ה 

 
ע"ג  בוצע  ת דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף   10.03.2

מתוצרת "שחל" או   472יט וג שחלקרבדבק מס במפרט הכללי 100651 לסעיף תאםבה צמנטי טיח
יישום הדבק    .ע" מתוצרת "כרמית" או ש"C-7"גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק "

 . להוראות היצרןבהתאם 
 . הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה

 
 . ללעי  10.2ראה סעיף  -ים המישקומילוי  הכנת האריחים לחיפוי 10.03.3
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יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון   10.03.4

יש לסתום בחומר כנ"ל, את  רית באישור המפקח, כן  , על ידי אטימה אלסטומצינורות וברזים
 . ם התחתונה לבין הרצפההרווח שבין שורת האריחי

 
 .פרופילי נירוסטה כמפורט בתוכניות או/" ו RONDECמר דגם "פיל גע פרויבוצנות בפי 10.03.5

 
 אופני מדידה ומחירים 06.10

 כוללים: ההיחידבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי  
   כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי  רצוףקוניקיון   .א

 . לחלוטין              
 ה בתערובת מתאימה לסוג הריצוף  וכו' וסתימ  צנרת, מכסיםי  יבוד מוצאינורות, ע ון צביט .ב

 . על בסיס מלט לבן             
  ההתאמותבאלכסון, כל  ים, הנחה שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכ .ג

 . ם וכו'קטנים, מעוגלילא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים   .למיניהן וכו'              
 ו/או בטון שיפועים כמפורט  , בטוןפלסת, חול מיוצבמדה מתריצוף לרבות  הכנת השטח ל .ד

   .לעיל             
 . רט לעילהכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפו .ה
 ה וכד' מותאמים לחומר ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפסידור שיפועים, את ההשלמות  .ו

    חד במקומות בעלי צורהויקות במיו למידות מד  יסור האריחיםביבם לרבות נסמ             
 גיאומטרית               
 . סטלציה, חשמל וכיו"בת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינמיוחד             

 . משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-ליטוש .ז
 .יצוףמסירה כלולה במחיר הרה וק ההגנה לפני ריצוף לרבות סילעל ה  הגנה .ח
 . ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם .ט
 . מ"מ וסתימתם ברובה 3  מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

 ומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה  סטיק דו קאיטום במ .יא
 . ברצפה ובקירות             
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 צביעה  עבודות - 11ק פר
 
 כללי  10.11
 

 .כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית 11.01.1
 . ה ממועד הצביעהלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעללא יתקב 

 
  פריימרהצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2

והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת    הקובע הבלעדיהמפקח יהיה  .הנדרשיםל לו יי הד וחומר 
 .שלוש שכבות( חותלפ )בכל מקרה יבוצעו  .גוון אחיד או כיסוי מלא

 
 ים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: הגוונ בחירת 11.01.3

  .יו"בוון וכ ספת בג ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תו .א
: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או  למרכיבי היחידה )למשלבחירת גוונים שונים  .ב

 . באותו חדר וכדו'(שני קירות, בגוון שונה זה מזה 
אין  -חידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים ים שונים ליבחירת גוונ .ג

 .ון(הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גו
 

כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  מיועדים לצביעה  ע"י המפקח שאינם שנקבע חלקים 11.01.4
 . דש עם סיום הצביעההמלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מח

 
גמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  ות השכב 11.01.5

 . ביצוע שכבות הגמר חלתלפני הת צביעה  תנאי היש לקבל אישור המפקח ל .מאבק
 

מ"ר, מכל סוג  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6
 . משיך בעבודהרק לאחר קבלת אישור בכתב עליו לה ., לאישור המפקחצבע

ת עד  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאו .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 . בוקשגוון המקבלן הל
 

ריות   אודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטבגמר עב 11.01.7
 . יעות רצון המפקחנקי ומסודר לשב  המבנה יימסר .וכיו"ב

 
 . מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס 11.01.8

 
 טיפול בצבעים 20.11
 

 .הוראות היצרן בהם יהיה לפי ם והטיפול רכות הצבעימע כל 11.02.1
 

ופים  את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חש 11.02.2
 . , לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדילקרני השמש

 
 .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן 11.02.3

 
הנכון בין החלקים בשעת    להקפיד על היחסביים יש מרכי-דו  צבעיםימוש בבמקרה של ש 11.02.4
 . ערבובם

 
 . אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות 11.02.5

 
 חותבטי 30.11
 

כן יש לצייד את העובדים   .כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקיןכל  11.03.1
 .בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים

 
שבו עובדים או מאחסנים צבעים או   עה ובקרבת מקוםודת הצביבזמן עב לעשן אסור 11.03.2
 . מדללים
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 תיקוני צבע  40.11
 

ק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  ה מכנית וסילוניקוי בעזרת מברשת פלד  11.04.1
 . ס"מ סביב הפגם בצבע  30)טרפנטין טמבור( ברוחב  

 
ידים ובעלי גוון  טחים מישוריים אח בלת משבצע עד לקן תתעליוצביעה בצבע יסוד ובצבע  11.04.2

 . אחיד
 

  .ות אקוסטיותס"מ מעל לתקר  10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.05
  .לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי 

חשבון   ה עלצביעה תהיו ועלות הו לא ימדדם אלשטחיבמידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, 
 . הקבלן

 
 אופני מדידה מיוחדים 60.11
 

 לים: בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כול  11.06.1
 .הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים ונקיים  ליטוש .א
 ונות ע"י  רצפות וחל יעה כולל הצב זוריהגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות בא .ב
 והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר   בפוליאתילןברזנטים או  כיסוי ב             

 . דההעבו              
 . הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר  ניקוי שטח .ג
 . וניקיון סופיהגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  .ד
 . אות לפי בחירת המפקחמונים ודוגשילוב גו .ה
 . הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח .ו
 .שו ע"י המפקחונים כלשהם, שידרתיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיק .ז
 

 .צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד 11.06.2
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 יוםאלומינ עבודות - 12ק פר
 
 כללי  10.12

 תקן  -מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו 
 . בסגל החברה ומחלקת תכנון              
 . צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניותההרכבה תתבצע ע"י  

 
 וכניות ביצועת 20.12
 

התכניות יבוצעו ע"י    .המפקחישור לא  SHOP DRAWINGS  ניותלהכין תכקבלן על ה 12.02.1
 . הטעון אישור המפקח  בתחום, מומחה

 
ת העבודה  תוכניו .פורטות לאישורו של המפקחתוכניות עבודה מבנוסף יגיש הקבלן   12.02.2

 . לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן
 

ך בכך, בתוכניות במידה שיהיה צור נוייםע"י המפקח והכנסת שי   ותהתוכניר אישו לאחר 12.02.3
 . יוכל היצרן לגשת לייצור

 
 חומרים וציפויים 30.12
 

, המתייחסים לחלונות  2 -ו 1חלקים  1068יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  האביזריםכל  12.03.1
   .אלומיניום

 
 . חות"מ לפמ 2בעובי  , מכון התקניםשות מפמ"כ של פרופילי האלומיניום יתאימו לדרי 12.03.2

דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף המותרת לפחים כמוגדר 
 .ל מפרט זהבדרישות התפקוד ש 

 
 רמת גימור  12.03.3

 
 פרופילים  .א

   .היו בגמר צבוע בתנור בהתאם לרשימותפרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
 
 אמצעי חיבור  .ב

עשויים פלדלת אל חלד וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו  סקיותברגים, אומים, מסגרות ד 
המתאימים לאלומיניום מבחינת   בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים אחרים

 . כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם .תא חשמלי רייווצ בם הכימי, כך שלא  הרכ
 
 י עיגון צעאמ .ג

ד או חומרים בלתי  עשויים אלומיניום, או פלדת אלחליהיו העיגון של המסגרות   צעיאמ 
 . יןמחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא הבני 

 
 אביזרים ופרזול  .ד

 ה בגמר מופרשבלתי מחליד מאולגן טבעי או פלדהם והפרזול יהיו מאלומיניום האביזרי 
ל יתאימו לדרישות  ם והפרזו ביזריהא  .ניזוק על ידו ואינוק לאלומיניום כמפורט, שאינו מזי

 .התקנים ויאושרו ע"י המפקח
 
 סרגלי זיגוג  .ה

  .בתוכניות יםהמצוינ גוג יהיו במקומות ובמידות הזי תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 
ורה הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף, חיבור ישר בצ  
 . לחיצהה ומחוזקים במקומם בקייונ  מדויקת

 
 הזכוכית  .ו

הזכוכית בה  .קס בהתאם למפורט בתוכניותלטריפ בידודית ו/או הזכוכית תהיה מסוג  
 . 938ות"י  1099תתאים לדרישות ת"י   ייעשה שימוש

 
 אופני מדידה ותכולת מחירים 40.12

 ים גם: בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כולל 12.04.1
 . כל האלמנטיםקנה לייצור ותוכניות הת  ניותתוכ .א



35 

 

 . דוגמאות לכל האלמנטים .ב
 .לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציבהפרדה בין אלומיניום  .ג
 . הבדיקות כנדרש כל .ד
 . דרשכל הפרזול כנ .ה
 .אם להנחיות יועץ האקוסטיקהכל הנדרש בהת .ו
וצר רן עד לקבלת מ ש ע"י היצוכל הנדר ניוםוברשימת האלומי  כל האמור במפרט המיוחד .ז
 . ושלםמ
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות בהרכבת חלקי   .ח

