
   

 
THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 מ"להגנות ים המלח בע

  
 

32102.013 
 31/40' מכרז פומבי מס

 הגבהת סוללת חופי מלונות עין בוקקלביצוע עבודות 
 

 מענה לשאלות הבהרההבהרות ו

 לכבוד

  3140/ המשתתפים במכרז

 

 , שלום רב

 
התייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי ו, הכוללת עדכונים למסמכי המכרז 1' הבהרה מסלהלן 

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי , לפרק ההזמנה 7בהתאם לסעיף 2 שבנדוןביחס למסמכי המכרז  המזמין

 2 נפרד ממסמכי המכרז

 

2 תשובות לשאלות שהועלו במסגרת סיורי החובה באתרכולל מענה זה , לשאלות ההבהרהמובהר כי בנוסף 

, לא יהיה תוקף לכל הצהרה, מלבד מסמך זהו קבלניםתחליף לפרוטוקול סיור מהווה מסמך זה 

  2הקבלניםסיורי במהלך  בעל פה או בכתב, אם ניתנו, רה או מידע שניתנוהבה

 

מפרט הטכני ה, הסכםנוסחים מעודכנים של הבד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה יפרסם המזמין 

, בנוסף. להלןהמפורטים במסמך ההבהרות המיוחד ושל כתבי הכמויות כאשר הם כוללים את השינויים 

, חדשכפרק שלם למפרט הטכני המיוחד המתווסף  95את פרק  נפרדסמך מ/יפרסם המזמין בקובץ

מסמכים אלו יחליפו את המסמכים . שעניינו עבודות הקמת שתי תחנות שאיבה במסגרת הפרויקט

 .הקיימים ויהיו המסמכים המחייבים עליהם יחתום הקבלן ויגישם במסגרת הצעתו

 

ועל המציע , כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרזויחולו עליו , מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז

  2בתחתית מסמך זהלצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע 

 

כדי להוות הסכמה , אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה

 2או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז, להנחותיו של השואל

 

אין הן באות במקום ייעוץ משפטי , שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדיןככל 

 2וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד, מוסמך
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 סעיף מענה שאלה 

  

 כללי/הזמנה

 

נבקש לדחות את המועד  12

 2האחרון להגשת ההצעות

 

דחה ליום האחרון להגשת ההצעות ייהמועד 

.32102.0132 

: יבוא" 5.30.31"להזמנה במקום התאריך  3בסעיף 

31.30.312" 

מובהר כי אין כל שינוי במועד תוקף הערבות כמפורט 

 .למסמכי ההזמנה 35בסעיף 

 להזמנה 3סעיף 

לקבל את כתב האם ניתן  2.

הכמויות בקובץ אקסל לא 

 ?נעול

 כתב כמויות 2ועלה לאתרקובץ פתוח י2 ניתן

  

 הסכם

 

 תלהסכם נדרש( 1()ב)11בסעיף  32

הצגת לוח הזמנים המפורט 

יום ממועד  30למזמין תוך 

בעוד , ההודעה על הזכייה

נדרשת הצגתו ( 4()א).1שבסעיף 

נא 2 יום בלבד 14תוך 

 ?הבהרתכם

יימחקו " יום 10"המילים , להסכם( 1()ב)11בסעיף 

 "2יום 34: "ובמקומן יבוא

 

  (1()ב)11סעיף 

 :כדלהלן( ה()6()א).1ק "יתווסף ס  - המזמין תעדכון ביוזמ 42

-קבלן משנה להקמת תחנות שאיבה לניקוז מי. ה"

 .למפרט הטכני המיוחד 95כמפורט בפרק  ,תמלחת

יעביר , אישור קבלן המשנה על ידי המזמיןצורך ל

ביצע קבלן המשנה הקבלן מסמכים המוכיחים כי 

, הכוללות עבודות בטון, עבודות להקמת תחנת שאיבה

 2"אלקטרומכניקה וחשמל, צנרת

הוספת תת 

 סעיף חדש

לסעיף 

 (ה()6()א).1

 

 
 

 :והבהרות ביוזמת המזמין למפרט הטכני המיוחדעדכונים 

 סעיף העדכון רתיאו 

 "2לביצוע עבודות רועשות: "יתווסף" המותרות לקבלן"לאחר המילים  52

 

002.1 

 'ק א"ס

 002.1  2תימחק" אסורות"המילה  62

 'ק ב"ס

72 
 :הלןכדל 0233סעיף  וסףיתו

 הסדרי תנועה זמניים 00.11"

סעיף הוספת 

 חדש
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, כולל בין השאר התקני בטיחות, על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים .א

 .מאושרותבמהלך ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות 

 

התמרור , הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט .ב

כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם , הבטיחות השוניםהצביעה והמחיקה ואביזרי 

או על פי דרישת הרשויות /כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו, השונים

 . שעות ביממה 34בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 

הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על  .ג

 . ידי הקבלן ובאחריותו

 

האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות , יאוםכל הת .ד

על חשבונו בלבד ולא , המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן

 . תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא

 

 אישורי הרשות המקומית .ה

ההיתר . לפני תחילת העבודותאישור על הקבלן לקבל מנציג המועצה המקומית 

מיקום מדויק , יימצא באתר ויכלול את סוג העבודה, ישמר קריא וברור ומקורי

הקבלן מתחייב . עותק יועבר למזמין. תכנית הסדר התנועה/ התרשים' ומס' בקמ

וכן על כל ההנחיות אשר יקבל , תנועה הזמנייםהלהקפיד על קיום הסדרי 

 .מהמנהל

 

וכן על הנחיות , ועה הזמנייםהקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנ .ו

 . או מהרשויות המוסמכות/הבטיחות שיקבל מהמנהל ו

 

 – הסדרי התנועה כוללים עגלות חץ תקניות בעלות הסמכה של חברת נתיבי ישראל .ז

ביום ) "(חברת נתיבי ישראל: "להלן)מ "החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע

לוח נייד , (פקחי תנועהובלילה לרבות תאורה ניידת עבור שוטרים בשכר או 

, אביזרי שילוט, התקנת והעתקת תמרורים, סימון והעלמת צבע זמני, מהבהב

 . אביזרי בטיחות וכדומה

 

אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי , סוגי הציוד .ח

" בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך, התקני תנועה"החוברת העדכנית 

 .ד התחבורהבהוצאת משר

 

יש להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום , כמו כן .ט

יש להתייחס לתאורה הזמנית . לסנוור הנהגים או מטרד מסנוור במתחמי התיירות

00233 
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כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו על ידי התקנת מעקות בטיחות 

 .זמניים על פי הוראות המפרטים

 

בטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת על הקבלן לה .י

עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש . התנועה בזמן עבודתו בשטח

מעקה בטיחות , כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש)במפרט ובהנחיות המנהל 

או /יזר פגום ויופחת מחשבון הקבלן בהתאם ללוח הניכויים עבור כל אב( 'פגום וכד

 .חסר ליום

לוח ניכויים  –להסכם' ביתשומת לב הקבלן ללוח הניכויים אשר מצוי בנספח 

 .כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה

 

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   .יא

 .י תכנית מאושרת על ידי המנהל"ייעשה הדבר עפ -

 
יהא הקבלן אחראי להפעלתם , ה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועהנדרש .יב

זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי המכרז הוראות , כאמור ולתשלום להם

 . מפורטות אחרות

 

  –שילוט כללי  .יג

כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות , בנוסף לאמור לעיל

השלטים . 3 –ו  3חלקים  3343 –שראלי והכללים בגרסתם העדכנית ועל פי תקן י

 ".והמזמיןוהתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי חברת נתיבי ישראל 

 :כדלהלן 00234סעיף יתווסף  82

תשלומים הכלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  -  00.14"

 בנפרד
 

המפרטים וההסכם שאינו מופיע בסעיפי כתב  ,י התוכניות"כל הנדרש לבצע עפ .א

 . הכמויות יש לראותו ככלול במחירי היחידה ולא ימדד לתשלום בנפרד

 

באחריות הקבלן לספק תחזוקה שוטפת , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ב

או נזק /או תאונות דרכים ו/לרבות עקב תנועה שוטפת של כלי רכב ו)ותחזוקת שבר 

בקטע כביש בתחום הפרויקט במשך תקופת ( או גורם אחר/ו שנגרם על ידי הקבלן

 ".ביצוע כולל תחזוקת הסדרי תנועה זמניים וקבועיםה

סעיף הוספת 

 חדש

00234 

בנית שכבת תשתית לדרך חירום יבוצע  עם כוורות גאו : "יתווסף 01206סעיף  בסוף  92

נת שכבת שתית בתק. 'עם מילוי תאים במצע סוג א"  ®PRS Neoweb "טכניות מסוג 

-גיאו) וורות כמערכת  מדריך התקנה פ הנחיות היצרן מפורטות ב"לדרך חירום תהיה ע

 ".(תא

 

, "חציית דרך חירום"תתווסף פסקה שכותרתה , לעיל ולאחר האמור, 1206בסוף סעיף 

01206 
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 :כדלהלן

 חצית דרך חירום "

מ   יבוצעו "מ 100שקוטרם גדול מ , וי ניקוז והובהר בזאת שכל חציות  תשתיות  למעט ק

 ו תעלות תשתיותא  HDPE, ,PVC החציות יבוצעו  מצינורות . מעל  שן החרסית

טון תוצרת  30לעומס עד  ותהמיועד, מ"ס 33-יעלה על לא שמבטון בגובה ( תקשורת)

 .ע"או ש"  וולפמן"חברת 

הוראות  יצרן בהתאם לביצוע חציות יבוצע  בשכבה  תשתית  בהתאם לאישור מפקח  ו

 . ורות גאו טכניותכו

 ."עלות בנית חציות כלול במחירי הנחת תשתיות ולא ישולם בנפרד

102 
 :כדלהלן 012062015סעיף  יתווסף 

 כוורות  גאו  טכניות"

 ".ר"כמפורט לעיל תהיה  מטכניות    לכוורות  גאויחידת מדידה  

סעיף הוספת 

 חדש

012062015 

112 
הידוק המילוי בקרת ביצוע ת ובדיק": שכותרתועיף קיים לס "03.00"מספר סעיף  יתווסף

 "2והשתית

חדש מספור 

 סעיף קייםל

01207 

1.2 
חומרי התאמת בקרת בדיקות "שכותרתו לסעיף קיים  "03.00"סעיף יתווסף מספר 

 "2המילוי

מספור חדש 

 לסעיף קיים

 01208 

132 
 "2ריות ומצעיםוולשכבות גרנ"שכותרתו לסעיף קיים  "03.05"מספר סעיף  יתווסף

מספור חדש 

 לסעיף קיים

01209 

142 
 "2דרכים ומשטחים"שכותרתו לסעיף קיים  "03.30"מספר סעיף  יתווסף

מספור חדש 

 לסעיף קיים

01210 

152 
 "2סטיות מותרות"שכותרתו לסעיף קיים  " 03.33"סעיף יתווסף מספר 

מספור חדש 

 לסעיף קיים

01211 

 :כדלהלן( בין פסקת טיפול באבן לפסקת מדידה לתשלום) 05תתווסף פסקה בסוף פרק  162

 איטום בטון בפח ליסודות טבולים בתוך מי הבריכה"

 .יש לבצע איטום לפי התוכניות, מ"מ 4אינו סגור בפח בעובי  40-במקומות שהבטון ב

 :כדלקמן, אפוקסי-בטון היוצא מעל הקרקע והחול יקבל איטום צמנט

יש לשטוף את הבטון במים מתוקים וליישם איטום , שעות 03עם פירוק התבנית ולאחר 

: כ "סה. בשתי שכבות, מ"מ 1בעובי של ' במריחה במלג 030גארד -אפוקסי סיקה-צמנט

אפוקסי -איטום הביטומן בביסוס שבתוך החול יחפוף את איטום הצמנט. ר"ג למ"ק 6

 .ויכסה אותו בשטחי החפיה מתחת לקרקע

 05פרק 

 עבודות איטום

 :יבואובמקומו , יימחק 05בסוף פרק  מדידה לתשלוםסעיף  נוסח 172

 מדידה לתשלום"

 םוהפרקים הרלוונטיי, 40ישולם בהתאם למפורט בפרק  לאיטוםמחירי היחידה 

עבודות איטום יהיו חלק אינטגרלי מכלל העבודות הנדרשות לביצוע . למפרט מיוחד זה

המדידה לצורך . לא ישולמו בנפרדוהאלמנטים הדורשים איטום ו, והרכבת מתקני החוף

החלפת נוסח 

פסקה בסוף 

 05פרק 

 עבודות איטום
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 .בנוסף לרשום לעיל –חישוב כמויות תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע

 40הרשום בפרק , 40אם התגלה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק , כדי למנוע ספק

 ".יגבר
 :כדלהלן 07232.50יתווסף סעיף  182

כמפורט  445 -ו 440ברזי שריפה יותקנו בהתאם לתכנית ולתקני ישראל   -7232.50"

ע מעוגן עם תושבת "יהיו מתוצרת רפאל או ש 4"על זקף  1"ברזי שריפה בקוטר  :להלן

עם ציפוי  4"הזקף יהיה מאוגן בקוטר (. מסעף הברגה עם מעבר יצקת)בלבד  המנירוסט

צינור הפלדה התת קרקעי . עיגון מבטוןי גוש "החלק התת קרקעי יעוגן ע. מלט פנימי

הציפוי ". טריו"יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית ( המחבר בין המסעף לזקף)

בחיבור בין הזקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם  .הפנימי של הצינור יהיה ממלט

 .ברזי נירוסטה מוחלשים בחלק העליון של מתקן השבירה

המתאים לתקן  1"עשוי פליז או אלומיניום בקוטר " שטורץ"חבר על פיית הברז יותקן מ

 .כבאות

 . ההידרנטים יסופקו עם מכסה מגן

  

ויכלול את הספקה והתקנה של כל ' קומפ' פ יח"ברז שריפה יהיה ע: מדידה לתשלום

 ".פ הנחיות כיבוי אש"המרכיבים לעיל וע

 סעיף חדש 

07232.50 

192 
 :כדלהלן 07232.60יתווסף סעיף 

כולל ביסוס לפי , ע"או ש "מ"אג"תוצרת , מערכת חרום לשטיפת עיניים– 00.1.360 "

י "פתיחה מלאה מופעל ע 3/3" רצפה כולל ברז כדורי /התקנה על משטח, הוראות היצרן

י כיפות למניעת אבק "עיניות מכוסות ע PUSH TO OPEN  ,3סימון+ ידית שטוחה 

 .כרום צנרת מגולוונת מצופה, מחוברות לשרשרת

 צבע אפוקסי צהוב: ציפוי

 
ויכלול את הספקה ' קומפ' פ יח"מערכת חרום לשטיפת עיניים תהיה ע: מדידה לתשלום

 ".פ פרטי התכנית"והתקנה של כל המרכיבים לעיל וע

סעיף הוספת 

 חדש 

07232.60 

 :נוסח כדלהלןובמקומו יבוא היימחק  072052900נוסח סעיף  02.