נים שלכל חלקי הבניין שניזוקו  מאי התאמת המבנה וכן גם כל התיקו אשר נובעים האלומיניום 
 . בעת ההרכבה

 . מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי .ט
 . עילה לשינוי במחיר היחידה ן לא יהווהכיוו בכל  10%±גבולות מידות בשינוי  12.04.2

 
 מסגרות חרש  - 19פרק 

 
 כללי 

 
ללת טריבונות  מלתחות, שירותי קהל והציית מבנה קונסטרוקצמפרט מיוחד זה מתייחס ל    

 לרבות סיכוך קירות וגגות המבנה.  ישיבה ,  
ה פרט  אחרונבהוצאתו ה 19הכללי פרק נחיות המפרט ה ליבוצעו בהתאם   המסגרות כל עבודות 

.קונסטרוקציית הפלדה מורכבת  מפרופילים מקצועיים  לתוספות והשינויים הרשומים במפרט זה 
חתכי האלמנטים הקונסטרוקטיביים מחייב  יות הקונסטרוקציה, שינוי שיוצע ב כמפורט בתכנ

 אישורו של המהנדס והחלטתו בנושא תהיה סופית. 
כניות והן למצבם של חלקי המבנה  הן לתאמנה בכל המקרים ות ותתמדויק תהיינה המידות 

 הקיימים. 
ורים נוספים, אלא  לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח ח 

 מן הכלל, בהסכמתו המפורשת בכתב של המהנדס ו/או המפקח. במקרים יוצאים 
ויקבלו  כנן, תאש עם המה , יתואמו מרעו בבית המלאכ חיבורים בין חלקי הקונסטרוקציה יבוצ

רנטגן, או   אישורו בכתב. ריתוכים של הקונסטרוקציה יבדקו ע"י מעבדה מוסמכת בצילומי
 דגמי עפ"י דרישות התקן.  י, או בשיטות שוות ערך ובאופן מיבשיטת שדה מגנט

כם את כל  צור יכילו בתו הקבלן יגיש לאישור המתכנן סט מושלם של תכניות הייצור, תכניות היי
 ל בייצור רק לאחר אישור התכנון ע"י המהנדס. ויתחי החיבור,  פרטי

 
 
 

 הגנה נגד קורוזיה  מערכת      19.2
 גילוון חם , בעובי  -טבילה באמבט אבץ    גג תעבור  בנה , עמודים,  וקורות המקונסטרוקציית        
 מיקרון .   120     
 רון . מיק 80ן חם לעובי יגולבנו בגלבופטות )מרישי( הגג והקירות      
 ות בדיקה לעובי הגילבון ע"י מעבדה מוסמכת.  יציג תעוד הקבלן     

 
 

 ם אלמנטיהמידות   19.3
 
סתירה בין תוכניות   רה של  ולהתאים  הביצוע למצב הקיים בשטח. במק  על הקבלן למדוד. 1

 הנדס לתיקון הנדרש. למצב, יש לקבל את אישור המ
ק מידות  קונסטרוקצית הבטון  וודא את דיו עם ציוד מתאים, כדי לך סמ סיק מודד מו. הקבלן יע2

אחראי לבדוק  ה המתוכננים להתחבר אליה. הקבלן יהיה הקיימת,  ואת התאמתה לחלקי הפלד
לסי הקיים, ככל שהוא קשור לקונסטרוקציית הפלדה, מפלסי  במקום את מידות הקיים, ומפ

ר הקשור  מנט קיים אחוכן כל אלאו היסודות, / עמודי יסוד ו  התקרות הקיימים, מיקום ומפלסי
 למבנה הפלדה שיש לייצר ולהרכיב. 

 . הסיבולות מותרות בייצור אלמנטי פלדה הן כדלקמן: 3
 מ"מ    3.0יוק באורך הכללי של האלמנטים  ד   
 מ"מ  2.0דיוק במידות מפלסי העמודים         
 מ"מ.  1.5דיוק מידות מרכזי חורים לברגים       
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 גגות, ופלשונגים חוץ , סיכוך  פנלים מבודדים לקירות .419
אל, עובי  נושא תו תקן ישר תוצרת הארץ בצמר סלעים פנלים מבודדים ב  קירות וגגות.  סיכוך 1

 ורי הפחים בבורג קודח, בכל הגלים ובכל הפטות.  חיבמ"מ.  0.8מינימלי של  הפחים 
מצבים קיצוניים של  ב ם בשילוירת מי גשם, גך שלא תהיה חד .  תכנון הביצוע של הסיכוך יעשה כ2

 רוח   
      וגשם.     

חפיות האורכיות וגם  .  בגגות המבנה יובטח איטום לחדירת מים ע"י שימוש ב "פאנאלסטיק" ב3
 חי הסיכוך. בחפיות הרוחביות של פ

 ות. תמש הקבלן ב"פאנאסטיק" למניעת רטיב.     בכל הפלשונגים  החיצוניים יש4
 ולבן וצבוע בתנור בגוון זהה לגוון הפנלים או הפחים. ם יהיו מפח מגהפלשונגי  .     כל5
  

 חיבורי ברגים  19.5
 
 . בת הקונסטרוקציה יהיו חיבורי ברגים בלבד. כל החיבורים שיבוצעו באתר להרכ1
וחים או  יות, והחורים עבורם יהיו עגולים קד. כל הברגים יהיו ברגים מגולבנים במידות תיקנ2

וטר  הבורג . מחיר הברגים כלול במחיר הקונסטרוקציה, לא  לקבקוטרם ם , ומתאימים נקובי
 ימדד משקלם. 

 ISO-898ישות התקן הבינלאומי  ולדר  1225. הברגים יתאימו לדרישות הת"י  3
ובעלי קוטר   8.8ו בעלי דרגת חוזק  קונסטרוקציה הראשית )עמודים, אגדים, קורות,( יהי .  ברגי ה4

של גזירת תבריג האום  בעת הידוק לא זהיר של האום,  ה ימת סכנבברגים אלה קימ"מ ומעלה,  16
 והפעלת כוח יתר.  

קבע  ן בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות כפי שי .  עיגון לבטון יבוצע באמצעות ברגי עיגו5
ויוברג   נקוב בתוך הקונסטרוקציה שיש לחבר,  המתכנן, הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור

פק את חלקי הפלדה לשם ביטונם באלמנטי הבטון, ויהיה אחראי  יסהקבלן  באמצעות אום. מעליו
 להתקנה מדויקת של העוגנים בבניין. 

 .  ונסטרוקטור לפני היצורלאישור הק   workshop drawings ניות סדנא. הקבלן יספק תכ6
 
 
 

 רכבה וה אספקה הובלה 19.6
 
חשב בהתקדמות  עם המפקח, בהתתיאום ו במועדים שיקבעבהקונסטרוקציה תעשה אספקת  .1

ואפשרויות האחסון באתר, עד לאספקת המוצרים לאתר אחראי הקבלן לאחסון   הפרויקטביצוע 
אלמנטים של הפלדה מוכנים   תסופק לאתר כשכל ה הפלדה מסגרות .לאתר  המוצרים מחוץ
 . יתוקן שיימצא פגום, או לקוי, יוחלף או  טאלמנכל  בחיבורי ברגים.

ים הדרושים על מנת לשמור על שלמות הקונסטרוקציה וחלקי  ן לנקוט בכל האמצע. על הקבל2
, הן מבחינת הבטיחות בעבודה, והן  המבנה, במשך ההרכבה.  בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני

בוהים מהמותר,  בחלקים הנושאים  ת הגנה על אלמנטי השלד, ממאמצים בלתי מתוכננים, גמבחינ
 השלד. את 

ונסטרוקציה בעת ההובלה, וההרכבה יתוקנו ע"י הקבלן ועל  כל הנזקים שיגרמו לחלקי הק  .3
 חשבונו,. 

 
 סככות הצללה             . 19.7

 נתוני כיסוי של אריג מחוזק  מפרט טכני ו 
 

 ניק לאריג חוזק ויציבות לאורך  ( המעHDPEעשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה ) חומר גלם:
 ים ודוחה עובש. לריקבון מפני מ עמיד  שנים.                 

 . 748, ובתקן ישראלי 5093 בתקן ישראלי פה : עומד עמידות בשרי
 צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת    –רוג( במונופילמנט מבנה האריג: אריגה ייחודית )לא ס

 במקרה של קרע.  האריג גם                        
 בר המקנה לתפרים גמישות ואורך  מונופילמנט, ד מחט( בחוט -)דוולה ה כפ תפיר אופן התפירה: 

 לזו של האריג.   דומה  חיים                        
   N 220רב , ע N 210שתי  חוזק קריעה: 

 או תקן ישראלי מקביל(.  ASTM 3787קילו ניוטון )לפי תקן  KN3.7             ביקוע:
 . מ"רגר' ל 320מינימום משקל החומר:  

 . UVשנים מפני התבלות מקרינת  10במשך ש מינימום חשוף לשמ  ך חיים:אור
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 מעלות צלסיוס.  80  -מעלות צלזיוס  עד ל 25מינוס     עמידות בטמפרטורה: 
 מילימט  1.3מינימום   עובי: 

 (. 748לפי תקן ישראלי )  98%  -  91%     :הצללה      
 UVA   ,UVBמסנני   95%  :סינון קרינה      

              
פיהם האריג המוצע עומד באיכויות ובתקנים הנדרשים לפני ביצוע  ביא אישורים ליהקבלן   

 .  העבודות
 
 אופני מדידה מיוחדים  .819
 
 . לרבות התקנה באתר, שינוע וביסוס.וקציה בשלמות  כולל את הקונסטר הסעעה   .  מחיר1
בתכנון המקורי ובדרישות   כלולהנה במידה ותדרש עבודה שאירק ה )  .  משקל הקונסטרוקצי 2
רט( ימדד נטו,  בהתאם למשקל התיאורטי, לפי התכניות,וטבלאות מוסמכות, ללא חישוב  מפה

 הפסדי פחת וכד'.  משקל ברגים, עוגנים, ריתוכים,
 ם , חיתוכים, ריתוך וכד'.. המחיר כולל את הברגים, ברגי העיגון, ניקוב חורים, עיבודי3
 
 



38 

 

 ים בבנין תועשים מאלמנט עבודות  – 22 פרק 
 
 

 :פנים וחוץ קלות חיצותמ   22.01
בפרק   22.01.01 לכתוב  בהתאם  יבוצעו  גבס  מחיצות  התקנת  עבודות  פרק    22כל  תת 

לע  ב"מפרט  22035 משרד  כללי  בהוצאת  בניה"  אופני  ןהביטחו בודות  כולל   ,
 אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.  צויןהמדידה אלא אם כן 

 

  פלדה מגולוון   ים לקונסטרוקציה מפחהמחיצות מחוברות באמצעות ברג 22.01.02
כמ  מ"  0.6בעובי   של  במרחקים  האדריכל,  באישור  היצרן  פרט  לפי  הכל   .-  40  

 ס"מ.
 
 

מגןקר   עשויההמחיצה    פינת  צד,  בכל  גבס  מילוי    ום  שריון,  סרטי  חיצונית, 
 וסתימת כל החורים והחריצים במרק.    במשיקיםמרק 

בעובי    סלעים  בצמר  מילוי  כולל  במפ   50המחיר  קומפריבנד  עם  מ"מ,  גש 
 תקרה וצדדים ומרק אקרילי במפגש עם הרצפה. 

מפוצלים   מזגנים  עבור  הדרוש  לפי  פנימיים  חיזוקים  כולל  או    המחיר 
 על הקירות במידה ויותקנו.  תלוייםמתקנים אחרים ה 

 הפרטים לפי הוראות היצרן. עובי הקירות כמפורט בכמויות. 

 ס"מ.  X 20 20על  פתחים העולים   י ניכובאופן המדידה יהי לפי שטח נטו  
 

מחוברים    RHSעמודי    2לקונסטרוקציה בפתחים עבור דלתות מתכת יותקנו   22.01.03
ולתקרה. הפתחיםלק לרצפה  סביב  עץ  ונסטרוקציה  לוחות  לדלתות  יוכנסו   ,

 לשם חיבור המלבנים.  הפתח מ"מ, בכל היקף 25x  50עץ בחתך  
 

ס 22.01.04 אינסטלציה  צנרת  המחיצה  העברת  בתוך  פרק  ניטרית  לפי  תת    22יעשה 
הבינ  357פרק   מ)במפרט  עשויים  ן  זיזים  שני  על  יעשה  כיור  התקנת  שרדי(. 

קו  רצינו מגולוון  יוברגו    ."1/2  טרמים  קוטר  הזיזים  )מופה(  מחברים  לתוך 

בחתך  כהמרות  "1/2 עץ  לניצב  וחוזק  הפלדה  לפס  המוצב    50/50ים  מ"מ 
לרצפה ומחוזק  התחתון  רא  במסלול  סמוכים.  גם  וניצבים  שרטוט.  ה 

 המובילים לברז יחוזקו לפס עץ אופקי.  תהצינורו
מעל מסגרת בסיס    באזור חדרי השירותים יש להקפיד לקבוע את הלוח מעט  

 ל מנת למנוע מגע ישיר בין המים ללוח. הרצפה ע
על    במיוחד  להקפיד  יש  אקרילי  בחומר  היטב  לאטום  יש  החבור  במקום 

להיות יבש ונקי ולאחר מכן לחפות    ני האיטום השטח חייב השטח לפ   ן ניקיו
 בחרסינה עם "רובה" בתפרים. כל לוחות הגבס באזורים אלו יהיו נגד מים. 

 
ת 22.01.05 מזגנים  צנרת  עם  העברת  בתאום  סגירתם,  לפני  המחיצות  בתוך  עשה 

 האדריכל. 
 

  המחיר כולל לוחות עץ לבוד בין זקפי הפלדה בכל מקום שיידרש לצורך 22.01.06
של  חופשי  א יה ר  עיגון  וכו'.   ווט  סניטציה  פתיחת    כלי  כל  את  כולל  המחיר 

 הפתחים בגבס , לצורך גופי תאורה וכו' ואת התקנת הגופים. 
 
 
 
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 20.22
 
 דרישות כלליות   1.20.22
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ת  ( ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישו2005החדש )אוקטובר   5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א
 . , ומסומנות בתו התקן921 עמידות אש לפי ת"י

 
ות, מאושר ע"י  סיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיין מאושר בעל נקבל קבלן יהיה ה .ב

   .המפקח
 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון והחיבור   .ג

אחריות לתאום מלא של  על הקבלן ה  .ת אחרותוכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכו
ות  שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכ  .בושל ביצוע התקרה בכל שלב 

 . יות שמעל התקרה בוצעו ונבדקומכנ -האלקטרו 
 
הקבלן   .התקרה ולקבל את אישור המפקח תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  .ד

 .רו גם במכון התקניםהתוכניות יאוש .מפקחיגיש חישוב סטטי לאישור ה 
 
היצרן   אתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שםו לחומרי התקרה יובא  .ה

 .ו במקום יבש ומוגןויאוחסנ 
 
 .מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה במגע .ו

 . פקחהסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המ
 
 . רעידות אדמהגד בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנכל הפלטות  .ז
 
 . עורףדרישות פיקוד הבמרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ  .ח
 

 אטומים ו/או  מחוררים ,פחם מ מגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.02.2
 
ות, תקרות אקוסטיות על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכני  .א

לכל מגש תהיה "כתף"    .ו/או אטומים קוסטיים()א  , מחורריםמגלווניםמגשי פח אריחים ו עשויות 
   .מ"מ לצורך חיזוק המגש 10עם כיפוף פנימי של מ"מ לפחות,  40בגובה 

 
החירור יהיה מיקרו פלוס    .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים וב אחוז החירור ב .ב

 . מ"מ 2בקוטר 
 
פח תיעשה  ל ההצביעה ש .( משני הצדדיםPRE-PAINTע מוכן ) צבוע בצב  ההפח יהי  .ג

לפי בחירת   RALבגוון  ,מיקרון 80בי  ן פוליאסטר בעופוס סיליקו יהצבע החיצוני יהיה מט .בתנור
 .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים .ייצבע בצבע להגנהפחים הצד הפנימי של ה   .מפקחה
 
באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה  תקרה הקונסטרוקטיביתייתלו מהם מגשיה .ד

 . ון ומוטות הברגהולו מפח מג 
 
 .מטר  1.20ל קים שלא יעלו ע קונסטרוקצית העזר תתלה במרח .ה

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט  הלוחות  
 . עצמו או לסמוכים אליו

מגשי הפח יהיו בעלי   .מפקחוראות ה ע לפי התכנית ולפי הייקב   לוחותכיוון ומיקום ה 
 . רמים לצורך הקשחת המגשיםמו דפנות צד
רה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים  היו נקיים ובצוי  לוחותהחיבורים בין ה  

 .צמודים אחד לשני לוחות אחרים כש
 
 . NRC 0.75-יריעה מפחיתת רעשים לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  .ו
לאורך קירות, מעבר לי ופיתקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרעבודות ה .ז

   .פזרי אוירגופי תאורה ומ  וכד', וסביב  , סינריםמחיצות
ו/או    התואם את התקרה עצמה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

ל חיתוכי זויות  )אחד למשנהו( וכן ע יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים .בצבע שחור
   .)גרונג( מדויקים בהחלט

 
יתוכים יבוצעו  הח  כל .ם כנדרשהתקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרי .ח

 . במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר
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יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל   .ט
 .חם מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המפק חלוקת המגשים, קוי .לתקרה

 
  60משקל מרחבי  בו  ממ" 25בעובי  צמר סלעים מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .י

שקיות  , כולל ציפוי קמ"/ג ק" 24משקל מרחבי וב ממ" 25  בעובי זכוכיתצמר  מילוי ו/או   קמ"/גק"
 . וןמיקר  30בעובי  כבה מאליו פוליאטילן

 
במרחב המוגן יבוצעו   ים(התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשכל התקרות  .יא

  -  2010בר מאוקטו 4חלק  - 5103כפוף להצעות תקן ישראל 
  .תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים

בין האריחים או  בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה  
 .ידההיח כל הנ"ל כלול במחיר   . ם ופרופילים הנושאיםמגשי

 
 ות תקרות מינרלי 22.02.3

)צמר זכוכית דחוס( ו/או  יהיו מלוחות מינרליים  ייםוציפויים אקוסט תקרות אקוסטיות .א
 . מפקח, ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב הכמויותמאושרים ע"י הפיברגלס  

 
  .לרבות החלק העליון  (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " פלים בצבעהאריחים יהיו מטו .ב

כל   .ילי יצוקצבוע בצבע אקר החלק הגלוי של הלוחות יהיה  .יהיו מוקשים בסיליקוןים השולי 
 . האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים

 
ויה  נסטרוקציה מתאימה עשייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קום יהאריח  .ג

 . מפח מגולוון ומוטות הברגה
 
 .מטר  1.20ית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על וקצקונסטר  .ד

רד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט  ייקבעו בנפחות הלו 
 . עצמו או לסמוכים אליו

י  מגשי הפח יהיו בעל .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה   לוחותכיוון ומיקום ה 
 . דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

אמצעים   רופיל חיבור אויהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פ לוחותורים בין ה חיב ה 
 .צמודים אחד לשני לוחות אחרים כש

 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך קירות,  .ה

של  דם ( חייבים באישור מוקZ  +Lהפרופילים )  .וירגופי תאורה ומפזרי א מחיצות וכד', וסביב 
יש להקפיד על חיבורים   .את התקרה עצמההתואם  RALויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון   המפקח

הפרופילים    .נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט
(L+Z יהיו בעובי של )מ"מ 2 . 
 