 : שפכים - בהשאי תחנת    00.09.500"

 :כללי
תחנת השאיבה מתוכננת כך שתוכל לקלוט את השפכים של ארבעת מבני השרותים 

הספיקה המקסימלית  .ה ולוט'קראון פלז, צל הרים, המתוכננים בחופי בתי המלון הוד

 :הציוד יהיה כדלקמן, לכך בהתאם .ש"מק 39של התחנה תהא 

תוצרת , א"ס כ"כ 1.9, (ורנותעובדות בת)ש כל אחת "מק 39משאבות בהספק של  3

FLYGT דגם NP30855H3-ADAPTIVE255 ע"ש או . 

תוצרת  SB-MUNCHER-CHANNELדגם , ס"כ 3, ש"מק 30מגרסה בהספק של 

"MONR" , דרגת אטימותIP68 ,בתוך תא כולל תוספת בטון למניעת תזוזה , ע"או ש

 .מכוח העלוי

המתאים  39שחור דרג מ עשוי פוליאתילן מצולב "מ 330קו הסניקה בקוטר  .א

 .לרבות ספחים, ש"מק 10לספיקה המקסימלית של 

ח החלפת נוס

 סעיף 

072052900 
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 .ע"מבנה בית המשאבה עשוי מבטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש .ב

 .כולל לוח חשמל תלת פאזי, התחברות למקור מתח .ג

 : מבנה בור הקליטה .ד

 .קוב 3.9ונפח עבודה ' מ 1.30גובה ', מ 3.9קוטר : גודל הבור הרטוב

 כולל תוספת בטון למניעת תזוזה  340/330( אביזרים) גודל תא מגופים

 .ע"תוצרת אקרשטיין או ש, מכח העילוי

 .6"מגוף קבור בקוטר  .ה

 :פיקוד בסיסי למשאבה -בקר  .ו

במצב ידני המשאבה  .מופסק ואוטומט, ידני: מצבים 1לכל משאבה יש בורר 

 .י הפיקוד החשמלי בלוח"תופעל ע

 משאבה מופסקת: מצב מופסק

 .י הבקר"המשאבה תופעל ע: ומטמצב אוט

 :מפלסי פיקוד והתראה .ז

 מ"ס 60(: מתחתיו חוסר יניקה)מפלס מינימום 

 'מ 3.40: מפלס הפעלת משאבה תורנית

 'מ 3.90: התראה -מפלס הפעלת משאבה לא תורנית

 :הגנות להפעלת המשאבות .ח

  (מצוף)הגנות בלוח פיקוד כגון  הגנת מפלס ביוב נמוך 

 הגנת עומס יתר 

  חוסר זרימהתקלת 

 תקלת חום מנוע 

 ישנן הגנות נוספות( דרך הבקר)במצב פעולה אוטומטי  הגנה דרך הבקר: 

 תקלה בהפסקת המשאבה 

  (סוני או מצוף-זיהוי ממד מפלס אולטרה)הגנת מפלס נמוך בבור הביוב 

 תקלת לחץ גבוה 

 תקלת לחץ נמוך 

 המערכת הפעלת אופן

באמצעות . ס השפכים בבור הרטובהמשאבות תופעלנה באופן אוטומטי בהתאם למפל

 .המשאבה התורנית תתחלף עם כל הפעלה .סוני וגיבוי מצופים-מד מפלס אולטרה

גם המשאבה ', מ 3.49 -המפלס יהיה גבוה מ, במידה ותגענה ספיקות מוגדלות לתחנה

 .השנייה תכנס לפעולה והן תעבודנה במקביל

 

 בתחנה נוספים מתקנים 

, אל חוזרים: ם לתפעול אמין של התחנה כגוןבתחנה יותקנו אמצעים שוני

מד ספיקה , מדי לחץ, סוני-מד גובה אולטרה, ים על ברזי האל חוזר'מיקרוסוויצ

, ק"מ 40 -מאגר חרום בנפח של כ, ברזי סגירה, מצופים, אלקטרומגנטי על קו הסניקה

 .'לוח חשמלי וכו
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 חרום גלישת

. ק"מ 30 -גר חירום בנפח של כתוכנן מא, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה

 .ע"עשוי בטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש
  
 

 לתשלום מדידה

, של כל האביזריםוהרכבה מחיר היחידה לביצוע תחנת השאיבה יכלול אספקה 

' פ יח"התשלום יהיה ע. החומרים וביצוע העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל

  ".קומפלט לתחנת שאיבה

 :יימחק ובמקומו יבוא הנוסח כדלהלן 19200נוסח פרק  12.
 

 מסגרות חרש וסכוך  - 35.00"

 תיאור העבודה .10

העברה  והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי , אחסנה, פירוק .א

על יסודות , וצבועים בצבע בהתאם למפרט, מגולוונים בחום, פלדה מעורגלים

טי ההצללה יהיו מחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית אלמנ, חדשים

איחסון כל הרכיבים יערך בכל התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח . הפלדה

מקום האיחסון יאושר על ידי המפקח כך שלא יפריע לביצוע עבודות . אחרות בחוץ

 .העפר ולדרכים לחוף

 מרכיביהםם יבצעו על כל אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה חדשי, ייצור .ב

גלוון , כולל יסודות, י המזמין"בבית המלאכה ומפעל הצביעה המאושרים מראש ע

וצביעה בשטח ככל , יש להימנע מעבודות ריתוך. ריתוך והרכבה, צביעה, חם

 . חיבורים הדורשים ריתוכים וצביעה בשטח יעשו באישור המנהל. שניתן

 מאלמנטי 90%. ולהוראות הבאות, מיוחדהעבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ה .ג

יום מיום מתן  40יובאו לאתר העבודות תוך , בהתאם לתכניות' ההצללה של שלב א

יובאו , בהתאם לתכניות' מאלמנטי ההצללה של שלב ב 90%. צו התחלת עבודה

 .יום מיום מתן צו התחלת העבודה 00לאתר העבודות תוך 

 .וונים בחום וצבועיםשבילים עם שלד של פרופילי פלדה מגול .ד

 
לפי : בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון החם והחלקים יצבעו במערכת צבע

 . ל כלול במחיר התקנת קונסטרוקצית הפלדה"הנ. מפרט צביעה ימית המצורף

 

 דרישות לאישור מפעל הצביעה .10

, ואת החומרים,  א של מפעל הצביעה"בק, מראש את מפעל הצביעה לאשריש  .א

 .לליםצבעים ומד

ע מאושר מראש על ידי יועץ הקורוזיה "החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שו

 . והמנהל

, י הרשויות המוסמכות מהיבט בטיחות"הצביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע

 .י המזמין מבחינה מקצועית"ושאושרו ע, אקולוגיה וגיהות

, לגלוון חם מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה .ב

החלפת נוסח 

 פרק 

35.00 
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 . ויקבל את אישור המהנדס לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה

באחריות הקבלן הראשי להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע 

. כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים, ו ריתוך/הנדרשים באתר לאחר הרכבה או

 ".הולידיי דטקטור"הקבלן יבדוק תיקוני הצבע שביצע בשטח בעזרת 

מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי / קבלן הצבע  .ג

ISO 9002. 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחות בחינת עבודות הצביעה לכל  .ד

 .ופגי תוקף, של חומרי גלם COCאישורי התאמה , מנת ביצוע

 .ומינלימעובי הצבע היבש הנ 00%אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  .ה

, מעובי הפילם היבש הנומינלי 300%לבין  00%ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין 

בתנאי שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם היבש 

 .הנומינלי

א של "בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה ומערכת הבק .ו

 . ל ידי המזמיןיבוצע פיקוח עליון על הצביעה ע, הקבלן

ואינו פוטר את , פיקוח עליון זה אינו בא במקום בקרת האיכות של מפעל הצביעה

מפעל הצבע מאחריותו המלאה בעניין איכות העבודה ועמידות מערכות ההגנה 

  .מקורוזיה

הכנת )במפעל הצביעה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים  .ז

במקום , הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה. זור הצביעהלבין א(  שטח לפני צביעה

  .מוגן וסגור

 . מים ושמן, יש להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות

 .בנוסף למלכודות מים ושמן, יש להשתמש במייבש אוויר מתאים

יש להשתמש בחומרי . הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים .ח

אש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי מאושרים מר Gritsשחיקה אברזיביים 

אין . ואשר יוצרים את דרגת החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני, הפיקוח 

 . להשתמש בבזלת

 . יש לקבל תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי

או שטח סגור מתחת סככה ללא /ייעשו באולם ו, עבודות הצביעה במפעל הצביעה .ט

החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון . משגשם וש, חשיפה לרוחות

 . C 350טמפרטורת המתכת לא תעלה על. או אספלט בגובה מתאים מהרצפה

פינות חדות ואזורים קשים להתזה בשכבות , יש למרוח בעזרת מברשת ריתוכים .3

אין להרשות נזילות .  ביניים ועליון, בצבעי יסוד STRIPE COATSפספוס  
 . צבע

בות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש הכולל שמופיע מספר שכ
 . במפרטים

ימים  4הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח / זמן ייבוש  .3
 . לפחות

 .אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של המפקח באתר

ומקום  מסודר , למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים .י

מערכת  -ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה .אחסון כליםל
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מערכת , מערכת שקילה, מערבלים מכאנים ופניאומטים לצבעים, ניקוי גרגירים

על פי , י גורם חוץ"צביעה ומכשירי בדיקה ובקרת איכות עם אישור תקינות ע

 .הצורך

ל כל החלקים לצורך הובלה עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה ש .יא

כולל )וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר , לשטח

, צביעת ברגים מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי

 (. מיקרון לפחות 100במערכת אפוקסי בעובי 

ציפוי אין להשתמש ב)אומים ודסקיות מצופים באבץ קר , אין להשתמש בברגים .יב

 (.אבץ אלקטרוליטי

ולמפעל הצביעה , יש לזמן את המפקח למפעל המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון .יג

 .לפני התחלת צביעה

יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של  -טיפוס לצביעה -בדיקות אב .יד

מ "אלמנט פלב, תהליכי הצביעה בתחילת עבודות הצביעה עבור אלמנט מגולוון

בדיקת קטע ניסוי תבוצע בנוכחות . בע בריתוכים בהרכבה באתרועבור תיקוני צ

 .יועץ הקורוזיה של המזמין ובקרת האיכות של הקבלן

 (לחות וטמפרטורה)תנאים אטמוספריים לצביעה  .10

 .C 150טמפרטורת המתכת מעל . 09%הלחות היחסית תהייה מתחת  .א

 (.T)לפחות מעל לנקודת הטל  C 30טמפרטורת המתכת תהיה  .ב

 אריזה ואחסון ,הובלה .10
אחסון החלקים באתר ומהלך , הקבלן  יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח

 . ההרכבה
באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה 

מסודר , האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים(. עם הפרדה בין החלקים)
 . וישר

 .לא מתכתיות, יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות העמסה ופריקה של חלקים
אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות 

 .מתכת

 תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה .10

הרכבה או , אחסון, קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה .א

 .ריתוך במקום

היא ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל ש .ב

 .הנדרשים בשטח על ידי הקבלן ועל חשבונו

עבודות תיקוני הצביעה יבוצעו אך ורק על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של  .ג

כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח . ועל חשבון הקבלן, רכיבים-צבעי אפוקסי דו

 .במפרט תיקוני הצבע טכמפור

 ASTMשל כל תיקוני הצבע באתר לפי " הולידיי דטקטור"ות הקבלן יבצע בדיק .ד

D 5162-01, Method A , עם , וולט 50בעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך

יש לבצע קטע ניסיוני לאישור .  יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט. ספוג רטוב

 .המתכנן ויועץ הקורוזיה

 
 מערכות צבע  .10
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 (אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם מערכת דופלקס)צביעה על גלוון  .3

 מ "צביעה על פלב .3

 
 מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת –מערכת צביעה על גבי גלוון  .06.3

לאחר שטיפת , להלן מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונים בחום חדשים

 .גרגירים של פני שטח הגלוון

צבע יסוד היכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכים יש להשחיז ולחספס השטח וליישם 

 .SSPC .(SBV 62%)רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן -אפוקסי דו

 (.תחמוצות אבץ)צביעה תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה 

יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים , במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה

 .מתוקים

 
 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

כולל ביצוע , לפחות Grade 3 : (ISO 8501-3)גמר עבודות מתכת במפעל המתכת 

עיגול כל הקצוות והפינות , הסרת כל נתזי הריתוך, ריתוכים מלאים וחלקים

הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל . מ לפחות"מ 3לרדיוס מעל 

 .מ"מ 34חור מירבי עד " קוטר"ב, הגלוון

ואחר כך  , 3310ן יבוצע עם תמיסת סבון ׁאקוקלי: ניקוי ראשוני של השטח

חובה לשטוף בקיטור . או שטיפה יסודית בקיטור/שטיפה במים מתוקים בלחץ ו

  !!!.לפני שטיפת גרגירים 

-SSPCשטיפה אברזיבית  . Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1)שטח  כנתה

SP7- brush off   עם גרגירים מינרליים משוננים עדיניםFine Grits  לא

להסרת ברק , ובלחץ אוויר נמוך, אינם מכילים כלורידיםש, (-10)מתכתיים 

-השטח המגולוון יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא. וחספוס בכל שטח פני הגלוון

 .עיבוי ומלחים, גריז, שמן, אבק: נראים כמו

או קורונדום   SUPAFINEבלסט 'ג, A1גרגירים שוחקים  יורוגריט , למשל

 (.אלומינה)

מרחק פייה , 100: זווית התזה, בר 3.9-4: לחץ אוויר, מ"מ 0.3-0.9: גודל חלקיקים

 .                      מטר 0.9-0.0 -כ: של התזה מפני השטח

, מיקרון Comparator G-Fine ,39-39: (ISO 8503-2) שטח פני הגלוון חספוס

Ry5. נישוב ושאיבת אבק. 