 . שה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרהתקרות תכלולנ .ו
 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  22.02.4
 . הלוחות יהיו אטומים בהתאם לתוכניות .מ"מ 12.5ס יהיו בעובי לוחות הגב .א

מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה   י" עיקבע  השלד .ב 
 . טרוקטיביתהקונס והחיבור לתקרה 

 .F-47ית של אורבונד מסוג ר מש בקונסטרוקציה מקויש להשת 
 .ת גבס מתאימיםמעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחוה  בקרניזים 
 .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן  

 
כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים  יעשוהגבס  בתקרות .ג

 . ב"וכיויזוג אויר למ
נת וות מגן חיצוניות מפס פלדה מגול ינויש להקפיד על הרכבת פ  םידקורטיבי בקרניזים 

 . אנכיתובפינה אופקית  
 
דת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי תאורה במי .ד

 . ירי היחידהפרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במח   .לצורך נשיאת הגופים
 
מודגש בזה שכל  .מוכן לצבעלק עד לקבלת משטח מוח כל התקרות יהיה בשפכטל  גמר .ה

 . ות האדריכללהנחיפורט וכן למ התקרות יבוצעו בהתאם  
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  3,2,1חלק   5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .ח

 . 2010מאוקטובר  
 
 דוגמאות 30.22

 יםב ורכ, המ, רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי,  סוג של הכין דוגמא אחת מכל על הקבלן ל  22.03.1
גמאות תהיינה במידות ובצורה  הדו .ורה המפקחעליו י מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות

 .שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה 
 

, את : את דרישות המפקחיקבמדוהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2
 . פי שאושרו על ידי המפקחה כהוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבוד

 
ה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי  ל העבודות ייעשהביצוע הכולל ש 22.03.3

 .המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו
 

 .קחגווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפ 22.03.4
 

וגמאות ולכל האביזרים  לד לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקחבנוסף  22.03.5
, אביזרי  תקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחיםם, בעת ביצוע ההאחרים שיש בדעתו להשתמש בה

 . וכו' אקוסטיקה,
 
 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 40.22
 

 )תקרות, סינורים וכו'(  גבס אלמנטי  22.04.1
 י, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:סף לאמור במפרט הכללבנו

 . ורך(קנים )במידת הצואישור מכון הת קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
פרופילי  כולל  קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם .ב

R.H.S .. 
 . עיבוד פתחים כנדרש .ג
ם סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לרבות איטו  למיניהם האיטומיםאת כל  .ד

 . פרט אקוסטיקה לפי
ידות עחיזוקים לר, דיאגונלייםזוקים  ת העזר, חיי וקצכל החיזוקים והחיבורים, קונסטר .ה

 .חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמתאדמה, 
ום סביב ת יועץ הבטיחות ואיט כנגד מעברי אש לפי הנחיו  למיניהם האיטומיםאת כל  .ו

 .י פרט אקוסטיקהלפ  תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק
כפי שידרוש המפקח ו/או   ובמידות חומרים אמיתייםגמאות הדרושות בגודל ובוכל הד .ז

 . האדריכלהמפקח ו/או  יהאדריכל ועד אישור סופי ע" 
בהן והנובעות מהן,   כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות .ח

 . דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש  קויבדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל לי לרבות
 .בשיפועעיבוד במעוגל ו .ט
 . פילי פינותפרו .י
 . שפכטל .אי

 . הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא  כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 .סטיות ס"מ מעל תקרות אקו  10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה   

 
 תקרות אקוסטיות  22.04.2

 הלן:במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר ל מורבנוסף לא 
 . ואישור מכון התקנים וקציות נשיאה לרבות תכנונםקונסטר  .א
 . כנדרשולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" .ב
 . ם הדרושים לביצוע העבודהכל המוצרים והאביזריחומרי עזר ו .ג
 . ילוקים כמפורט לעגמר ומעבר וכל החיז אה מפח מגולוון לרבות פרופילי נשיכל פרופילי ה .ד
כפוף לדרישת במושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה .ה

 . התכניות ו/או האדריכל
כפי שידרוש המפקח ו/או   ותובמיד ומרים אמיתיים גמאות הדרושות בגודל ובח וכל הד .ו

 . האדריכלהמפקח ו/או  יסופי ע" ור האדריכל ועד איש
פקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  ימות שידרוש המכל הבדיקות והדג .ז

 . דרשייבדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי ש  לרבות
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י  ייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפפרט ו/או התכניות מח כל עבודה אשר המ  .ח
 . תב הכמויותכ

 . מיניהם, בכל גודל שהואהפתחים ל כלוי  המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכ 
ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול    הנדרשמודגש בזאת שכל   22.04.3

 . נפרדיםבמחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים 
 

 קרות, ציפויים שונים וכו'( כוללים, תירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצותמח 22.04.4
 . , גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחיםיוד מיזוג אוירפתיחת פתחים לצ

 
 קונסטרוקצית נשיאה  22.04.5

 קרות, ציפויים וכו' מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, ת 
הקבלן יכין על חשבונו תוכניות    .וקצית הנשיאהסטרן וביצוע של קונו מכל סוג שהוא( כוללים תכנ 

קונסטרוקצית    .י מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקחטות וחישוב סטטמפור
 . כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן .הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן

 
 
 
 
 

 ות הריסה ופירוקעבוד  -  24פרק  
 

   כ ל ל י
  

ות  ימת, כולל אפשריות על הקבלן לבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע הקיוכנלאחר קבלת הת
 קרקעיים, בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא. -מצאותם של קווים תתילה

חב שהוא וכן בכל  המפקח לא יכיר בשום תביעה נוספת הנובעת מתנאי חפירה מיוחדים בכל רו 
 שטח העבודה או בקרבתו הסמוכה.  חוםמצא בתיי הקרקע ללא יוצא מהכלל העשויים לה סוג

לויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת  ילג ת עבור החפירה לא תשולם כל תוספ 
קון  ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תי

 מותו על הקבלן. והחזרת המצב לקד
מן  והחומרים המתקבלים   רבהשימוש חוזר יבוצע בזהירות ם לכל פרוק של חומרים הניתני  

ו לידי המפקח במחסני הרשות המקומית או יאוכסנו באתר לצורך שימוש חוזר  הפירוק ימסר 
ריות הקבלן ועל  בהם. ויתר המפקח על החומר, יחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר יהיה באח

 נו.חשבו
לן ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק  הקבתחשב כרכוש  כתוצאה מהעבודה כל פסולת  

צאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם לאמור במפרט  שבונו לרבות הו מורשה על ח
   המיוחד.

למותם במשך  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה ואבטחת החומרים המפורקים וש 
 בות וכו'. יחבלות, גנפגיעה , י  מפנוהא אחראי עליהם  נם עד למועד הרכבם מחדש זמן אכסו 

סתימת הבורות ותעלות שנוצרו עקב הפרוקים, כמפורט   ללות גם עבודות במחיר הפרוקים נכ  
 במפרט הכללי.  51016בסעיף 

דה )כל  ניות של כל שלב בעבוהקבלן ימדוד לפי דרישת הפיקוח מצב לאחר ביצוע לפי הגבהים בתכ   
א המדידה בדף המציין את גבהי הביצוע  ינו וימצשבו שכבת עפר, מצע, אגו"ם ואספלט( על ח

 ת התכנון. לעומ
 
 . יםו/או פירוק  ותריס ה. 2

  

 .ת תבוצענה בהתאם לתוכניות ו/או הנחיות והוראות המפקחעבודו
 

יוק כנדרש  ן את מקום ההריסה בד לפני תחילת כל עבודות ההריסה ו/או פירוק, על הקבלן לסמ
  ל מנת לוודא ולהיות בטוח שלא קרתה טעות, במידותב עבתוכניות ו/או הנחיות ולבדוק שו

לגרום נזק. כמו כן, יבדוק בקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא    במיקום, העלולהו
ן וכד', המיועדים לפגוע במערכות ומתקנים קיימים של חשמל,  טלפון, מים, דלוחין ושופכי

  ב את תשומת לב המפקח במקום ולקבללהסבמבנה. על כל בעיה תתעורר בנושא, יש  רישאלה
             .העבודהמפורטות להמשך הנחיות ברורות ו

 
 אופני מדידה מיוחדים. 3.
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כל עבודות ההריסה המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הקשורות בהריסה  .  1

תוכניות החדשות,  י ה, על פהפיתוחב המתוכנן לפני ביצוע עבודות . עד להבאת השטח למצופירוק
ונים בכתב הכמויות עבור עבודות הפרוק  שום בסעיפים הש לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לר

 .וההריסה השונות, גם אם לא צוינו במפורש
 

 .הז  האמור במפרט מיוחדהסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל .  כל  2              
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 עבודות יומיות )רג'י( - 29פרק 

 
   ופני מדידהא 10.29

ודות יומיות בעת ביצוע העבודה נרשמו ביומן עב המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות ש 
 . ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח

שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה   
 הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:   .פקחבאותו יום לאישור המ

 . ויקשעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדך, תארי 
 . ת נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילותעבור שעו  
 . התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו 
 . ן וישמש אסמכתא לתשלוםהמפקח, יצורף לחשבו דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י 

 
 כוח אדם   02.29

העבודה לא  מנהלי .בפועלם הפועלירק את השעות שבהן עבדו  ביומן העבודה לרשום יש  
 .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן 

 
 ציוד מכני    03.29

 מורתו בהתאם למחיריםאם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם ת 
   .רט בכתב הכמויותמפוובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כ

ר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"  יות, יהיה המחיאם לא פורטו מחירים בכתב הכמו 
 . )הנמוך מבניהם( .העדכני

 
 חומרים   04.29

ישורו בכתב כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות א 
 . קיםהספאם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י   .של המפקח

 
 פיגומים ודרכים   05.29

רת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם לכל תשלום תמו הקבלן לא יהיה זכאי 
כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י  

 . המפקח
 

 עבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות( תכולת מחירים ל   06.29
 ים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: חיר המ 

 
 . התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקרשכר היסוד וכל   .א
 
 .כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות  .ב
 
 . עבודה וממנוהסעת עובדים לשטח ה  .ג
 
 . ני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(זמ .ד
 
למקום העבודה    בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכליםוש דמי שימ  .ה

 . וממנו(
 
 . הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה .ו
 
   .הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן .ז
 
   . רווח הקבלן .ח
 

 רים לעבודות ציוד מכני תכולת מחי   07.29
 מוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את:ה ההמחירים לשעת עבוד 
 קת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמלפעיל הכלי, אחזשכר מ 

וצאות  הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, ה 
 . לן ורווחיוכלליות של הקב 
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 עבודות פיתוח האתר - 40פרק 
 
 כללי  1.40

פי הוראות הפרק המתאים במפרט  האתר יבוצעו ל  העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח
הנחיות הפרקים הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד   .המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה

 . מהנחיות פרק זה
 
 ת הכנהעבודו 2.40
 

קירת גדמי עצים או כל פגיעה  ו ע תבוצע כל עבודת כריתת ו/או עקירת עצים ו/אלא  40.2.01
נן והוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך ור מפורש מהמתכ בעצים קיימים ללא איש 

 .בתכניות
 

על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא בדייקנות   40.2.02
ש לא נכון או  ימוהקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל ש  .העשביםיישום חומרי הדברת  הוראות 

 .שלא כמפורט בחומרי ההדברה
 

ח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפני תחילת יש לפנות למפק 40.2.03
 . העבודה

 
ת החומרים, החלקים כל עבודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמו  40.2.04

ל אישורו של המפקח, ומראש, לאופן הפירוק  לקבעל הקבלן    .האביזרים ו/או המתקנים הקיימיםו
 . ידו המוצע על

 
בהיעדר סעיף נפרד בכתב  .הכנה והידוק שתית ותשתיתכל העבודות בפרק זה כוללות  40.2.05

 :העבודה כוללת  .בנפרדהכמויות, כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא ימדדו 
 
ים הסופיים בתוכניות ובהפחתת שכבות  גבההכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב ב .א

השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת    .ניה שצוינוומרי הריצוף/הבתשתית, חול וח
 .ס"מ 30הכנת השתית היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד   .מטר מכל צד 1.00

 
הידוק   .או.אש.מודיפייד א 96%רטבה אופטימלית לצפיפות של  הידוק השתית תוך ה .ב

 . ימוםס"מ מקס 15מילוי לשתית יהא בשכבות של 
 
 
 
  100%ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית לצפיפות של  20שעובייה עד  בת תשתית שכ .ג

שכבת התשתית יהיו   מידות .סוג התשתית הינו מצע סוג א' ו/או כורכר .או.אש.מודיפייד א
 .צדס"מ מכל  50מידות הריצוף/הבניה בתוספת של כ
 

י בוצע על פי דרישות  צעו רק כשהמילועבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבו 40.2.06
יש לקבל את אישורו של המפקח   .המפרטים והתכניות ונבדק שהידוקן עומד בצפיפות הנדרשת

 . לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה
ר מוקדם של המפקח  ישושבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אבלן יפרק ויסלק על חהק

 . לטיב המילוי
 
 כות ומדרגותריצופים מדר 3.40
 

  5כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישור המפקח בעובי  40.3.01
 . ס"מ לפחות

 
הטפסות תהיינה   .של כל פינה 1.5/1.5ת בסרגלי פלסטיק  כל היציקות כוללות קיטום פינו 40.3.02

ודות בטון  )עב  02ף" בפרק הכל לפי הנחיות סעיף "בטון חשו -שים מרוחים בשמן חד מלוחות עץ 
 . יצוק באתר( של המפרט המיוחד

 
שיוצרו ע"י היצרן וניסור מותר רק   במרצפות שלמות וחצאיםעל הקבלן להשתמש  40.3.03

 . ה"לא יותר שימוש ב"גיליוטינ .צע בניסור בלבדחיתוך מרצפות יבו .לבמידות שונות מהנ"
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אופן שיתאפשר ניסור  לשטח המתוכנן בבריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר 
הסטייה המרבית המותרת מהקו הישר או העיגול שצוין    .במקום של קו השוליים המתוכנן

ייה בהן מעל המותר  חורגות מהקו או שהסטמרצפות ש .מ"מ 5בתכניות או במפרטים תהא  
 . קבלן ועל חשבונוי ה תפורקנה ותוחלפנה על יד

 
, בעבודת הריצוף ללא  חגורת בטון סמויה הכמויות תיכלל  בהיעדר סעיף נפרד בכתב 40.3.04

ברזלי אורך   2כולל   20 -ס"מ ויהא מבטון ב  20X10חתך החגורה יהא   .מדידה ותשלום נפרד
פוע של  בשיס"מ ויהיו   3  -יונמכו מפני הריצוף הסמוך בפני החגורה  .6@ 20ר וברזל קוש  8בקוטר 

 . כלפי חוץ 10%
 

לקו/קווים ל הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס כניות/בפרטים עבמידה שלא צוין בת 40.3.05
כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן   .להתחלת דוגמת הריצוף

פקח רשאי  המ .כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'ין הריצוף לאלמנטים ס"מ ב 3 -מ
פות ולא יהיה לכך תשלום נפרד  דומה לצבע המרצלדרוש שהסגירה תהיה בבטון הכולל פיגמנט 
 .מסעיף עבודת הריצוף, או במרצפות מנוסרות

 
 מ"א ובאורך 1.00של  לפי התכניות/הפרטים ברוחב מזערי על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף 40.3.06

המשך   ולפניבפרטים ולקבל אישור המפקח /יות מ"א לפי הדוגמא שצוינה בתכנ  3.0מזערי של  
ח שאין הביצוע תואם את הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא  ידה שימצא המפקבמ .העבודה

 . ויבצע דוגמא/ות נוספות, על חשבונו, עד קבלת אישור המפקח
 

רו על פני המרצפות במטאטא, עד שיתמלאו כל ולפז ר חול נקי ויבשלפזלאחר הריצוף יש   40.3.07
טח המרוצף עד שלא  טבה קלה של המשווחים בין המרצפות, על פעולה זו יש לחזור אחרי הר המר

 .יכנס יותר חול בין המרצפות 
 

)צפרדע( שגודל שטח  יהודק במהלך ויבראציונימשטח/מדרכה של מרצפות משתלבות   40.3.08
 ."מ ו/או לפי הנחיות המפקחמ 0.1  - 0.062היינו המהדק שלו 

 
הנחת  ת  מר שצוין כוללות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חוודוכל עב 40.3.09

על הקבלן   .לצנרת השקיה, מים, כבלי חשמל ותקשורת אך לא את מחיר חומר השרוולים  שרוולים
ראות המפקח, את  ון מוסכם אחר לפי הולסמן בדופן המשטח/המדרכה בצבע, בהטבעה או בסימ 

 . מיקום השרוולים
 

יות, מדרגות  גורות בטון סמו בכף בנאים כולל ח בבטון הגלוי יותקנוכל העבודות  פני 40.3.10
 .)רומים, שלחים, ודפנות גרמי מדרגות(, פרט לשטחים שנדרש בהם גימור אחר כלשהו 

 
י עבודות הפיתוח תוך  פנ י פגיעה או לכלוךלשמור מפנבכל העבודות בפרק זה על הקבלן  40.3.11

פגעו באופן  אות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנ הורעל פי   .תהליך העבודה
ההחלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון    .י שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקוןשלפ

 . הקבלן
 

טרומי מכל סוג שצוין,  קטעים( לעצים מבטון אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים ) 40.3.12
ה  השפה, ללא מדידוהעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני  150  -בון יונחו על גבי מסד בט 

 . ותשלום נפרד
 

ס"מ לפחות מתחתית    10גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן היינו  40.3.13
רוחב תחתית מסד הבטן יהא   .ת במקום הצר ביותרס"מ לפחו 10רוחב גב הבטון יהא  .האלמנטים