 .3על דרגה רמת אבק לא תעלה : (ISO 8502-3)בדיקת אבק עם סרט שקוף 

 20מותרת   תמוליכות מקסימאלי: (ISO 8502-9)בדיקת מלחים מסיסים במים 

mg/m2 NaCl. 

 . צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון: התחלת צביעה

שעות מגמר חספוס פני שטח  4 -אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ

 . הגלוון

 .השטח והניקויהצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת 
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י המנהל "ע מאושר מראש ובכתב ע"או שוו" טמבור"יצרן : )מערכת  הצבע על גלוון

 (  והפקוח

 SBV, רכיבי לפלדה וגלוון-צבע יסוד אפוקסי דו, 645-090קוד " אפוגל" -יסוד 

 .5643' גוון בז. מיקרון בלבד 40-90  בעובי, 45%

קוד " מיו 00אקופוקסי "או  640-699קוד " אלומיניום 00אקופוקסי " -ביניים 

 339-390בעובי , SBV 78%, וגבה מוצקים עובי-אפוקסי פוליאמיד רב, 640-694

 .מיקרון

עובי -אפוקסי פוליאמיד רב, 640-690קוד "  RAL 7035 00אקופוקסי " -ביניים 

 .בגוון אפור בהיר, מיקרון 339-390בעובי , SBV 78%, וגבה מוצקים

צבע עליון פוליאוריתני , 39x-xxxקוד , PEטמגלס  -( המיםשטחים מעל קו )עליון 

בשכבה אחת או שתיים , מיקרון לפחות 90בעובי , SBV 50%, אליפטי-פוליאסטר

 PEטמגלס . )בגוון לפי האדריכל וברק משי או מבריק, עד קבלת כיסוי מלא ואחיד

 (.Ready Madeיסופק 

 
מריחות + מיקרון לפחות  190-400(: מעל הגלוון)כ עובי צבע יבש כולל "סה

 :כמפורט להלן, קצוות ופינות חדות, במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים

כולל טמגלס )מיקרון לפחות  190מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע . 3

PE.) 

ממש  PEאין צורך בעליון טמגלס )מיקרון לפחות  400מתחת למים עובי צבע . 3

 (. 00יישם שכבה  נוספת של אקופוקסי אבל במקומו יש ל, מתחת למים

או מעל המים עובי מערכת /מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל הקרקע ו. 1

 . PE)כולל טמגלס )מיקרון לפחות  400הצבע 

 .ייכנס רק מעט לתוך המים ולתוך הקרקע, PEאפשר שצבע עליון טמגלס 

 
 :הערות

רכיבי -ת של צבע אפוקסי דויעשו במריחות במברש, תיקוני גילוון חם בריתוכים .א

וחספוס  St 3לאחר  ניקוי מכני מקומי ,  מיקרון 2x50בעובי  SSPCעשיר אבץ 

 רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו.  יסודי של פני השטח במלטשת עם בד שמיר

SSPC לפי משקל, אבץ בפילם היבש 00%יכיל מעל . 

ק אפוקסי מתאים או קבלן הצביעה יאטום את החורים מתהליך הגלוון החם במר .ב

לפני , בחומר אטימה והדבקה פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאסטר מתאים

 .תחילת הצביעה או לאחר צבע היסוד

מומלץ לשמור על זמן , לביצועי מערכת אופטימליים. Recoatableאפוגל הוא צבע  .ג

 .שעות 40המתנה מירבי בין שכבות של 

שכבות , Stripe Coatsברשת של  פינות וריתוכים יקבלו מריחות במ, קצוות .ד

 . מ מינימום מכל צד"מ 39, מיקרון  60אלומיניום נוספות בעובי  00אקופוקסי 

מיו -אקופוקסי, אלומיניום 00למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי ) .ה

 (.(RAL7035בהיר -אפור 00ואקופוקסי ( כהה-אפור)
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גוון שכבה . גוון שונהתהיה ב, Stripe Coatsכולל שכבות פספוס , כל שכבה .ו

 .עליונה יקבע על ידי המזמין

 RAL 00אקופוקסי "ו, "מיו-00אקופוקסי ", "אלומיניום 00אקופוקסי "במקום  .ז

אפיטמרין , "סולקוט אלומיניום"ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "   7035

 .בהתאמה, RAL 7035"סולקוט "ואפיטמרין " מיו-סולקוט"

ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון  PEס צבע עליון פוליאוריטן טמגל .ח

 .Ready Madeירכש  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס . עובי וכיסוי מלא, אחיד

 (.בקיץ) 30או  33מדלל : PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  .ט

לשים , "פקפק"לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות  .י

, האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלהגומי או קרשים מתאימים בין 

 .שינוע ואחסון

 .שינוע והובלה, ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה 4יש לחכות  .יא

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור  .יב

והוראות , MSDSבטיחות  תגיליונו, PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  .יג

היצרן עבור כל הצבעים יש להגיש תעודות מעבדה מ. היישום של יצרן הצבע

 .בשימוש

 

 . ותיקון גלוון חם, מפרט תיקוני צבע בריתוכים

ע "או שו" טמבור"יצרן ) Touch-upמערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים 

 (:  י המזמין"מאושר מראש ע

 .מיקרון 2x50בעובי , SSPCרכיבי עשיר אבץ לפי תקן -יסוד אפוקסי דו –יסוד 

 ((SBV 62%. 

 339-390בעובי , "מיו 00אקופוקסי "או " אלומיניום 00אקופוקסי " -ם ביניי

 .מיקרון

(SBV 78%). 

 .בהיר-מיקרון בגוון אפור 339-390בעובי , "RAL 7035 00אקופוקסי " -ביניים 

(SBV 78%). 

בגוון , (SBV 50%), מיקרון 90בעובי , PEטמגלס  -( שטחים מעל קו המים)עליון 

יסופק  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס . י או מבריקלפי האדריכל וברק מש

 .Ready Madeמהיצרן 

 
 :הערות

 .מיקרון לפחות 400-490 -כ: כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה"סה .א

 .השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה .ב

לפי , לם היבשאבץ בפי 00%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו .ג

 .משקל

יש לקרוא ולעבוד לפי . יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים .ד
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 .והוראות היישום של יצרן הצבע, MSDSהבטיחות  תגיליונו, PDSדפי הנתונים 

 
 :נוהל תיקוני צבע

שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי במדלל  .א

של " 3310אקוקלין "ניקוי בדטרגנט , לדוגמא. סרת שומנים וייבושלה 3-13נקי 

, ושטיפה במים מתוקים לשתייה בלחץ גבוה( 005 -000קוד טמבור ) GESחברת 

יש לשטוף היטב את שאריות חומר  .וייבוש השטח, גריז ומלחים, להסרת שומנים

 .ולייבש, נייטרלי pHהניקוי מהשטח עד קבלת 

יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני . לפחות St 3קוי מכני הסרת חלודה על ידי ני .ב

 . השטח

בעובי  SSPCרכיבי עשיר אבץ -יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דו, תיקוני גלוון חם

2x50  מיקרון 
 .לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי

מ לפחות בבד "ס 9 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ .ג

מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים  39חספוס של . 60או  40' שמיר מס

 . נצבעים תקינים

צביעה במערכת לפי המפרט לעובי / צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים  .ד

 .המקורי

בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי  .ה

 .לפי המפרט

 זרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי התקןהקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בע .ו

 ASTM D 5162-01, Test Method A -Low Voltage Wet Sponge  50במתח 

 .רציפות בציפוי-יש לתקן כל אי.  וולט

 (.ליטר 9עד  3.9)מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים  .ז

 
 

 :מ"מערכת  הצבע על פלב .06.3

 
 כללי 

 316Lמ "מ ומעקות פלב"צביעת פלב

 316Lמערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה  –מ "ה על גבי פלבצביע

 מ לפני צביעה"הכנת שטח פני הפלב

כולל ביצוע , לפחות Grade 3 : (ISO 8501-3)גמר עבודות מתכת במפעל המתכת 

 . עיגול כל הקצוות והפינות, הסרת כל נתזי הריתוך, ריתוכים מלאים וחלקים

ואחר כך שטיפה  3310ׁׂאקוקלין  יבוצע עם סבון: מ"ניקוי ראשוני של הפלב

חובה לשטוף בקיטור לפני . או שטיפה יסודית בקיטור/במים מתוקים בלחץ ו

הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל ) !!!.התזת גרגירים 

 (.  כלורדים

התזת גרגירים מינרלים עדינים משוננים   Sa 2.5 : (ISO 8501-1)שטח  הכנת

Grits blasting  ללא  כלורידים לדרגת ניקיון , לא מתכתייםSa 2.5  לפחות ,
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 . מיקרון 40ולהשגת פרופיל חספוס מעל 

היוצרים , (אלומינה)או קורונדום   בלסט'ג, A3גרגירים שוחקים  יורוגריט , למשל

 .                     בזלת או גרגרי פלדה, אין להשתמש בחול. מיקרון 40פני שטח מט עם חספוס 

נישוב ושאיבת  .Ry5, מיקרון 40-99: (ISO 8503-2) מ"פני שטח הפלב חספוס

 .אבק

רמת אבק לא תעלה על : (ISO 8502-3)ובדיקת אבק עם סרט שקוף , הסרת אבק

 .ללא רטיבות וללא שומנים, ישוב יבוצע עם אוויר יבש .3דרגה 

 20ת  מותר תמוליכות מקסימאלי: (ISO 8502-9)בדיקת מלחים מסיסים במים 

mg/m2 NaCl. 

 
 (  י המנהל והפקוח"ע מאושר מראש ובכתב ע"או שוו" טמבור"יצרן צבע יהיה  ) 

צבע יסוד אפוקסי פוליאמין , 043-090אלומיניום קוד  EA9יסוד אפיטמרין  –יסוד 

 .גוון אדום מתכתי, מיקרון 90-60בעובי , SBV 38%, רכיבי-אדוקט  דו

קוד " מיו 00אקופוקסי "או  640-699קוד " םאלומיניו 00אקופוקסי " -ביניים 

 300-339בעובי , SBV 78%, וגבה מוצקים עובי-אפוקסי פוליאמיד רב, 640-694

 .מיקרון

עובי -אפוקסי פוליאמיד רב, 640-690קוד "  RAL 7035 00אקופוקסי " -ביניים 

 .בגוון אפור בהיר, מיקרון 300-339בעובי , SBV 78%, וגבה מוצקים

צבע עליון פוליאוריתני , 39x-xxxקוד , PEטמגלס  -( טחים מעל קו המיםש)עליון 

בשכבה אחת או שתיים , מיקרון לפחות 90בעובי , SBV 50%, אליפטי-פוליאסטר

 PEטמגלס . )בגוון לפי האדריכל וברק משי או מבריק, עד קבלת כיסוי מלא ואחיד

 (.Ready Madeיהיה 

 
מריחות במברשת לאחר כל שכבה + ון לפחותמיקר 100: כ עובי צבע יבש כולל"סה

 . קצוות ופינות חדות, בריתוכים

 
 :הערות

מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות , לביצועי מערכת צבע אופטימליים .א

 .שעות 40הצבע של 

דקות  10יש לערבב ולהמתין , אלומיניום EA9לפני צביעה ביסוד אפיטמרין  .ב

 .0C 25בטמפרטורה 

שכבות , Stripe Coatsות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של פינ, קצוות .ג

. מ מינימום מכל צד"מ 39, מיקרון  60אלומיניום נוספות בעובי  00אקופוקסי 

מיו -אקופוקסי, אלומיניום 00למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי )

 (.RAL7035)בהיר -אפור 00ואקופוקסי ( כהה-אפור)

גוון שכבה . תהיה בגוון שונה, Stripe Coatsספוס כולל שכבות פ, כל שכבה .ד

 .עליונה יקבע על ידי המזמין

 RAL 00אקופוקסי "ו, "מיו-00אקופוקסי ", "אלומיניום 00אקופוקסי "במקום  .ה
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אפיטמרין , "סולקוט אלומיניום"ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "   7035

 .בהתאמה, RAL 7035"סולקוט "ואפיטמרין " מיו-סולקוט"

ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס  .ו

 Readyיהיה מסוג  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס . עובי וכיסוי מלא, אחיד

Made. 

 (.בקיץ) 30או  33מדלל : PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  .ז

שים ל, "פקפק"לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות  .ח

, גומי או קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה

 .שינוע ואחסון

 .שינוע והובלה, ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה 4יש לחכות  .ט

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור  .י

והוראות , MSDSבטיחות  תגיליונו, PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  .יא

יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים  .הצבע היישום של יצרן

 .בשימוש

 
 בחינת עבודות צביעה

לקבלן תהייה מערכת ביקורת איכות שתמלא טפסי בחינת עבודות צביעה יומיים  .א

ח בחינה מסכם עבור כל "בגמר העבודה יש להגיש דו. שיוגשו לאישור המפקח

 .רכיב למפקח

 .עבודות ניקוי וצביעה הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת .ב

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Lowיש לבצע בדיקת הולידיי לפי  .ג

Voltage Wet Sponge  וולט 50במתח. 