  -מומית ולא פחות ס"מ, לאבן שפה טר  40  -אם לא צוין אחרת לא פחות מ אך על פי החתך בפרט,
 . ס"מ לאבן גן טרומית 30
 

כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת גן   40.3.15
  1גובה אדמת הגן יהא  .ו המשטחיםם לשולי המדרכות ו/א מאושרת בכל שטחי הגינון הצמודי

י  ס"מ מתחת לפנ  1רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא  .י הריצוף הסמוכיםלפנ ס"מ מתחת  
תבוצע רק   -השלמת אדמת הגן  .ס"מ 1.0רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא  .הריצוף הסמוכים

ועד לכיסוי  לת אחרת מן השטח המילאחר שאישר המפקח שסולקו כל שאריות חומרי הבנייה ופסו
 . באדמת גן
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 ני מיוחד עבודות דשאפרט טכמ:  41פרק  
 
 
 
 

כר דשא סנטטי לאימונים   רפים ,מטרתן לבצעבמסמכים המצו העבודות במכרז זה והמפורטות
 יר. בכל מזג אוות היממה ולות במשך כל שעומשחקים שיאפשר פעי

 לפחות.  מ"מ בשעה  80מערכת הניקוז תסלק עודפי המים ברמה של 
 טח. י ונשלט של המשערכת הצינון תאפשר צינון מידמ

 המשטח הסנטטי יאפשר אמונים ומשחקים ברמה גבוהה.

 מטר 108X70מידות המגרש 
 

 
 

 מפרט טכני  - חצץ עבודות ניקוז ותשתית - 1

 
 א לקבע את סדר ביצוע העבודות ואת האיכות הנדרשת מן הקבלן. הטכני ב המפרט 

 
   עבודות ניקוז.  1.1  
תעלות הניקוז  פת התכנון את מקומן המדויק של      בלן יסמן בעזרת מודד מוסמך ועל פי מהק  -א

 ר המפקח. וחות וידאג לקבל אישווהש
ים הנדרשים ובסטיות פילוס שלא יעלו  עוביא הקבלן את השתית לשיפ לפני חפירת תעלות הניקוז י 

 ס"מ.  0.5 -\על+

 
 יקוז: חפירת תעלות הנ  -ב
תעלה תיחפר בעזרת מחפרון  חפר תעלת הניקוז המאספת )הראשית(. ה.  כשלב ראשון תי 1 ב

תחפור תעלה רחבה יותר ימלא הקבלן   במידה ומסיבות כל שהןס"מ.  50יעלה על  ורוחבה לא  
חפירת תעלת הניקוז  תתבצע כך שלא יושאר חומר חפירה על פני     .הדק בשכבות לרוחב הנדרשיו

  .ת והידוקה מהשטח ,תוך דגש על שמירת פילוס השתייונח על גבי עגלה ויסולק  השתית ,אלא 
  סוו טכסטיל אשר שוליו יפר יונח בד גיא ית התעלה.בתחת ם ע"פ המפרט המתוכנןשיפועיולעומק  

מ לכל כוון .על גבי הבד בתחתית התעלה יונח  ס" 50יהיה   וחב השולייםאל משני צידי התעלה. ר
 .ר ובעבודת ידיים לשיפוע ולרום הנדרש"מ ויפולס בעזרת ציוד לייזס 10חצץ  בשכבה של  

ללא אבנים ותוך כדי  צבו ע"י חול לסו וייובמקומן ובגבהים הנדרשים, יפו שוחות הביקורת יוצבו 
 הסופי.  חצץ ס"מ מגובה פני ה 10ב ה יהיה נמוךבתוספת המכסבהרטבה . גובהן הסופי  וקהיד

הצינורות יונחו  דוח השוחות.לאחר קי  האטומיםות הניקוז אל שוחות הניקוז יחוברו צינור
ות  אין לקדוח דרך טבע ר.הנדרשים תוך הקפדה רבה ויהודקו ע"י חול מסביב לצינו בשיפועים

אשר לתוכה יחובר   מגומיקנית ביניהן. אל השוחה תוצמד טבעת אטימה ת החיזוק אלא רק 
 הצינור. 

בעזרת פוליאוריתן  ם המרווח ,אם יוצר, ן ייסתירת השיפוע המתוכנ לאחר חיבור הצינורות ויצ
 ע נזילות.מוקצף על מנת למנו 

 . חפירת תעלות הניקוז הרוחביות. 2ב 
 ט. "מ ולעומק ע"פ המפרס 30לרוחב של תתבצע   החפירה

 וק המכסימלי. מההיד  96%תחתית התעלה תהודק שלרמה של 
.  ס"מ אל מחוץ לשולי התעלה 50יאוטכסטיל ששלוליו יהיו לפחות יונח בד ג  לאחר אישור המפקח 

  יושר באמצעות ציוד ידני ובעזרת ציוד מדידה ע"י לייזרס"מ שת 5ותונח מעליו שכבת חצץ של  
אחידות  יונח הצינור השרשורי בצורה ישרה אך רפויה ותיבדק שוב המפקח,שיפועי. לאחר אישור 

מש בחלקי  שת הקבלן להר יקשר סביבו. במידה ויאלץ שיפוע . הצינור ייאטם בקצהו ע"י בד אשה
שיסופק ע"י היצרן. הצינור השרשורי יחובר לשוחת  בלבד האחד לשני במחבר תקני  יחוברו  צינור 
המתאים והתקנת אטם גומי תקני ובמידה ויישאר מרווח ימולא   רת לאחר קידוחה בקוטרהביקו

 ן מוקצף.  ולי אורת בפ
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א  ר קבלת אישור מן המפקח ימלולאחהצינור המשורשר  ל שיפועי ורומי ה חוזרת שלאחר בדיק 
 . קבלן לעבור לתעלה השניהרק אז יורשה ה השתית.הקבלן בחצץ את התעלה עד פני גובה  

 לי עבודה אלא רגלית בלבד. תר חציית תעלות ע"י כלא  תו
ל פני  גיאו טכסטיל ע ואישור המפקח יפרוס הקבלן את בד העם סיום בדיקת המודד את פני השטח 

 ס"מ.  50 כל השטח ובחפיפות של
 
 פני תחילת העבודה. יישטפו מכל שיירי אדמה,צמחים ואבק לכלי הצמ"ה  . 3 ב

ה. לא תותר ירידה של  לי העבודכ אשר החומר מפוזר לפניכ מילוי שכבות החצץ המנקזות תתבצע
לון ויהודק  רס,יפולס באמצעות גריידר מונחה לייזר בעל גלגלי ב כלי צמ"ה אל השתית. החצץ ייפ

די הרטבה.  וויברציה ותוך כ, לגבהים הנדרשים ,בבהתאמהמ ס" 2וס"מ   5ס"מ ו 10בשכבות של 
ניקוי שוחות    נים. לאחרהגבהים המתוכנמ  ס"מ 0.5 -\של שכבת החצץ לא יסטה מ+ הגובה הסופי

 יהן. י השוחות והחצץ ייפרס גם על בלת אישור על כך ייסגרו מכסהניקוז וק
ם ועמודי הקרנות  י השעריתקין הקבלן את בסיס בגבהים המתוכננים י. לאחר ייצוב החצץ 4 ב

 ת. ת לאחר חפירה ידנים וזאשיבגבהים הנדר
ה על משטח עץ רחב על מנת למנוע  מריצה בלבד אשר תנוע  הבטון ליסודות הנ"ל יובל על גבי

 טח.טביעות גלגלים ושינוי פני הש
 
 

 מערכת הצינון עבודות מים   - 1.2
 

   ן.התקנת מערכת הצינו 
אפשרות   מים חמים תוך כדינטתי ביהמשטח הס  לאפשר צינון מהיר של  ן באההצינו מערכת 

 ך וזאת על מנת לחסוך במים.פתיחה מקומית בלבד ע"פ הצור
 

 :תאור המערכת
 חלקים עיקריים.   5מערכת זו מרכבת מ 

 
"  3  "  ומז"ח3ומד מים  3, לוכד אבנים "3.הכוללת מגוף טריז "רכת אספקת המיםמע - א

הזנה   רינוש. משם קיים צחם המגרבכניסה למת,ומתקנים  חברהם של ת המילמחלקייכים הש
 .110/16למערכת הצינון בקוטר 

  בקרפ המפרט כאשר כל האביזרים יהיו מפלסטיק . ראש המערכת יותקן בתוך ארון סגור ע"  
 ההשקיה יותקן גם כן בתוך הארון עם דגש לגישה קלה בהפעלה 
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 זרים הבאים: האבי לת את.הכולץברת הלחמערכת הג -ב
 ". 3וף טריז מג-1
הפיזור ) משאבות ממטירים  דו להגן על אביזרי  ההידראוליקה ו יקשתפ."3בנים מתכת לוכד א -2

 ומגופים(. 
ן עבודת מערכת הצינון . ולהשאיר את  בזמ שתפקידון להיפתח רק  " .3מגוף חשמלי ראשי   -3

 ן( מהזמ  99%ה )סר עבודמערכת הצינון ללא מים ולחץ בזמן חו
ולחץ אספקת המים נמוך מ   ה על המשאבה במיד  גןדו להשתפקיסה נמוך. פרסוסטט לחץ כני-4

 אט'.  0.2
 בודה לפני המשאבה.המורה על לחץ הע מד לחץ גליצרין  -5

 שנקודת עבודתה הנדרשת היא:    CR-45דגם  נדפוסגר תוצרת . משאבה להגברת לחץ-6
 ק"ש.  40של ספיקה אט' ב 7הגברת הלחץ הקים ב     
את פעולת המשאבה במידה ולחץ   שתפקידו להפסיק .מהמשאבהגבוהה ביציאה  פרסוסטט לחץ -7