 

ופגיעה , עד למתכת תפגיעה מכאני)מ "על פלב Touch-upתיקוני צבע מקומיים 
 (שטחית

ת להסר 3-13שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי  .א

הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל . )שומנים וייבוש

 (.  3-13כדוגמת , כלורידים

בעזרת כלים וציוד שלא היו במגע עם , לפחות St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  .ב

 .פלדה

מ לפחות בבד "ס 9 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ .ג

מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים  39חספוס של . 60או  40' שמיר מס

 . נצבעים תקינים

( SURFACE TOLERANT) 00צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי  .ד

 .לעובי המקורי ברק משי PEוצביעה בעליון טמגלס 

 .הברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי

 ,ASTM D 5162-01י הצבע בעזרת בדיקת הולידיי  הקבלן יבדוק באתר את תיקונ .ה

Test Method A-Low Voltage Wet Sponge  וולט 50במתח . 
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 .רציפות בציפוי-יש לתקן כל אי

 (.ליטר 9עד  3.9)מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים  .ו

 

 

 מידות     .10
ידות הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מ

הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמונות בו  ואת התאמתה לחלקי המבנה 

המועברים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט 

 .וביצוע ההעברה

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת 

וכן מיקומם , לת ההקמהמפלסי היסודות לפני התח, המתקנים במקומם החדש

ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך 

 .קביעת המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה המועברת

 
 :הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן

 .מ"מ 3.9עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים 

 .מ"מ 1.0דות האורך הכללי של האלמנטים הדיוק במי

 .מ"מ 3.0( פטות)הדיוק במידות האורך של המרישים 

 .מ"מ 3.0הדיוק במפלסי העמודים 

 

  ברגים חבורי       .10
י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי "הברגים הרגילים שיסופקו ע

או /עבורם יהיו קדוחים ווהחורים , במידות תקניות( מיקרון לפחות 49בעובי אבץ )

מחיר הברגים האומים והצביעה שלהם . נקיים ומתאימים לקטרי הברגים, נקובים

 .לאחר הרכבה כלול במחיר הקונסטרוקציה

 

 עיגון חיבורי      .10
יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים , עיגון של חלקי הברזל

העליון של הבורג יושחל דרך חור הקצה . י המתכנן"או כפי שיקבע ע/בתכניות ו

 הקבלן. ויוברג מעליו באמצעות אום, נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר

, בטון לאלמנטי ביטונםהפלדה לשם  לקונסטרוקציתיספק חלקי העיגון השונים 

אליהם מיועדת  - בשטחשל כל העוגנים  המדוייקתויהיה אחראי להתקנה 

-עיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאיב .הפלדה קונסטרוקציתלהתחבר 

או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל , דיוק במיקום

 .מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה. ההוצאות הנובעות מהן

     

  המועתקת הפלדה קונסטרוקצית .01
הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים היא  תקונסטרוקציי

אם מסיבות לוגיסטיות מוצדקות , עם זאת. ר בשלמותה על היסודות החדשיםתועב

כ לחבר את "הקבלן יבחר לחלק את הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח

זהה בצורתה כפי שהיתה לפני  –החלקים כדי לקבל קונסטרוקציה שלמה 

. חיבור החלקים ייעשה בריתוך. פעולה זאת תיעשה רק באישור המנהל –החלוקה 



- 18  -

 

 

     

הריתוכים ותיקוני הגלוון והצבע . כנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל לאישורת

תיקוני הצבע  יבדקו על ידי הקבלן באתר לפי . יבוצעו לפי הוראות מפרט מיוחד זה

ASTM D 5162-01, Method A  במכשיר בדיקה  הולידיי דטקטור נייד במתח

 . ובעזרת ספוג רטוב, וולט 50

 .תיקון ובדיקה חוזרתכל ליקוי בצבע מחייב 

 .יש להגיש למנהל תוצאות בדיקת תיקוני הריתוכים ותיקוני הצבע

יש לנקוט . העברת והרכבת המתקנים תבוצע תוך אבטחת צורתם, אחסנת, פירוק

באמצעים מתאימים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי העבודה 

היה על חשבון הקבלן והן עבודות הפירוק וההרכבה בחלקים ת. המתוארים לעיל

בכל , המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה. כלולות במחירי הפירוק וההרכבה

 .הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה הקיימים, המקרים

או קידוח חורים , לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך

שת בכתב של אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפור, נוספים

, חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שפורקו בחלקים  עקב בעיות הובלה. המתכנן

 .יתואמו מראש עם המתכנן ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה

 .הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הפירוק

, שלבי הפירוקבכל , הקבלן אחראי על שלמות חלקי הקונסטרוקציה המועברים

כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של . האיחסון וההרכבה, המעבר

במקרה . לשביעות רצון המפקח, חלקיהם תתוקן על ידי הקבלן על חשבונו

הקבלן יבצע על חשבונו , שהמפקח יכריז על רכיב או חלק ממנו שאינו בר תיקון

 .עד לכךרכיב זהה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיו

ותיקוני צבע מקומיים לפי , אלמנטים מועתקים יעברו תיקוני ריתוך לפי הצורך

-בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות אל.  בחינת המנהל  והפיקוח ואישורם

הצבע / ובדיקת הולידיי של רציפות הציפוי , הרס למשל של עובי דופן פלדה שיורי

 .הקיים

חלודה וצבע קיים רופף ושאינו תקין לאחר ניקוי  בכל רכיבי המתכת שיועברו תוסר

או מים מתוקים /יסודי של פני השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו

 . חמים תוך שמירה קפדנית על הגלוון

או ( שתייה בלבד-מי)החלקים המועתקים ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ 

 20רת של שטיפה בקיטור להסרת מלחים מפני השטח לרמה מירבית מות

mg/m2 NaCl ,ולפי החלטת המנהל, כ יבוצעו תיקוני הצבע לפי הצורך"ורק אח . 

רכיבי עשיר אבץ -בצבע יסוד אפוקסי דו יבוצעו תיקוני גלוון וריתוך לפי הצורך

SSPC ללא צבע היסוד , והשטחים ייצבעו מחדש לפי המפרט הטכני המיוחד

 . אפוגל בלבד

 .ת המפקחתיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיו

מערכת הצבע : ראה סעיף)מערכת הצבע לתיקונים על גלוון לחלקים חדשים 

מתאימה גם לתיקוני צבע של חלקים ( Touch-upלתיקוני גלוון וצבע מקומיים 

 . ישנים שיועתקו ממקומם

ניתן , ובעוביים שונים, מאחר וחלקים ישנים נצבעו במספר מערכות צבע לא ידועות

אלא בשכבות צבע , י המפרט הטכני ללא צבע יסוד אפוגללבצע את התיקונים לפ
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יש לבצע ניסוי תיקון צבע . כמופיע במפרט PEועליון טמגלס  00אקופוקסי 

 .מוקדם

לבדיקת   Test Patchיש לבצע ניסוי צביעה מקומי, לפני ביצוע תיקוני צבע רחבים

 . התאמת התיקון לצבע הישן

ק את תיקוני הצבע במכשיר הולידיי הקבלן יבדו, לאחר ייבוש הצבע והקשייתו

 דטקטור 

 . וולט ובעזרת ספוג רטוב 50במתח  ASTM D 5162-01 , Method Aלפי 

יש להגיש למנהל דוח תוצאות . יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט הטכני

 .בחינת תיקוני הצבע לאישור

 

 המועתקת הפלדה קונסטרוקצית ריתוך .00

יש , בזמן פירוק קונסטרוקציה Arc Airזרת היכן שבוצע חיתוך בלהבה או בע .א

ורק אז להכין פאזות , מ לסילוק כל האזור המושפע מחום"מ 1 -להשחיז כ

 . מתאימות לריתוך חדירה מלאה

 3 -באלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באופן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כ

 .מ בלבד"מ

 .מאזור הריתוך( הגלוון)יש להסיר את ציפוי האבץ  .א

יבשה או שווה ערך " זיקה"מתוצרת  Z-4 (E-7018)רתך עם אלקטרודות יש ל .ב

 . מאושר על ידי הפקוח

 .יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן  בתנור לפני ריתוך .ג

יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה , שעות לפחות מסיום הריתוך 03לאחר  .ד

ריתוכי ואת , מהריתוכים 30%של  MPבדיקת חלקיקים  מגנטיים    +חזותית

 . או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ הריתוך/ו  ההשקה לבדוק בדיקת רנטגן

ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני , הרס ואישורם-לאחר בדיקת הריתוכים ללא .ה

במלטשת תוך יצירת חספוס על פני המתכת יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע יסוד 

 .יקונים לפי המפרטועליו במערכת הצבע לת SSPCרכיבי עשיר אבץ -אפוקסי דו

 

 בקורת .00
טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים , נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות

אשור . בקורתו הסופית של המפקח לפני הבאתם למקום העבודה, בבית המלאכה

להבאתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס 

כל הריתוכים שייעשו בבית . נדרשו על ידוולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים ש

בדיקה ) 3339י "על פי דרישות ת, י בודק מומחה"המלאכה או באתר ייבדקו ע

לפי הנחיות הבודק ( ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות

הקבלן יגיש את דוחות הבחינה למנהל . הקבלן יישא בעלות הבדיקות. המומחה

 .לאישור

   

 הרכבה  .00
האפשרויות , ולבדוק את כל דרכי הגישה( שטח העבודה)הקבלן לסייר בבנין  על

י הקבלן "שיטת ההרכבה תוגש ע. להובלה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות
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את אישורו של , יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש

ים הקיימים מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמנט. המתכנן

בעת , על הקבלן לנקוט. כולל תימוכים זמניים נדרשים, ליסודות החדשים

. בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה הקיימת, ההרכבה

הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי , בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם

מערכת . שאיםבחלקים הנו, בלתי מחושבים, למנוע התהוותם של מאמצים

ל אינו פוטר את "האישור הנ. ב טעונה אישורו של המתכנן"התמיכות הזמניות וכיו

הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת 

 . ההרכבה

. כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו

, חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זוהאחריות לשלמות המבנה הקיים 

 .יהיה על חשבונו

 

 מפורטות עבודה תכניות    .00
אשר יכילו בתוכם את . הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה מפורטות

 .וכן את דרכי הרכבתם, ב"פרטי אביזרי העזר וכיו

 

 ומחירים מדידה אופני .00
 :ופני המדידה כדלקמן ויכללושבמפרט הכללי יהיו א 35למרות האמור בפרק 

 
 קונסטרוקצית הפלדה    

, הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם, אחסנת, המחיר כולל את פירוק .א

הכוללת את כל *( יחידות שלמות" )קומפלט"קונסטרוקצית הפלדה תימדד 

, הצביעה לפי הפירוט לעיל, הגלוון, מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה

למפרט  םובסעיפים הרלוונטיי, הביסוס וכל המפורט בפרקים ,ההרכבה, השינוע

 .   הטכני המיוחד

או קידוח /ניקוב ו, הווים, הברגים, מחירי פלטות העיגון  כוללים את ברגי העיגון .ב

 .'ריתוך וכו, חיתוך, החורים לברגים

סילר + מיקרון לפחות  49בעובי  יהברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוז .ג

וצבועים לאחר הרכבה ( לפחות M16: ברגים לחיבור הקונסטרוקציה)סיליקטי 

   .ומחירם כלול בהצעת הקבלן, לפי המפרט

 .אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים

 . A4 (316)בתוך המים הברגים יהיו 

מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר הרכבה לפי "ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב

 .כלול בהצעת הקבלן מחיר הצביעה. המפרט

יכללו את פלטות העיגון והחיבור , הנמדדים ביחידות שלמות, חלקי קונסטרוקציה .ד

 .הצמודים להם -

אריזה , מיקרון וצביעה לאחר הרכבה 49המחיר כולל גילוון תרמודיפוזי לעובי  .ה

 .ושינוע לפי המפרט

 

 אריזה ושינוע .00
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למנוע פגיעות בהובלה  יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת

 .ופירוק

מ לפחות שיחוזק בשני קצוותיו "מ 0.09המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי 

. בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי.  בעזרת סרט הדבקה

שינוע ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית 

תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על . בצבעובצורה שתימנע פגיעה 

ליטוש האזור הפגוע או פגום בנייר לטש , ידי עובדי צביעה מקצועיים ומיומנים

הרכבה ותיקוני צבע תיעשה על ידי . וצביעה באותו סוג מערכת צבע הקיימת והגוון

-פוקסי דולעובדי הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע א. בעלי מקצוע מאומנים

 .ביחסי ערבוב נכונים' וחלק ב' ציוד ואמצעים מתאימים לערבוב חלק א, רכיבי

 . עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע

 .יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר

 

 גלוון חם .00

או /ו)עם קירור אוויר בלבד  530י "הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת .א

המפעל המגלוון יהיה בעל (. עם קירור אוויר בלבד ISO 1461בהתאם לתקן 

יש לתאם מראש עם . ISO 9002מערכת ניהול איכות מאושרת  ומוסמכת לתקן 

שהחלקים המגולוונים המיועדים , מפעל הגלוון לפני מסירת החלקים לגלוון

ירור באמבט מים עם ולא ק, לצביעה יעברו במפעל הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד

 .כרומטים

בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון . הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם .ב

יש לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי , החם

יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה . מתאים לגלוון חם

.  ע"או שוו FE 360פלדה מתאימה לגילוון באבץ חם היא . ןובנושא הכנות לגלוו

 -פחות מ (P)ותכולת הזרחן , 0.01% -בפלדה תהייה פחות מ  (Si)תכולת סיליקון

ותכולת זרחן , 0.39%לבין  0.34%תהייה בין   (Si)תכולת סיליקון, לחלופין. 0.034%

(P) באם . ץ חםהקבלן אחראי שהפלדה תתאים לגילוון באב. 0.019% -פחות מ

ייעשו תיקוני גילוון , 530י "משתמשים בפרופילים מגולוונים בחום מראש לפי ת

ל "תיקונים כנ, SSPCרכיבי מיוחד עשיר אבץ -לאחר ריתוך בצבע אפוקסי דו

יש לאשר את הצבע לתיקוני גלוון . יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר לאחר גילוון

 .מראש

באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים . גילווןעיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת ה .ג

בתיאום עם , לשחרור גזים ואבץ( לא בחיתוך בלהבה)באמצעים מכאניים בלבד 

. אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים.  המפעל המגלוון והמתכנן

יש להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון , לפני מסירה לגלוון חם

האוטמות ( בכיפות)קידוח בפרופילים : לדוגמא. מ בלבד"מ 34בקוטר עד ובקדח 

באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה . את ראשי או קצוות הפרופילים

יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם ( כלים)המחוברת ליסוד בברגים או באומים למתקן 

או /ו CO2יהיו הריתוכים . מ לפחות"מ 3יש לעגל קצוות לרדיוס .  ל"בפלטות הנ
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ויהיו , הרס-ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל, לפי הוראות יועץ הריתוך

חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית . כולל הורדת פיקים ונתזים, היקפיים ומלאים

 . שבבי/ אלא רק בעיבוד מכני , אין לעבוד בלהבה. המלאכה

כי אטימה במעברים יש לרתך ריתו. רציפים ונקיים, כל הריתוכים יהיו מלאים

 .צרים

, (שלקות ריתוך)סיגי ריתוך , לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים .ד

זפת , (הרס-וצבע שנשאר מהבדיקות ללא, לרבות צבע סימון)צבע , נתזי ריתוך

, זפת, צבע סימון, חלקי פלדה ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע. ובטון

שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות , הסרת נתזי ריתוך. 'וכו( "שלקה)"סיגי ריתוך 

 . המסגריה לפני המשלוח לגילוון/ מפעל המתכת 

 .היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון .ה

 .לפחות 530י "עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת .ו

קוצי גלוון ושיירי , חספוסים ,הגילוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות .ז

לאחר הגילוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו . פלקס

הדבר ייעשה באמצעות דיסקת נייר לטש , במידה ויהיה צורך בליטוש. חיספוסים

יש להסיר קוצי . אין להשתמש בדיסקת השחזה. M1או דיסקה מחומר פלסטי 

.  הגילוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה אבץ ונזילות גלוון חריגות במפעל

לפני , התחלת עבודות צביעה תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון

 . שטיפת חול וצביעה

 -בקונסטרוקציה ( 'ריתוך וכו, קידוח, חיתוך)אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים  .ח

הגלוון יבוצע על ידי ניקוי  התיקון של. יש צורך בתיקון הגילוון -במפעל או באתר 

מ "ס 9במרחק של  ISO 8501-1לפחות לפי תקן  St 3ידני או מכני יסודי לדרגה 

ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע , ליטוש, לפחות מעבר לאזור התיקון

בכל . מיקרון 300לעובי יבש כולל של  SSPCרכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו

ויכיל , עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח סוג צבע היסוד, מקרה

תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות . אבץ ממשקל המוצקים 03%לפחות 

בצבע אלומיניום , לאחר ריתוך, אין לתקן גילוון. )ISO 1461המובאות בתקן 

 (.רכיבי-סינתטי חד

, חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ .ט

 .ובשיפוע שימנע הצטברות של מים, באופן שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים

 

 .לפני מסירה למפעל הצביעה, הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון .00

 .לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד .א

ואבץ קשה , (FLUX)לוונים משאריות תלחים מפעל הגלוון ינקה שטחים מגו .ב

(DROSS). 

ללא שטחים מחוספסים וללא , בעל צבע אחיד, מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק

אבץ -על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר. נטיפים עם קצוות חדים

, יאם נתגלו פגמים בגילוון או בציפו. וקוצי גילוון לפני מסירתם למפעל הצביעה

לא  -או שאריות תלחים או קוצי אבץ , או שכבות סיגים, כגון עובי פחות מן הנדרש
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 .יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה

יש לבצע בדיקה של הגילוון החם במפעל הגילוון לפני מסירת החלקים המגולוונים  .ג

 . לצביעה

 כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח

בדיקת טיב הצביעה והאריזה , בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה, לצביעה

 .למשלוח

פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע  .ד

 .בעובדים ובנופשים

 

 (במפעל הצביעה)איטום חורי הגלוון  .00

ימה לפני מרווחים צרים ייעשה בריתוך אט/ איטום חורי הגלוון וחריצים , עקרונית .א

 .צביעה

לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ  .ב

מתהליך הגילוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה 

 .PPG PR-1750 B-11/2: למשל, רכיבי בהברשה-פוליסולפידי דו

לאחר יישום צבע  עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום, אם אין אפשרות לרתך .ג

שהוא מרק , Stucco Creme: לדוגמא, במרק פוליאסטר מקצועי למכוניות, יסוד

 .עדין לפחחות וצבע רכב

 

 ומוטות הברגה, דסקות, אומים, ברגים .01

וחייבים אישור המתכנן , מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות, ברגים .א

וברגי עיגון , 0.0ברגים יהיו , כללית. )חוזק וציפוי, והקונסטרוקטור לסוג החומר

9.6.) 

 Typeמהיצרן המקורי לפי  COAכל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה  .ב

3.1 EN 10204. 

לפי מגולוונים בגלוון תרמודיפוזי   0.0ומעלה יהיו בחוזק  M16ברגי קונסטרוקציה  .ג

בקרת . (Silicate Sealer)איטום סיליקטי + מיקרון לפחות  49לעובי  4303י "ת

 .יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי: איכות הגלוון

דגמים כולל על , אבץ והידבקותמדידות עובי ציפוי היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי  .ד

מהיצרן איכות העם תעודות יחד יוגשו אשר , שטוחים מלווים לכל מנת ייצור

 .פקוחאישור הל

אין )ומים ודסקיות מצופים באבץ קר א, מוטות הברגה, אין להשתמש בברגים .ה

 (.להשתמש בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי

יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר , (דסקות, אומים, ברגים)קשיחים מגולוונים  .ו

עבודות ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני 

ת פוליאוריטן עליונה ובשכב( או אפיטמרין סולקוט 00אקופוקסי )להכנת שטח 

 .בגוון הסביבה PEטמגלס 

מ "דסקות ואומים מגולוונים וברגי פלב, הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים .ז

שלוש שכבות -שתים : כדלקמן, מיקרון 100רכיבי בעובי -במערכת צבע אפוקסי דו
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 .בגוון הנדרש PEועליון פוליאוריטן טמגלס  00אקופוקסי 

ולפי  ת שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיציתבאמצעו וייסגר יםברגה .ח

סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת  . התוכניות והנחיות הקונסטרוקטור

הקצה החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג  .מדידת הסיבוב

 .אחת לפחות

 . לפחות A4 (316)מ "ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פלב .ט

טים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המהנדס והמפקח מראש לחומר באלמנ

 יעקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורג, מ"וחוזק בורגי פלב

 .במאמץ גבוה וחום, מ רגילים"פלב

 מיקרון לאחר הרכבה 100מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי "גם את ברגי הפלב .י

 עבודות נירוסטה .00

 .בלבד L136ירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה בכל עבודות הנ .א

במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש . יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן .ב

יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך : לטפל בנירוסטה כדלקמן

פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן . מתאים

יש , ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח, הפסיבית

או  3003940010ט סקופ "מק P" פולינוקס"להבריש עליה משחת פסיבציה מסוג 

כל נקודות הריתוך . דקות 30-ע בהתאם להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ"ש

 .יהיו משויפות ומוחלקות היטב

ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים  .ג

 .היציקה והעבודות באתר, ההתקנה

 . בלבד 136יהיו מנירוסטה ' אומים וכו, ברגים, שייבות –כל אביזרי הריתוך  .ד

 ."יעברו צביעה לפי המפרט הטכני 316Lמ "מעקות הנירוסטה מפלב .ה

 
..2 

 :וסח כדלהלןיימחק ובמקומו יבוא הנ 0200.נוסח פרק 
 

 עבודות עץ 30.00"
 :חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ הבאות/מכרז במסגרת

 .רצפת סיפון מעץ 2א

 .מושבי עץ בספסלים 2ב

 .מאחז יד מעץ במעקות 2ג

 גדרות מעץ 2ד

מפרט כללי -06( מוקדמות) 00העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים 

הובלה , העבודות כוללות יצור. צביעהמפרט כללי לעבודות  33לנגרות אומן ופרק 

כל מוטות . ביסוס ועיגון בקרקע לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור. והצבה

הברגים והאומים יהיו בורג ייעודי לעץ עם ציפוי קרמי מוגן מקורוסיביות , ההברגה

מלח -לאחר טיפול בצביעה ומתאימים לאלף שעות בתא, ע"או ש "TORX"דגם 

זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול , לא יהיו קוצים. וקעים בתוך העץומש, לפחות

 . לגרום לפציעה

יש להגיש למנהל מראש תעודות בדיקה לברגי העץ ולהגנה מקורוזיה של הברגים 

החלפת נוסח 

 פרק 

.0200 
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המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה .  EN 10204, Type 3.1מהיצרן המקורי לפי תקן 

 .מעבדתית של הברגים

מאות מהברגים מבחינת התאמה לסוג וקושי העץ ולתהליך על הקבלן לבדוק דוג

לפני הקבלן יבצע ניסוי התאמה מוקדם .  טרם הזמנת הברגים לעבודה, ההרכבה

 .רכישה

 .ועל חשבונו, ניסויי התאמה לפני רכישה של ברגי העץ השונים הם באחריות הקבלן

כמופיע  pre-drillמ "לאזורים בתוך המים או שטחים רטובים יש להשתמש בברגי פלב

קדוח  136מ "מפלב  Dec-King, ITW Buildexאו בורגי  SPAXברגי , בתוכניות

 .שעות לפחות 1,000לעמידות בתא מלח של , Pre-drillמראש 

 ,Bulge head batten screwsלאזורים יבשים באופן קבוע ניתן להשתמש בברגי עץ 

Buildex , 3,000ידות תא מלח מעל בדיל לעמ /ברגי עץ מפלדה פחמן מצופים אבץ 

 .שעות לפחות

  :משטחי עץ

על הקבלן . ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן פיני"חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע

לכל '   מ 9לקבל את אישור האדריכלית והקונסטרוקטור לקטע  מבוצע לדוגמה באורך 

 .פרט לפני המשך העבודה טרם ביצוע העבודה

 :עץ איפאה

 .יהיו מלוטשים ומהוקצעים כל חלקי העץ

 .יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים

 :עץ אורן 

עמיד לתנאי מזג אויר קשים , בלחץ( חיטוי)העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנציה 

 .ולסביבה ימית

 :עץ מהגוני למאחז יד במעקה

 .יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים

ללא , נקי, יבש ובריא, חדש, העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ מתאים באיכות מעולה

באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח . לפי הפרטים –סוג העץ ואופן הגימור . עיניים

המפקח יהיה . ועל ייעודו לפרויקט זה, מספק העץ המעידה על טיב העץ ועל מקורו

המתאים לסוג העץ  ISO שות תקן רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של העץ לפי דרי

הדרישות ללחות העץ לפי מפרט מכון (. במפרט הבינמשרדי 3003סעיף )המסוים 

 .363' התקנים מס

 ר"לפי מ: אופני מדידה

 
 :המחיר כולל( 0פרט ( )בתחום המים)שביל מלוחות איפאה   030.3.06

 . אספקת והתקנת שביל ירידה למים לנכים

וק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית העבודה כוללת יישור והיד

קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת במערכת צבע . והגנה מקורוזיה, מתכת

ייצור והרכבת . מ"מ 4סגורים בפח בעובי  40-יציקת שדות מבטון ב. כנדרש בתכניות

 .L  136מ"מאחז יד מעץ  על הפלב

מש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור במלונות לוט וקראון פלאזה  יש להשת
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 .העבודה בתוך המים. המפקח באתר

 (.מאחז היד כלול במחיר השביל)ר שביל "לפי מ: אופני המדידה

 
 :המחיר כולל( 0פרט ( )מחוץ למים)שביל מלוחות איפאה  3.3.0630

כולל תשתית וקורות מבטון מזויין ואיטום שלהן בביטומן , הכנת הבסיס בקרקע

י "התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע, 030גארד -וסיקה

אספקת והתקנת . העץ יעבור תהליך של אימפרגנציה בלחץ. האדריכל וכרשום בתכניות

ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקצית העץ במלונות "כל הנ

וק יהיה לפי אישור המפקח שימוש ברכיבים קיימים מהפיר. לוט וקראון פלאזה

 .באתר

 (.מאחז היד כלול במחיר השביל)ר שביל "לפי מ: אופני המדידה

 

 :המחיר כולל( 90 ,פרט )שביל עץ מלוחות איפאה בתוך המים  30.3.069

 . אספקת והתקנת שביל ירידה למים

העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית 

קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת במערכת . הגנה במידה ותידרש ,מתכת

 40-יציקת יסודות מבטון ב. צבע לפלדה מגולוונת כנדרש בתכניות ובמפרט הטכני

 (.לפי פרט)ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני . מ"מ 4סגורים בפח בעובי 

האדריכל וכרשום י "התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע

ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן "אספקת והתקנת כל הנ. בתכניות

 .לקונסטרוקצית העץ

במלונות לוט וקראון פלאזה יש להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור 

 המפקח באתר

 ר שביל"לפי מ: אופני מדידה

 
 :כוללהמחיר ( 0פרט )שביל עץ מלוחות איפאה  30.3.000

התקנת , כולל תשתית וקורות מבטון מזויין ואיטום שלהן, הכנת הבסיס בקרקע

. י האדריכל וכרשום בתכניות"קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע

ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן "אספקת והתקנת כל הנ

 .לקונסטרוקצית העץ

 .מעקה מעץ ומאחז יד מעץ מהגוני

 .ר"לפי מ: אופני מדידה   

במלונות לוט וקראון פלאזה יש להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור 

 .המפקח באתר

  333גיליון  13גדרות מעץ סביב השירותים פרט  30.3.300

, פ המפורט בתכנית הביצוע"העבודה תכלול הכנה וביסוס בטון לעמודי הגדר ע

 .ן האדריכליפ התכנו"והתקנת גדר העץ ע, הספקה

 (.עבודות עץ)יבוצעו לפי כל המפורט בפרק זה 

 ".א"לפי מ: אופני מדידה

 

.32 
 2"צמנט אפוקסי": תימחק ובמקומה יבוא" צמנטי"המילה  ', הק "סב

40212037 
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 'ק ה"ס

.42 
 2"צמנט אפוקסי": תימחק ובמקומה יבוא" צמנטי"המילה  ', הק "סב

40212038 

 'ה ק"ס

.52 
 2"צמנט אפוקסי": תימחק ובמקומה יבוא" צמנטי"המילה  ', הק "סב

40212039 

 'ק ה"ס

.62 
 2"צמנט אפוקסי": תימחק ובמקומה יבוא" צמנטי"המילה  ', הק "סב

40212040 

 'ק ה"ס

.72 
 2"צמנט אפוקסי": תימחק ובמקומה יבוא" צמנטי"המילה  ', הק "סב

4021204. 

 'ק ה"ס

   2"יציקת גרנוליט": יבוא"  בטון מסורק" :במקום המילים, רתבכות2 א 82.