 אט'.   10גבוהה מ  היציאה 
 משאבה )לחץ גבוהה(. מה שתפקידו לתת אינדיקציה על מצב  הלחץ ביציאה. ןמד לחץ גליצרי-8
מים במידה  הלם   למנועבמטרה מהירות שתפקידו לפרוק את הלחץ ב  " .  1.5פורק לחץ מהיר  -9

 ספרות. אטמו 9.9המים עולה על  ולחץ  

ך  עלת מערכת הצינון גם במקרה ויש צורשתפקידה לאפשר המשך הפ .  BPמעקף   מערכת  -10
 ) בלחצי רשת ללא הגברת לחץ( ות. לפרק את המשאבה לצורכי תחזוקה שותפים או תקל

     :שתפקידו     .  לוח חשמל ופיקוד-11
 .  ל פעולת המשאבהצע בקרה והגנה ע , ולבמשאבהמתח ל לספק  -א  
 וכנן או יזום .ת מלבצע סבב צינון  -ב  
 
 :  הכולל ".3ראש מערכת   -ג
זנים ע"י צנרת  מו גוף לכל ממטיר (  מפוקדים ע"י לוח החשמל והפיקוד." ) מ 3מגופים חשמליים   6 

מים   הזנת מקבלת. ה  EFים או ,  המחוברת בריתוכי פנ 16מ"מ  בדרג   90פוליאתילן בקוטר 
מלוח החשמל והפיקוד. מערכת זו   ממטרים ע"פ הוראהאותה ל הגברת הלחץ ומספקתממערכת 

בזמן פעולת הממטיר ומהווה מדד לתקינות פעולת   ת מד לחץ המורה על הלחץ  הדינמיכולל

  ן המגוףהמקושר בדרך חשמלית בי CA-V-24. לכול מגוף ישנו סולונואיד   דו דרכי  רכתהמע
 יקוד. ל והפהחשמ  ללוח  

  

לל  כו  675/1ו 100\16צנרת פוליאתילן  :םאת האביזרים הבאיהכוללת  ערכת הולכת המים.מ -ד
רכת  במעה צינור נפרד לכל ממטיר וממטיר  . מהמגוף החשמלי מחברי צנרת. מערכת  זו מוליכ

 מדרכה. ועד לממטיר. תוואי מעבר הצנרת הינו בשולי המגרש מתחת ל  ראש המערכת
                             

גרש ובכך  רכת זו לפזר את המים על פני כל המעמ תפקידה של ירים: ממט –ים אביזרי פיזור המ -ה
 טי. מערכת זו מרכבת מהאביזרים הבאים: לצנן את כר הדשא הסינט 

.  נתוני העבודה של הממטיר : בלחץ  18פיה   ST  - 1600רת  הנטר  דגם חב  ממטיר תוצרת -1
  לעתוני יצרן .  בפו מטר  נ 40.2ההתזה יהיה   מק"ש וטווח 32.1   תהיה הספיקהאט'   7 של

 תוני הרוח המצויה.  מטר בהתחשב בנ  35הטווח יגיע ל כ 
 

למנוע השבתת הממטיר על   מנתירים עצמן תבוצע לאחר שטיפת הקווים וזאת על הרכבת הממט 
 ידי חלקיקי פלסטיק.  

 . 
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 עבודות דשא   - 2

 
                                     "FPP"ל אישור בעה שא יהייצרן הד

 FIFA PREFARED PRODUCER  .בעת הגשת המכרז 
 

 
 י. תנט יהתקנת המשטח הס

פ"א ואשר מתאים למשחקי ואימוני  עבר אישורי פי א כנזכר במפרט המיוחד ואשרסוג הדש   -א
 כדורגל. 

ק  )יש לספובאישורה בלבד.( FPP)ת ניצר ברה הימטעם הח ההתקנה תתבצע ע"י מתקין מוסמך
 (עם הגשת המכרז. י החברה היצרניתע"ות חיי המתקין  ר ישורי וקוא
על מנת למנוע  גלילים שלמים, באופן רופף נטתי לרוחב השטח, בי . פריסת גלילי הדשא הס 1 ב
בקה  וסרטי הדתכווצויות בזמן העבודה.. הדבקת הגלילים האחד לשני תתבצע באמצעות דבק ה

 ום. הי עות הקרירות של תתבצע בש בקהומאושרים ע"י יצרן המרבד. ההד ים ניתק
ועלפי מפת  ודבקו אף הם לאחר חיתוך מדויק באמצעות מודד סימוני המגרש ) הקווים( י  2ב 

ם בהרכבם וצורתם למשטח המורכב אך בצבע שיקבע ע"י  היו מסיבים זהיהמגרש. הקווים י
 המפקח. 

כל סוג  למעבר אחד ע ב" או ש" SANDMATICבעזרת מכשיר "ע בצלוי תת ומרי המי. פיזור ח3ב 
יוחדרו בשכבות מדייקות  כאשר שכבת החול  מתקן מיוחד להרמת הסיבים. החומרים  ל חומר בע 

זה יבצע פיזור והחדרה של החומרים בו   תי הגומי.מכשירר ראשונה ולאחריה שכבת פתיתפוז
 . "ממ  20היה  ולה זו י חשוף לאחר פע זמנית. גובה הסיב ה

 
 :בדיקות ואישורים. 4ב 

בעזרת  ,יקות שא ראוי למשחק יבצע המתקין מספר בדד תקנה וקבלת משטחהפעולות הום  עם סי
ות המפרט.  דא עמידה בדריש וזאת על מנת לוו,סכם מראש אשר תוע"י פיפ"א   מעבדה מוסמכת 

 גיש . ר אותו הכל הבדיקות הנ"ל יבוצעו על חשבון המתקין ועלותן כלולה במחי
 

החומרים עומדים  וכל    QUALITY" לאיכותא פיפ"ע"י "מו .המגרש יעמוד בתקנים אשר פורס  -ג
הרשמי של פיפ"א לתו תקן שני  ם עמידה בבדיקות הנ"ל יספק הקבלן את האישור ע  בתקנים הנ"ל.

 כוכבים. 
 הנדרשות לתנועת הכדור: הבדיקות 

 *החלקת הכדור על המשטח עד עצירה. 
 דור אנכית. *החזר הכ

 זוויתית.  כדורהחזר ה*
 ן: לתנועת השחק הבדיקות הנדרשות

 *תאחיזה 
 ה. לק*מרחק הח 

 * מניעת החלקה בריצה. 
 הבלימה.  שר*כו

יפרקו הקבלן ויבצעו מחדש עד    FIFAQUALITY במידה והמגרש לא יעמוד בדרישות תקן
 תוצאות הנדרשות. קבלת ה

 
י  ת טסנ המשטח השבין   טמפרטורת החיכוך  וערכי   GMAXכמו כן יבדקו ערכי קשיות המגרש 

 לבין השחקן. 

 
 שטח הדשא.:אחזקת מ ד
עבודה לאחזקת כר הדשא וכן את הציוד המומלץ   יתקבלן תכנ \חיר יגיש היצרןם הגשת הצעת המע

 על ידו לצורך ביצוע עבודות אחזקה אלו. 
 זמן.  ופעל ע"י מזמין העבודה ועליה לאפשר עמידה באיכות המשטח לאורךתכנית זו ת
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ו.  תקין ועל חשבונ וקנו ע"י המדה וידרשו יתי במשטח במיתיקנ עקב שימוש תיקון  כל עבודות 
 חשבון המבצע. יבוצע הדבר יהיה רשאי המזמין לתקן הנדרש על  לאשעות  24במידה ובתוך 

 
 מפרט טכני לעבודות כר הדשא - 3

 ם, צינון, כר הדשא הסינטטי ניקוזי
 הגדרות 

 
                                                                        ה ערך .                "אדמיר" או שווגר למ"ר  -200במשקל                                     וג              : בד לא אר בד גיאו טכסטיל

 ה. מ"מ ללא בד עטיפ   110צינור מחורר   :                                         צינור הניקוז המשורשר
 

אמה ובעל  התב 315ו 250בקוטר  PVCור צינ                                       לא:    המ  זינור הניקוצ
 תקן     ישראלי לניקוז. 

 
מ"   1ס"מ או  60שוחות ביקורת בקוטר             :                                           ת הניקוזשוחו

כסה  ה אחת  ובעלות  משטוחות   ביחיד
                                                                                                                                                                        " או ש"ע(       "רומולדגמת  סטיק,  )דופל

                                                                                   
                                                                       

 
בעלת תו תקן  16דרג  75. ו  16דרג  90 פוליאתילן                                           :            צנרת השקיה

                                                                                             ישראלי.                
 