 

 2"יציקת גרנוליט": יבוא "כרי מסורקרבטון כו": במקום המילים, 'הק "בס2 ב

40212085 

ק "כותרת וס)

 ('ה

.92 
 :יימחק ובמקומו יבוא הנוסח כדלהלן 40212180נוסח סעיף 

 0063מבנה שירותים דגם מואב  300.40.3" 

המופרדים  םחדרי שירותי 3הכולל , מבנה יביל העשוי בטון מזוין  :יתיאור כלל

 .בקירות בטון

העשויים בטון  (. רצפה ומחיצות, תקרה, קירות חיצוניים)מעטפת  :מבנה כללי

 . 10-מזוין ב

 .'מ 9.90/3.00מידות חיצוניות  :מידות

 .מ"מ 300, עובי קירות חיצוניים  

 .מ"מ 300עובי תקרה   

 .מ"מ 330רצפה עובי   

 .מ"מ 00עובי מחיצות   

 .ג"ק 31,000 :משקל

בדרגת החלקה כנדרש )ריצוף באריחים קרמיים או גרניט פורצלן : (פנים)ריצוף וחיפוי 

בגוון לבחירת )ר "למ₪  90מ בדוגמת מחיר יסוד של "ס 11X11במידות של (. 3305י "בת

במידות של , אריחים קרמייםחיפוי ב(.  י החברה"גוונים שיוצגו ע 1המזמין מתוך 

יתרת הגובה והתקרה צבועים בצבע אקרילי מסוג . 'מ 3.60מ עד לגובה של "ס 30/30

ע "או ש"  טמבור"' לבחירת המזמין מתון קטלוג חב, בגוון לבן או אחר" סופרקריל"

 .לסוג צבע זה

לפרט כולל אישור קונסטורקטור , חיפוי אבן דגם כורכרית קיסריה: ציפוי וקירות חוץ

 .החיפוי

לפי הוראות , שתי שכבות ציפוי+ שכבת פריימר )משוריין " מסטר גג"ב: ציפוי גג עליון

 (.ע"או ש" פזקר", היצרן

 300/00במידות , שני מכלולי דלתות ומשקופים עשויים מפלדה מגולוונת: דלת כניסה

לעמידות המתאים ,  צבועים בצבע פוליאוריטן דו רכיבי, ע"תוצרת רב בריח או ש, מ"ס

בגוון לפי בחירת המזמין מתוך קטלוג , (חוץ בתנאים קשים)אקלימית בתנאי ים המלח 

החלפת נוסח 

 סעיף 

40212180 
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RAL . וידיות תואמות מפלדת אלחלד( צילינדר)מנעולים סיבוביים. 

הכוללים דלתות כניסה לתאי ( HPL" )טרספה"לוחות קלים מסוג : מחיצות בין תאים

 . פנוי/לרבות נעילות תפוס םהשירותי

 1הרגילים ועוד  םמ בכל אחד מתאי השירותי"ממ 400/400חלון רפפה במידות  :חלונות

, מסגרת החלונות. רגילים םמ למבואות שירותי"מ 600/400חלונות רפפה במידות 

 .אלומיניום צבוע בלבן ורפפות זכוכית בטיחותית

" חרסה"דוגמת ' אסלה חרס לבן סוג א: בכל יחידת שירותים: אינסטלציה וקבועות

p302 ,דו כמותי , מיכל הדחה מפלסטיק, לרבות מכסה כבד מפלסטיק, לרבות מושב

ברז כיור וברז ניל . מ"ס 13/39כיור חרס במידות . ע"או ש" פלסאון"כתר או "תוצרת 

מחזיק נייר טואלט . למים קרים בלבד, מצופים ניקל, לארגז שטיפה מפלדת אלחלד

 . לכל תא שירותים, מנירוסטה עם נעילה

 .  3/3"כניסת מים : ביוב/יםחיבור מ

 .מ"מ 13( ניקוז)יציאת כיור   

 4"יציאת ביוב   

מוכנה , (צנרת בתוך קירות המבנה)מערכת חשמל חד פאזית מושלמת  :מערכת חשמל

גופי תאורה נפרדים  1, המערכת כוללת. 25AMגודל חיבור . לחיבור למקור זרם חיצוני

,  1x9Wגופי תאורה חיצוניים מוגנים  1 וכן 2x36Wמוגנים ( םאחד בכל חדר שירותי)

לוח (. שקע)מפסק כפול לתאורה וחיבור קיר , בנוסף. מעל לכל דלת כניסה חיצונית

 . קופסת הזנה וקופסת הארקה, חשמל ראשי הכולל מפסק פחת

 1' פ פרט מס"וע, פ המפורט במפרט זה"העמדת המבנה תעשה ע: העמדת המבנה

 .ביסוס למבנה יביל
 

 0030ט "תי נכים דגם מואב מקמבנה שירו

 .הכולל חדר לשרותי נכים תקני, מבנה יביל העשוי בטון מזוין  :תאור כללי

העשויים בטון (. רצפה ומחיצות, תקרה, קירות חיצוניים)מעטפת  :מבנה כללי

 . 10-מזוין ב

 .'מ 3.30/3.00מידות חיצוניות  :מידות

 .מ"מ 300, עובי קירות חיצוניים  

 .מ"מ 300ה עובי תקר  

 .מ"מ 330עובי רצפה   

 .ג"ק 0,000 :משקל

בדרגת החלקה כנדרש )ריצוף באריחים קרמיים או גרניט פורצלן : (פנים)ריצוף וחיפוי 

לבחירת , בגוון)ר "למ₪  90מ בדגת מחיר יסוד של "ס 11X11במידות של (. 3305י "בת

 (.י החברה"גוונים שיוצגו ע 1המזמין מתוך 

יתרת הגובה . 'מ 3.60מ עד לגובה של "ס 30/30במידות של , קרמייםחיפוי באריחים 

לבחירת המזמין , בגוון לבן או אחר" סופרקריל"והתקרה צבועים בצבע אקרילי מסוג 

 .ע לסוג צבע זה"או ש"  טמבור"' מתון קטלוג חב
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כולל אישור קונסטורקטור לפרט , חיפוי אבן דגם כורכרית קיסריה: ציפוי וקירות חוץ

 .יפויהח

לפי הוראות , שתי שכבות ציפוי+ שכבת פריימר )משוריין " מסטר גג"ב: ציפוי גג עליון

 (.ע"או ש" פזקר", היצרן

. מ"ס 300/53במידות , מכלול דלת ומשקוף עשויים מפלדה מגולוונת: דלת כניסה

מתאים לעמידות , צבועים בצבע פוליאוריטן דו רכיבי, ע"תוצרת רב בריח או ש

מנעול סיבובי . RALבגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג , ים המלח אקלימית של

 .וידית תואמת אלחלד( צילינדר)

אלומיניום צבוע בלבן , מסגרת החלונות. מ"מ 600/400חלון רפפה במידות : חלונות

 .ורפפות זכוכית בטיחותית

כמותי מיכל הדחה פלסטי דו , אסלה תלויה עם מאחז יד לנכים: אינסטלציה וקבועות

ידית )ברז כיור , מ"ס 49/40כיור חרס במידות , ע"או ש" פלסאון"או " כתר"תוצרת 

מחזיק . למים קרים בלבד, וברז ניל לארגז שטיפה מפלדה אלחלד מצופים ניקל( ארוכה

ומאחז לדלת , מאחז יד מתרומם ומאחז יד קבוע. נייר טואלט מנירוסטה עם נעילה

 .לבן( כיורים וארגזי שטיפה, תאסלו)גוון קבועות . מפלדת אלחלד

 .  3/3"כניסת מים : ביוב/חיבור מים

 .מ"מ 13( ניקוז)יציאת כיור  

 4"יציאת ביוב  

מוכנה , (צנרת בתוך קירות המבנה)מערכת חשמל חד פאזית מושלמת  :מערכת חשמל

 2X9Wגוף תאורה , המערכת כוללת. 25AMגודל חיבור . לחיבור למקור זרם חיצוני

מפסק כפול , מעל דלת כניסה,  1x9Wחידה וגוף תאורה חיצוני מוגנים בתוך הי

קופסת הזנה וקופסת , לוח חשמל ראשי הכולל מפסק פחת(. שקע)לתאורה וחיבור קיר 

 . הארקה

 1' פ פרט מס"וע, פ המפורט במפרט זה"העמדת המבנה תעשה ע: העמדת המבנה

 ".ביסוס למבנה יביל
 :יימחק ובמקומו יבוא הנוסח כדלהלן 40212.60נוסח סעיף  302

 יריעות סככות צל  40.3.360 "
וסככות קיימות המיועדות , כולל סככות חדשות, על כל סככות הצל בכל חופי הרחצה

 :פ הפירוט הבא"חדשות ע PVCלפירוק והתקנה מחדש יותקנו יריעות 

וקציה קיימת בשטח מלונות ים העבודה כוללת אספקת והתקנת קירוי לקונסטר •

 .PVCהמלח בבד 

 תפירת הבד לפי דוגמא •

 תפירת לולאות ורצועות בד לבנות לקשירת האבזמים •

 .ג הקונסטרוקציה"סגירת האבזמים ומתיחת הבד ע •

י אבזם נוסף כמפורט כך שלא יהיו קצוות "קשירת קצוות הרצועות הלבנות ע •

 .מ"ס 9עודפים באורך של מעל 

 .קונסטרוקטור ומזמין העבודה, י אדריכל נוף"ר הפרט על כל חלקיו עאישו •

על האבזמים ועל , באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים על הבד  •

החלפת נוסח 

 סעיף 

40212.60 
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 .החיבורים

 היריעה 
ע "חברת ארז מוצרים תרמו פלסטיים או ש E610איתנית  PVCיריעת: שם המוצר

 (:'תכונות החומר ערכי מינ

 .ר"גרם למ 630מינימום : משקל החומר

 .מ"ס 9/ ג "ק 310: חוזק קריעה לרצועה

 מ"ס 9/ ג "ק 5: חוזק הדבקה בהלחמה

 .מעלות צלזיוס 10מינוס : מינימום טמפרטורה

 .שנים UV - 8אחריות לעמידות היריעה בפגעי מזג אוויר ו 

 כולל מעכב בעירה 9051י התקן הישראלי  "עמידות באש עפ

 :חוט התפירה 
ע תכונות "או ש IPC Threads & Yarnחברת    IPCABOND+  40: שם המוצר

 .('ערכי מינ)החומר 

 

מ ועוד קיפול לאותו הכיוון ברוחב "ס 3 -בקצה הבד יבוצע קיפול אחיד וישר ברוחב כ 

 .מ"ס 4 -כ

 .ג שלוש שכבות בד"התפירה תתבצע בקצה הקיפולים ע

 .באזורי חיבור הרצועות תבוצע תפירה כפולה

 .מ"ס 9/  310' מינ: ירהחוזק קריעה לתפ

 :האבזם
ע עם צד "או ש  ITW NEXUSתוצרת חברת   SuperLock SLL 25AB: שם המוצר

 2משונן צבע לבן או מדברי לאישור אדריכל
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                          COLOR  A   B C D 

SuperLoc SLL 25 White 39.9 11 40 31 

 :קשירת קצהאבזם ל
ע צבע לבן או מדברי "או ש  ITW NEXUSחברת  תוצרת  MAKO TG: שם המוצר

 2לאישור אדריכל

   

               COLOR A B C D 

MAKO TG 25 White     39.0 11.1 30.0 925 

 

 :רצועות ניילון חלקות 
 ע"או ש  NARRICOT INDUSTRIESתוצרת חברת   A-A-55301:  שם המוצר

 מ"ס 3.9: רוחב הרצועה
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 . חומם בצורה ישרה ומדויקת למניעת פרימת הרצועהקצה גזור ומ, צבע לבן

 .מ"ס 10מרחק בין הרצועות 

 :תמונות להמחשה
                                                  מבט כללי תפירה ואבזם  – 3תמונה 

    

 הגדלה - 3תמונה 
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לא תשולם  .ר היטל על"יתומחרו לפי מ( פרגולות)היריעות לסככות הצל : אופני מדידה

 ".מימד או קשתיות של האלמנטים ושל הבד-תוספת בגלל תלת

 :כדלהלן 40212.70יתווסף סעיף  312

 . 40לפי פרט , אלמנט להחלפת בגדים  – 40.3.300"

,  313גיליון ,  40פ המפורט בפרט "ויתקין את המבנה על כל מרכיביו  ע, הקבלן יספק 

 .ונסטרוקציהובתוכנית ק

ויכלול את כל האמור ' קומפ' אלמנט להחלפת בגדים יהיה לפי יח :לתשלוםמדידה 

 ".יציקת בטון לביסוס המבנה, לעיל לרבות  הכנת שתית לביסוס

סעיף חדש 

40212.70 

 :כדלהלן 40212.80יתווסף סעיף  3.2
 .ע"מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש  -  40.3.300"

, הובלה, ויכלול הספקה' קומפ' מתקן לאיסוף בקבוקים יהיה לפי יח :דידה לתשלוםמ

 ".פ דרישה"יציקת בטון לביסוס המבנה ע, לרבות  הכנת שתית לביסוס, והתקנה

סעיף חדש 

40212.80 

332 
פסקת תאור )לפסקה הראשונה  4ק "סשב" קו ניקוז מי תמלחת: מלון מרדיאן. 4"המילים 

  2יימחקו 54בפרק ( העבודה

 58סעיף 

342 
 2יתווסף פרק חדש על גבי קובץ נפרד שיצורף למסמכי המכרז

מלונות ים המלח  –תחנות שאיבה לניקוז מי תמלחת  - 95 פרק: הפרק המצורף הינו

  קראון פלאזה והוד

  2במלון הודופרק זה יהיה על הקבלן לבצע שתי תחנות שאיבה במלון קראון פלאזה על פי 

 

 .ב"מצ - "מפרט טכני מיוחד -' לנספח ד – 95פרק ": מצורף יהאשם המסמך ה
 

 59פרק 

טכני המפרט ל
 מיוחדה

 
הוספת פרק 

חדש על גבי 

 קובץ נפרד

שיצורף 

למסמכי 

 המכרז

352 
 2יתווסף פרק חדש שישולב במפרט הטכני המיוחד

 :וכדלהלן, י'הקצבים ועבודות רג -60 פרק: הפרק המצורף הינו
 

 י'ודות רגהקצבים ועב - 60"

 הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע מחולק בחלקים שווים לפי מספר חודשים  60.03.0010

 פרק חדש

 60פרק 
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  הסדרי תנועה -שלבי ביצוע 

 ראשי ופעיל במתחם התיירותתחבורה  ציר המהווכביש המלונות לאור העובדה כי 

תוך פגיעה מזערית , חייבות העבודות להתבצע מבלי שתופסק תנועת כלי רכב בה

 .מתה ותוך שמירה מלאה של בטיחותהבזרי

בהתאם לתכניות הסדרי התנועה במטרה להבטיח את האמור לעיל תבוצענה העבודות 

 .המאושרות

 

 .שלבים עיקריים של הפרויקט -תכניות שלבי הביצוע מתייחסות לשלבים בסיסיים 

ט נוסף יתכן  ויידרש הקבלן להכין פירו, בנוסף לתוכניות שלבי הביצוע המצורפות למכרז

ל נדרש הקבלן "עבור פירוט השלבים הנ, של השלבים הבסיסיים כמפורט במפרט זה

מאושר ( שנים 9לפחות )לבצע תכנון מפורט באמצעות מתכנן תנועה בעל ניסיון בתחום 

 . י המנהל"ע

כאשר בשטח נמצא חוסר באביזרי בטיחות או אביזרים לא תקינים הקבלן ייקנס על פי 

 -ח לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה לוח הניכויים שבנספ

 .להסכם 'נספח יא

 

 מדידה לתשלום 

בחלוקה , הסדרי תנועה זמניים כלולים במכרז זה כמחיר קומפלט -  60.03.0010סעיף  -

לתקופה של ,  (הכל כולל הכל)אשר תשולם מדי חודש כסכום סופי קבוע , חודשית שווה

 .מ"עללא מ, חודשים 0

יחולו ' הדפסת תוכניות וכד, האישורים, הוצאות התכנון, לרבות, כי כל ההוצאות, מודגש

ומעבר בין . תמרור ושילוט, הקמה והזזת אביזרים, המחיר כולל התארגנות. על הקבלן

 .תתי שלבים

  

(.  כפי שמופיע בתוכניות)כי תמחור שלבי הביצוע מתייחס לשלבים הבסיסיים , מודגש

 . ל כלול במחירי היחידה של הפרויקט"הנ. שלבים לא תשולם כל תוספתעבור תתי 

( ג)46במידה והקבלן יסיים את העבודה לפני תום תקופת הביצוע יחולו הוראות סעיף 

 .להסכם

 

 יומיות/ עבודות נוספות 

עבודות נוספות אשר המזמין רשאי להזמין ואשר אינן באות לידי ביטוי בכתב הכמויות 
וזאת ביחס לעבודות ) 30%למו לפי מחירון חברת נתיבי ישראל בהנחה של למכרז זה ישו

 ".(כאשר התמחור לגבי יתר הפרקים נותר ללא שינוי, יומיות לפי פרק זה בלבד/נוספות
ק "ס, 4סעיף  2"כולל ריתוך וצביעה: "יבוא" עבודות מתכת"לאחר המילים  362

 'נספח בל 11

בקרת איכות 

והבטחת 

איכות 

 מצומצם

ובמקומו , "נקודות עצירה"' ק ב"יימחק נוסח ס, "(שלבי ביצוע בקרת איכות)" 6בסעיף  372
 :יבוא

החלפת נוסח 
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 נקודות עצירה "
ייצור , הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה, נקודות עצירה

 וצביעת חלקי מתכת חדשים והעתקת אלמנטים ישנים המחייבים נוכחות ופעילות של

 מנקודותחלק . לפני המשך העבודה, או הפיקוח מטעם המזמין/נציגי הבטחת האיכות ו

מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי המזמין וחלקן , העצירה

או /הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו

 . עולות מתקנותאו מתהליך של פ/מאיכות ציוד שסופק ו

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של 

י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג פיקוח באתר "זימון המתכנן ייעשה ע. המתכנן

שעות לפחות לפני קיום הפעילות  40של ( מוסכם' למספר פקס)בהתרעה בכתב 

חובת עצירה , צירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכותבין יתר נקודות הע. המדוברת

ביצוע כל אלמנט אופייני : וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל

ניקוי גרגירים , יישום ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות, קרקע טבעית עיבוד: כגון

הוצאה ממפעל אישור חלקים צבועים לפני צבע עליון ולפני , למתכת לפני צביעה

כל מקרה של אי התאמה מהותית וכל ' תיקוני צבע באתר וכו, הצביעה והובלה לשטח

 .  דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד

הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל , בכל המקרים המתוארים לעיל

מוקדמת  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה. לעשות כן, אישור המנהל

על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות , של כל נקודת עצירה התקרבותהלמזמין לגבי 

 ".לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב

 'ב סעיף בנספח

 -

בקרת איכות 

והבטחת 

איכות 

 מצומצם

 

  
 :(רשימת התכניות –למפרט הטכני המיוחד ' נספח ד)הבהרות ועדכונים לתכניות 

 הפניה נויהשי רתיאו 

382 
 .עדכון חופי המלונות2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 300' תכנית מס

 100-01קובץ 

392 
אלמנטי הצללה סמוך לסוכת  והורד2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 303' תכנית מס

 .40,43,43פרטים  והוספ. מציל בשביל המרכזי

 101-01קובץ 

402 
 40,43,432פרטים  והוספ 012הדורה העדכנית היא המ2 עודכנה 303' תכנית מס

 01-.10קובץ 

412 
 .40,43,43פרטים  והוספ2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 301' תכנית מס

 103-01קובץ 

4.2 
 40,43,432פרטים  והוספ2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 304' תכנית מס

 104-01קובץ 

432 
דכן פיתוח וגינון בין המלון לנחל וע2 01דורה העדכנית היא המה2 עודכנה 309' תכנית מס

 .בוקק

 105-01קובץ 

442 
והועבר , סוכת מציל 3שונה פרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 300' תכנית מס

 .310 ןלגיליו  םפרט שירותי

 107-01קובץ 

452 
 .העץמידות עודכנו 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  330' תכנית מס

 110-01קובץ  

462 
גדר עץ סביב מבנה  13עודכן פרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 333' תכנית מס

 .שרותים

 111-01קובץ 

472 
הפניית יריעת הבד לסעיף מפרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 333' תכנית מס

 .30, 36שינוי בסיסי פרגולה בפרטים . מיוחד

 01-.11קובץ 
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482 
הפניית יריעת הבד לסעיף מפרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 331' תכנית מס

 .מיוחד

 113-01קובץ 

492 
שינוי בסיסי , 30ו 35פרטים עודכנו 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 331' תכנית מס

 .הפרגולה

 113-01קובץ  

502 
יריעת הבד לסעיף מפרט  הפניית2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 334' תכנית מס

 .מיוחד

 114-01קובץ 

512 
הפניית יריעות הבד לסעיף מפרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 339' תכנית מס

 .מיוחד

 115-01קובץ 

5.2 
הפניית יריעות הבד לסעיף מפרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 336' תכנית מס

 .מיוחד

 116-01קובץ  

532 
גדר מתכת על קיר  13פרט  עודכן2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 330' תכנית מס

 .אבן

 1.7-01קובץ 

542 
חיבור יריעת הצללה  15פרט  עודכן 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 335' תכנית מס

 .לסוג אבזם

 1.9-01קובץ 

552 
אחד  םשירותיממבנה  1עודכן פרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 310' תכנית מס

 .םלשני מבני שירותי

 130-01קובץ  

562 
. אזור להחלפת בגדים 40נוסף פרט 2 01המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 313' תכנית מס

 .מתקן לאיסוף בקבוקים 43נוסף פרט . ברז לשטיפת עיניים 43נוסף פרט 

 131-01קובץ 

572 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 306' תכנית מס

 .06-0.ץ  קוב

582 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 300' תכנית מס

 .07-0.קובץ  

592 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 305' תכנית מס

 .09-0.קובץ  

602 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 330' תכנית מס

 .10-0.קובץ  

612 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 333' תכנית מס

 .11-0.ץ  קוב

6.2 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 335' תכנית מס

 .19-0.קובץ  

632 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 333' תכנית מס

 .0-...קובץ  

642 
 2בוטלה  331' תכנית מס

 3..קובץ  

652 
 002המהדורה היא 2 314' מסחדשה תכנית נוספה 

 34-00.קובץ  

662 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 דכנהעו 319' תכנית מס

 .35-0.קובץ  

672 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 316' תכנית מס

 .36-0.קובץ  

682 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 310' תכנית מס

 .37-0.קובץ  

692 
 0.2היא  המהדורה העדכנית2 עודכנה 310' מסתכנית 

 .38-0.קובץ  

702 
 2 .0המהדורה העדכנית היא 2 דכנהעו 109' תכנית מס

  5שונתה הערה 

  נכתבה מחדש 6הערה 

  16עד  5שונו מספרים של הערות 

 10' נמחקה הערה מס 

 נוספה סיומת לסעיף ד' 

 .305-0קובץ  
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  17נוספה הערה 

 2ם"וצביעת חלקי מתכת מגולוונים ונוספו הערות לצביעת פלב, שונו הוראות הגלוון
712 

 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 106' תכנית מס

  4עד  1נוספו הערות 

  101נוסף פרט ריתוך ליד פרט 

 נוסף פרט לריתוך צינורות ניצבים 

  נוספו מידות של פלטת החיזוק  109בפרט 

 נקטם המשולש המחובר 107בפרט ריתוך 

 .306-0קובץ  

7.2 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 130' תכנית מס

 יטום צמנטינוספה הערה בקשר לא 

 304' לפי תכ –' פרט א 

  נוספו פרטי איטום היסוד  – 5.בפרט 

  סומן איזור צביעת הצנורות ואיטום בסיסי הבטון  8.-ו 5.בפרטים 

  א-סומן חתך א 8.בתכנית 

 B-ו Aל בפלטות "כנ2 נוספו פרטי פחי החיבור  Cבפלטה

 .310-0קובץ  

732 
 0.2א המהדורה העדכנית הי2 עודכנה 133' תכנית מס

 נוספה הערה על בדיקת הצבע 

  נרשם( ..-ו 19, 17פרטים )בפרטי יסודות לעמודים הפלדה: 

o  על פני הגבהת הבטון 5%שיפוע 

o פרטי איטום על הגבהת הבטון ושינוי גובה 

 ו על תכנית המצללה-סומן חתך ו 

  פתחי חיבור בפלטהC – 310' ראה תכ 

 נוסף פרט ב' 

 .311-0קובץ  

742 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 133' תכנית מס

  ו 1נוספו הערות-. 

  6בפרט: 

o נרשם גובה תוספת הקיר משתנה לפי אדריכלות 

o בוטלו מצעים ואיטום קיר קיים 

  8בפרט: 

o  4(316)הברגים הם מנירוסטהA 

o  2חזרוונמחק שם יצרן הפלסטיק  הממ 1נוספו פרטי ברגים בפרט 

o  של פני הגבהת הטבון 5%שיפוע 

o גבהת הבטוןפרט איטום ה 

  2אינסטלציה' ראה תכ –תעלה " נרשם" – .בפרט 

  5בפרט: 

o  2מ"ס 10נוספה הגבהה מבטון מזויין בגוב 

o סומן עובי הריצוף 

 .0-.31קובץ  
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752 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 131' תכנית מס

   4( 136)ם "ברגי פלב: "נוספה בהערהA בלבד" 

  שונה סוג הברגים  .-.בחתך(TORX) 

 1-1תך בח   

o פורטו סוגי אטימת בסיס הבטון 

o ם שונו לצנורות פלדה מגולוונים וצבועים"צנורות פלב 

o 2סומן עיבוי עובי הצבע בחל ק התחתון של העמודים 

 .313-0קובץ  

762 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 134' תכנית מס

   פחי החיזוק בפלטותA ,B ו-D 2עיבוצעו עם פינות קטומות למעבר הצב 

  תחתונים של העמודים' מ 1240-סומן עובי הצבע ב 4.-ו 3.בפרטים 

o שינוי גובה, סומן שיפוע ואיטום הגבהות הבטון 

o נוסף פרט ב' 

 .314-0קובץ  

772 
 0.2המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 139' תכנית מס

 נוספו הערות ושינויים  בקשר לגובה הגבהת הבטון

 .315-0קובץ  

782 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  400' תכנית מס

 407-01קובץ  

792 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  400' תכנית מס

 408-01קובץ  

802 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  405' תכנית מס

 409-01קובץ  

812 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  430' תכנית מס

 410-01קובץ  

8.2 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  433' תכנית מס

 411-01קובץ  

832 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  433' תכנית מס

 01-.41קובץ  

842 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  431' תכנית מס

 413-01קובץ  

852 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה  434' תכנית מס

 414-01קובץ  

862 
 ,הידרנטים עבור 110 קו נוסף, קיים 4" לקו התחברות נוספה, עודכנה 900' ת מסתכני

 ,רותיםיש לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה ,עיניים משטפות נוספו ,הידרנטים נוספו 

 012המהדורה העדכנית היא 2 סניקה קו קוטר שונה

 500-01קובץ 

 

872 
 משטפות נוספו ,הידרנטים נוספו  ,טיםהידרנ עבור 110 קו נוסף, עודכנה 903' תכנית מס

 012המהדורה העדכנית היא 2 שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה, עיניים

 500-01 קובץ

882 
 צנרת חומר שונה ,שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה, עודכנה 903' תכנית מס

 012ה העדכנית היא המהדורPEX 2 -ל לים גלישה קו חומר שונה ,H.D.P.E -ל P.V.C-מ

 502-01קובץ 

892 
 משטפת נוספה ,הידרנטים נוספו ,הידרנטים עבור 110 קו נוסף, עודכנה 901' תכנית מס

 012המהדורה העדכנית היא 2 שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה ,עיניים

 503-01קובץ 

902 
 צנרת חומר שונה ,תיםשרו לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה, עודכנה 904' תכנית מס

 012המהדורה העדכנית היא PEX 2 -ל לים גלישה קו חומר שונה ,H.D.P.E -ל P.V.C-מ

 504-01קובץ 

912 
 משטפת נוספה ,הידרנטיםנוספו  ,הידרנטים עבור 110 קו נוסף, עודכנה 909' תכנית מס

 012המהדורה העדכנית היא 2 שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה ,עיניים

 505-01קובץ 

9.2 
 צנרת חומר שונה ,שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה, עודכנה 906' תכנית מס

P.V.C ל- H.D.P.E, ל לים גלישה קו חומר שונה- PEX 2 012המהדורה העדכנית היא 

 506-01קובץ 



- 39  -

 

 

     

932 
 משטפת הנוספ ,הידרנטים נוספו ,הידרנטים עבור 110 קו נוסף, עודכנה 900' תכנית מס

 012המהדורה העדכנית היא 2 שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה ,עיניים

 507-01קובץ 

942 
 צנרת חומר שונה ,שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה, עודכנה 900' תכנית מס

P.V.C ל- H.D.P.E, ל לים גלישה קו חומר שונה- PEX 2 012המהדורה העדכנית היא 

 508-01קובץ 

952 
 ,הידרנטים עבור 110 קו נוסף ,קיים 4" לקו התחברות נוספה, עודכנה 905' תכנית מס