 של חברת הנטר "  או ש"ע.  ST 1600"                                                    :        ממטרות
 

 או ש"ע    CR45גרונפוס" :                   להגברת לחץ כולל לוח בקרה משאבה
  
 

 מ"מ.  6מחלקיקים גדולים  ללא  מ.מ" 0-6הסגירה   ץ שכבתחצ
  50%לפחות                                                       

 מ. מ" 6מ"מ  ל   1בין 
                                                                         

 .200עובר נפה    4%לא יותר מ
 

יקים  ללא חלק                                                  . מ"מ 2-6: חצץ חצץ 
                                                         מ"מ               12מ  גדולים   
                                                                מ"מ       9.5גדולים    מ   5%פחות מ 

                                                                   מ"מ    6.3מ     ולים  גד 30%- 20%
                                                      מ"מ                   4.0גדולים     מ  50%  -40%
                                                     מ"מ                              2.0גדולים     מ  20%  -10%

                                                                                                                                                                                        מ"מ    2ם מ   קטני 10%מ  לא יותר
D90/D15  2.5  ו שווה לקטן א                                                                                                                                                                                                                                                                         

ללא                                                            
                                                    בבדיקת                  12%של יותר מ  ד איבו

 (ASTM C88ח.גפריתית לפי תקן )
 

                                                          16קים גדולים    מ ללא חלקי מ"מ  4-14חצץ : חצץ 
D90/D15 2.5ן או שווה ל  קט                                                                                                                                                                                                                       

                        רסיתלא אבק או חל** 
ללא                                                                

תית לפי  בבדיקת ח.גפרי 12%איבוד של יותר מ  
 (ASTM C88תקן )
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 למרבד הסנטטי   נתונים טכניים                                      
 

 משטח דשא 

גומי, תבנית  ולא בחול ו טטי ממדשא סינ , שטיחמ"מ 60שטיח  סוג  •
 . ריגה ישרהס

בעל חתך   "מונופילמנט" חיד א רווי ישחוט ט    ,וליפיןפוליא100% תכולה  •
, צפיפות סיב  (.U.V)יד בפני קרני אולטרה סגול עמ  או יהלום טיפה

12000 Dtex לפחות.  מיקרון 300ממוצע סיב , עובי לפחות 

גול, אריגה  אולטרה סב מיוצ רפוליאסט  משולב  סיס פוליפרופילןב בסיס ראשי  •
 מה. דו או צמר חסין אשמית, עם ה, מטופל תרקש

או   ס"מ  x 10 10מ"מ כל   4של  חדירה למים, עם פתחי ניקוז .PU (DIN61151) ניבסיס מש •
 דומה. 

 ±60 mm               +/- 10% (DIN 4-54325)גובה המשטח  •

 ±62 mm +/- 10% (DIN 53855 P3)עובי כולל   •

 ±6.3 "מ )רוחב( ס 10לכל  תפרים דירותת •

± ס"מ )אורך( 10פרים לכל תדירות ת  • 61  +/- 1 

 לפחות  ±9.600 ציצות למ"ר ר מספ •

 לפחות  gr/m2 ±1,650 משקל סגולי  •

            לפחות              ±245gr/m2   משקל בסיס ראשי •

 

 לפחות  gr/m2 700 ± משקל בסיס משני  •

 לפחות  ±2600gr/m2 (DIN 53854)משקל כולל  •

 cm +/- 10% 004 ליל רוחב ג •

 מטר(  75שה )מכסימום  רילפי ד                            לגלי אורך •
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 :  בדיקה נדרשות לאיכות השטיח אותתוצ
 

 ( ISO4919 ניוטון )  30-גדול או שווה ל חוזק אחיזת המשטח  •

 (     DIN 61113)   .מ\דקה\ליטר  30גדול מ             חדירות מים עם מילוי          •

 ,ISO - NORM 105V) צבע עמידות  •

part 2) 

 יוון הסיבים    כ התנגדות לקריעה עם •

   ד כוון הסיבים                                התנגדות לקריעה נג •
 ם מערכות פסי

 4  ≥, אפור 7 ≥: כחול (Xenon test)בדיקת קסנון  

 

DAN60 
 

DAN 40     
 

 ב ועים לבן או צהזמינות בצב •

 

 ה. כה גוונים ירוקים, כלומר ירוק בהיר ו 2ל ש שילוב     :        בע השטיח ירוקצ •

 מילוי 

  0.8 – 0.2(, גודל חלקיק 80%יליקה שטוף ומיובש )עגול הרכב: חול ס שכבה תחתונה  •
 מ"מ.

ת  או לפי הנחיוKg/m2  18כוכבים:   2  (Fifa)פיפ"א  סיווג המילוי:
 היצרן 

    

 גומי ממוחזר גרי רהרכב: ג ליונה שכבה ע •
 .  רןאו ע"פ הנחיות היצKg/m2 18כוכבים:     2פיפ"א  וי:סיווג המיל

  

גובה הסיבים מעל   •
 : המילוי

± 20 mm 

 יישום המוצר 

 כדורגל  •

 

 

 

 

   80%:                                    תכולת סיליקט אפיון החול הסיליקטי

 מ"מ  0.2מם רגרים קטניללא ג                                                                  

 ללא אבק                                                                   

 8%מ"מ לא יותר מ   0.315 -0.2ביו                                                                   

 . 15%מ"מ לא יותר מ   0.4 -0.315בין                                                                   

 . 30%עד   20%מ"מ      0.5   -0.4בין                                                                   

 . 40%עד   20%"מ   מ  0.63 – 0.5בין                                                                   

 . 40%עד  20%מ"מ     0.8  – 0.63בין                                                                   

 

 

 .  1%מ"מ     לא יותר מ   2.8גדול מ                              ן פתיתי הגומי:אפיו 

 .    85%מ"מ  גדול מ    2.8ל   0.7בין                                                                

                                                           (D ASTM 297,מיצוי אצטון)  13%קטן מ  . 
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                                                           (D ASTM 297  אפר קטן, מ )10%          . 

                                                            (D ASTM 1131  פ )3%  -\+30ן, חמ        . 

                                                           (D ASTM 1131  ,תכולת גומי )5% -\+ 55  . 

 שיירי ברזל. ללא                                                             

                                                                           
 

 רשיםספורט למג ציוד  - 3
 

אלומיניום ומצופה ציפוי אנודייז, במידות העומדות בתקני   ציוד הספורט יהיה עשוי מפרופילי
 ההתאחדות הישראלית לכדורגל.

 לי. א רפי התקן היש  ך אלומיניום עלכל השערים יורכבו וירותכו בריתו

  UVת מפני קרינ מ"מ ויהיו עמידות  4יפרופילן  בעובי ל ות פושיסופקו יהיו עשוי כל הרשתות
 ועמידות במים. 

מ"מ    8ו עשויים פוליאתילן וכיסוי המושבים יהיה עשוי חומר פוליגן בעובי מושבי השחקנים יהי

 UV תש ובפני קרינאלי לעמידות באהכל לפי תקן ישר .UV, בעל הגנה מפני ICEמסוג  
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 מגרש לזרוס :  רשימת תכניות
 

   תכניות אדריכלות:

מספר 
 ליון יג

סטטוס  תאריך עדכון  המהדור שם התכנית 
 התכנית 

 הערות

  למכרז 26.10.20 0 תכנית פיתוח  1

 נספח ניקוז  2
 

  למכרז 26.10.20 0

3 
 

   26.10.20 0 נספח השקיה 

 מבנה מלתחות  11
 תכניות 

  למכרז 26.10.20 0

12 
 

 מבנה מלתחות 
 חזיתות, חתכים 

  למכרז 26.10.20 0

 מבנה מלתחות  13
 תקרה אקוסטית 

  למכרז 26.10.20 0

 מבנה שירותי קהל  14
 

  למכרז 26.10.20 0

15 
 

  למכרז 26.10.20 0 מבנה ממ''מ  

 פילר חשמל +אשפה  16
 

  למכרז 26.10.20 0

 04.11.20 0 נספח בטיחות  17

 

  שור לאי

 רשימת אלומיניום  21
 

  למכרז 26.10.20 0

 רשימת מסגרות  22
 

  למכרז 26.10.20 0

 רשימת נגרות  23
 

  למכרז 26.10.20 0

 

   קונסטרוקציהתכניות 
 

מספר  
 גיליון 

סטטוס   תאריך עדכון  מהדורה  שם התכנית  
 ת התכני

 הערות 

 מרחב מוגן. תכניות, חתכים, פרטים  0-ק
 

0 26.10.20 

 

  למכרז

 . תכניות, פרטים 1מבנה  1-ק
 

  למכרז 26.10.20 0

  למכרז 26.10.20 0 . חזיתות, חתכים, פרטים1מבנה  2-ק

 . תכניות, חזיתות, חתכים, פרטים 2בנה מ 3-ק
 

  למכרז 26.10.20 0

 4-ק
 

  למכרז 26.10.20 0 מבנה טריבונות. תכניות 

  זלמכר 26.10.20 0 מבנה טריבונות. מבט פנים, פרטים  5-ק

  למכרז 26.10.20 0 הצללה. תכנית גג, חתך, מבט פנים, פרטים  6-ק
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 מערכות אינסטלציהתכניות 
 

 מס' 
 גיליון 

 סטטוס  תאריך עדכון  מהדורה  ם התוכנית ש

 05.10.20 0 תכנית פיתוח  01
 

 למכרז

פעול,  תח.תכנית מלתחות.  02
 ש.קהל 

 למכרז 05.10.20 0

 
 

 

 רשימת תכניות חשמל
 

  סטטוס  תאריך עדכון  מהדורה  התכנית  שם ן מס' גליו

 00 חשמל. טריבונות, ממ''מ, ש.קהל  01
  למכרז 19.09.20

 00 ות חשמל. מלתח  02
  למכרז 11.10.20

 00 חשמל. תשתיות  03
  למכרז 11.10.20

 

ל )במידה ותתווספנה(  צורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל  וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה 

 ות על ביצועם בתוקף סמכותו. ר המפקח רשאי להורשינויים אש

 

 

__ ____________ ת הקבלן:  חתימת וחותמ   ______________ תאריך: 

  

 

 

 

 
 