 ,שרותים לחדרי בהתאם ביוב קו תוואי שונה ,עיניים משטפת נוספה ,הידרנטים נוספו

 012המהדורה העדכנית היא  2סניקה קו קוטר שינוי

 509-01קובץ 

962 
 .ית כלליתכנ. ש לניקוז"ת – 630' נוספה תכנית מס

 6.0קובץ 

972 
 חוף הוד .תנוחה וחתכים. ש לניקוז"ת – 633' נוספה תכנית מס

 ..6קובץ 

982 
 חוף הוד .פרטים. ש לניקוז"ת – 631' נוספה תכנית מס

 6.3קובץ 

992 
 חוף הוד2 כללית  תנוחה .ש לניקוז"ת – 630' נוספה תכנית מס

 6.0קובץ 

1002 
 חוף קראון פלאזה .כללית  תנוחה. קוזש לני"ת – 640' נוספה תכנית מס

 640קובץ 

1012 
 חוף קראון פלאזה .תנוחה וחתכים. ש לניקוז צפונית"ת – 644' נוספה תכנית מס

 644קובץ 

10.2 
 חוף קראון פלאזה .תנוחה וחתכים. ש לניקוז צפונית"ת – 644' נוספה תכנית מס

 644קובץ 

1032 
 חוף קראון פלאזה. תנוחה וחתכים. רומיתש לניקוז ד"ת – 649' נוספה תכנית מס

 645קובץ 

1042 
 חוף קראון פלאזה .פרטים. ש לניקוז"ת – 646' נוספה תכנית מס

 646קובץ 

1052 
 קונסטרוקציה2 תנוחה וחתכים -מלון קראון פלזה – 645' נוספה תכנית מס

  649קובץ 

1062 
 טרוקציהקונס2 תנוחה וחתכים –מלון הוד  – 639' נוספה תכנית מס

 6.5קובץ 

1072 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 006' תכנית מס

 706-01קובץ  

1082 
 012המהדורה העדכנית היא 2 עודכנה 033' תכנית מס

 01-..7קובץ  

1092 
 2בוטלה  031' תכנית מס

7.3 

1102 
 2בוטלה  034' תכנית מס

7.4 

1112 
 2בוטלה  039' תכנית מס

7.5 

11.2 
 2בוטלה 036' סתכנית מ

719 

1132 
 2בוטלה 030' תכנית מס

7.0 

 
 2בוטלה 030' תכנית מס

7.1 

 
מצורף כמסמך ה, 95מצוין בתחתית פרק )תחנות שאיבה  – 95תכניות שנוספו עבור פרק 

 (:נפרד

 

1142 
 'קראון פלזה צפ .3גיליון . לוחות חשמל – 039' נוספה תכנית מס

 7.5-00קובץ 

1152 
 'קראון פלזה צפ .3גיליון . לוחות חשמל – 036' מסנוספה תכנית 

 7.6-00קובץ 

1162 
 'קראון פלזה צפ .1גיליון . לוחות חשמל – 030' נוספה תכנית מס

 7.7-00קובץ 

1172 
 'קראון פלזה צפ .4גיליון . פרטים+ לוחות חשמל  – 030' נוספה תכנית מס

 7.8-00קובץ 

1182 
 'קראון פלזה צפ .9גיליון . פרטים -סוד הארקת י – 035' נוספה תכנית מס

 7.9-00קובץ 

1192 
 'קראון פלזה צפ .6גיליון . מקרא והערות – 010' נוספה תכנית מס

 730-00קובץ 

1.02 
 'קראון פלזה צפ .מתקן חשמל תשתית צנרת באתר – 013' נוספה תכנית מס

 731-00קובץ 

1.12 
 חוף הוד .3 גיליון. לוחות חשמל – 015' נוספה תכנית מס

 739-00קובץ 
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1..2 
 חוף הוד .3גיליון . לוחות חשמל – 040' נוספה תכנית מס

 740-00קובץ 

1.32 
 חוף הוד .1גיליון . לוחות חשמל – 043' נוספה תכנית מס

 741-00קובץ 

1.42 
 חוף הוד. 4גיליון . פרטים+ לוחות חשמל  – 043' נוספה תכנית מס

 00-.74קובץ 

1.52 
 חוף הוד .9גיליון . פרטים -הארקת יסוד  – 041' נית מסנוספה תכ

 743-00קובץ 

1.62 
 חוף הוד .6גיליון . מקרא והערות – 044' נוספה תכנית מס

 744-00קובץ 

1.72 
 חוף הוד. מתקן חשמל תשתית צנרת באתר – 049' נוספה תכנית מס

 745-00קובץ 

1.82 
 'קראון פלזה דר2 3 גיליון. לוחות חשמל – 013' נוספה תכנית מס

 00-.73קובץ 

1.92 
 'קראון פלזה דר .3גיליון . לוחות חשמל – 011' נוספה תכנית מס

 733-00קובץ 

1302 
 'קראון פלזה דר .1גיליון . לוחות חשמל – 014' נוספה תכנית מס

 734-00קובץ 

1312 
 'קראון פלזה דר .4גיליון . פרטים+ לוחות חשמל  – 019' נוספה תכנית מס

 735-00קובץ 

13.2 
 'קראון פלזה דר .9גיליון . פרטים -הארקת יסוד   – 016' נוספה תכנית מס

 736-00קובץ 

1332 
 'קראון פלזה דר .6גיליון . מקרא והערות – 010' נוספה תכנית מס

  737-00קובץ 

1342 
 'קראון פלזה דר .מתקן חשמל תשתית צנרת באתר – 010' נוספה תכנית מס

 738-00קובץ 

 
  : הבהרות ועדכונים לכתב הכמויות

 הפניה השינוי רתיאו 

 : יימחק ובמקומו יבוא .01206201נוסח סעיף  1352

מ לרבות יסוד ומשענת "ס 10/90/30פור במידות  אטשת בגוון גרנית ואבן שפה מל"

 ."בטון

החלפת נוסח 

 סעיף 

01206201. 

1362 
 :כדלהלן 012062015יתווסף סעיף 

 ;" ®PRS Neoweb" גאו טכניות מסוג  כוורות"

 "950 –ר "מ" :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש 

012012062015 

1372 
 :כדלהלן 0.2021062015יתווסף סעיף 

 ;" ®PRS Neoweb" כוורות גאו טכניות מסוג "

 "904 –ר "מ" :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש

0.2012062015 

1382 
 :כדלהלן, 032012062015יתווסף סעיף 

 ;" ®PRS Neoweb" כוורות גאו טכניות מסוג 

 "096 –ר "מ" :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

חדש

032012062015 
1392 

 :כדלהלן, 042012062015יתווסף סעיף 
 ;" ®PRS Neoweb" כוורות גאו טכניות מסוג "

 "3000 –ר "מ" :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

חדש 

042012062015 
 :כדלהלן, 01207232160יתווסף סעיף  1402

לרבות ספחים בעומק עד  39מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג "מ 330צינור בקוטר "

 ; ."'מ 3.9

 "'מ 330 " :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש 

01207232160 

 חוף הוד
 :כדלהלן, 01207232.50יתווסף סעיף  1412

 ; "(.שבירה מתקן ללא) 4" בקוטר זקף, עיגון ושג כולל 1" הידרנט"
הוספת סעיף 

חדש 
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 " 'יח 3 " :יעודכןבעמודת הכמות 
01207232.50 

 חוף הוד
 :כדלהלן, 01207232.60יתווסף סעיף  14.2

כולל ביסוס לפי הוראות , ע"או ש "מ"אג"תוצרת , מערכת חרום לשטיפת עיניים"

 ; ".היצרן

 'יח 3 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

חדש 

01207232.60 

 חוף הוד
 :כדלהלן, 01207242090יתווסף סעיף  1432

מ מבטון תוצרת אקרשטיין או "ס 300שוחות בקרה עגולות חרושתיות בקוטר פנימי "

 ; ."'מ 3.39בעומק עד , ע"ש

 'קומפ 3 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש

01207242090 

 חוף הוד
 ".'קומפ' יח 1": יבוא" 'ומפק' יח 3"במקום  1442

01207242160  

 חוף הוד
 ".'קומפ' יח 1": יבוא" 'קומפ' יח 3"במקום  1452

01207242161 

 חוף הוד 
 ".מטר 330" :יבוא" מטר 50"במקום  1462

01207242.40  

 חוף הוד
 ".  4"בקוטר עד " :יבוא" 3"בקוטר עד " במקום 1472

0.2072032014  

 חוף צל הרים
 ."מטר 00" :יבוא" מטר 330"במקום  1482

0.2072032145  

 חוף צל הרים
 ."מטר 60" :יבוא" מטר 39"במקום  1492

0.2072032146  

 חוף צל הרים
 :כדלהלן ,0.207232160יתווסף סעיף  1502

לרבות ספחים בעומק עד  39מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג "מ 330צינור בקוטר "

 ; ."'מ 3.9

 'מ 340 :יעודכןות בעמודת הכמ

הוספת סעיף 

 חדש

0.207232160 

 חוף צל הרים
 :כדלהלן, 0.207232.50יתווסף סעיף  1512

 ;"(.שבירה מתקן ללא) 4" בקוטר זקף, עיגון גוש כולל 1" הידרנט"

 'יח 3 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש

0.207232.50 

 חוף צל הרים
 :הלןכדל, 0.207232.60יתווסף סעיף  15.2

כולל ביסוס לפי הוראות , ע"או ש "מ"אג"תוצרת , מערכת חרום לשטיפת עיניים"

 ; ".היצרן

 'יח 3 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש 

0.207232.60 

 חוף צל הרים
 ."מטר 00" :יבוא" מטר 300" במקום 1532

0.2072042040  

 חוף צל הרים
 ."מטר 40" :יבוא" מטר 9" במקום 1542

0.2072042045  
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 חוף צל הרים
 ". 'מ 3.90עומק  " :יבוא" ' מ 3.39עומק  " במקום 1552

0.2072042045  

 חוף צל הרים
 ."'קומפ' יח 6" :יבוא" 'קומפ' יח 9" במקום 1562

0.2072042080  

 חוף צל הרים
 ."'קומפ' יח 1" :יבוא" 'קומפ' יח 3" במקום 1572

0.2072042100 

 חוף צל הרים
 ".'מ 3.90עומק  " :יבוא" 'מ 3.39עומק  " םבמקו 1582

0.2072042100 

 חוף צל הרים
 ."מטר 330" :יבוא" מטר 300" במקום 1592

0.2072042.40 

 חוף צל הרים
 ".מ"מ 330קוטר " :יבוא" מ"מ 50קוטר " במקום 1602

0.2072042.50 

 חוף צל הרים
 :ח דלהלןיימחק  ובמקומו יבוא הנוס 0.2072042.60נוסח סעיף  1612

 39בספיקה של , משאבות 3אספקה והתקנה תחנת שאיבה לביוב כולל מערך של "

 ".ש"מק 30עם מגרסה בספיקה של ', מ 39ש לגובה "מק

החלפת נוסח 

סעיף 

0.2072042.60 

 חוף צל הרים
 :כדלהלן, 0.2072042.80יתווסף סעיף  16.2

 ;" תוספת עבור התקנת תא על קו גלישה חרום"

 'יח 3 :יעודכןת בעמודת הכמו

הוספת סעיף 

חדש

0.2072042.80 

 חוף צל הרים
 :כדלהלן, 03207232160יתווסף סעיף  1632

לרבות ספחים בעומק עד  39מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג "מ 330צינור בקוטר "

 ; ."'מ 3.9

 'מ 300 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

חדש 

032072032160 

חוף קראון 

 פלאזה
 :כדלהלן, 03207232.50 סעיףיתווסף   1642

 ; "(.שבירה מתקן ללא) 4" בקוטר זקף, עיגון גוש כולל 1" הידרנט"

 'יח 3 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

חדש

032072032.50 

חוף קראון 

 פלאזה
 :כדלהלן, 03207232.60יתווסף סעיף  1652

לל ביסוס לפי הוראות כו, ע"או ש "מ"אג"תוצרת , מערכת חרום לשטיפת עיניים"

 ;" .היצרן

 'יח 3 :יעודכןבעמודת הכמות 

הוספת סעיף 

 חדש

032072032.60 

חוף קראון 

 פלאזה
 ."מטר 309" :יבוא" מטר 00" במקום 1662

032072042035 
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חוף קראון 

 פלאזה 
 ."מטר 59" :יבוא" מטר 309" במקום 1672

032072042040  

חוף קראון 

 פלאזה
 ."מטר 30" :יבוא" מטר 00" במקום 1682

032072042045  

חוף קראון 

 פלאזה
 ."'קומפ' יח 30"  :יבוא" 'קומפ' יח 4"במקום  1692

032072042080  

חוף קראון 

 פלאזה
 ."'קומפ' יח 1" :יבוא" 'קומפ' יח 3" במקום 1702

032072042090  

חוף קראון 

 פלאזה
 ". 'מ 3.90עומק  " :יבוא" ' מ 3.39עומק  "במקום  1712

032072042100 

חוף קראון 

 פלאזה
 ."מטר 310" :יבוא" מטר 300" במקום 17.2

032072042.40  

חוף קראון 

 פלאזה
 01.00.09.500סעיף  נמחק/בוטל 1732

032072052900 

חוף קראון 

 פלאזה
 ."מטר 00" :יבוא" מטר 300" במקום 1742

042072032145  

 חוף לוט
 ."מטר 09" :יבוא" מטר 90" במקום 1752

042072032146  

 חוף לוט
 ."מטר 50" :יבוא" מטר 39" במקום 1762

042072032150  

 חוף לוט
 :כדלהלן, 04207232160יתווסף סעיף  1772

לרבות ספחים בעומק עד  39מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג "מ 330צינור בקוטר "

 ; ."'מ 3.9

 'מ 330: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש

042072032160 

 חוף לוט
 :כדלהלן, 04207232.50יתווסף סעיף  1782

 ; "(.שבירה מתקן ללא) 4" בקוטר זקף, עיגון גוש כולל 1" הידרנט"

 'יח 3: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

042072032.50 

 חוף לוט
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 :כדלהלן, 04207232.60יתווסף סעיף  1792

כולל ביסוס לפי הוראות , ע"או ש "מ"אג"תוצרת , מערכת חרום לשטיפת עיניים"

 ; ".היצרן

 'יח 3: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

042072032.60 

 חוף לוט
 ."מטר 59" :יבוא" מטר 399" במקום 1802

42072042035 

 חוף לוט
 :כדלהלן, .01201201206יתווסף סעיף  1812

 ".ר"מ 30כמות . קיר בטון לפירוק בגובה משתנה"
ף הוספת סעי

חדש 

01201201206. 

 חוף הוד
 " 34פרט ": יבוא יימחקו ובמקומן" 33-ו" המילים 18.2

01240212030 

 חוף הוד
 "30פרט " :יימחקו ובמקומן יבוא" 33ופרט " המילים 1832

01240212036 

 חוף לוט
 : נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 1842

 ."9וף פרט יציקת גרנוליט בגוון לפי בחירת האדריכל למקלחת ח"
החלפת נוסח 

סעיף 

01240212085 

 חוף הוד
מ גמר "ס 60ע בגובה "רותם של שחם אריכא או ש" :יתווסף" אשפתון" לאחר המילה 1852

 ."כולל עיגון לפי הוראות היצרן, בטון בגוון כורכרי מסותת
012402121.0 

 חוף הוד
דגם מואב מתוצרת שחם   מבנה שירותים טרומי" : נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 1862

 ."1פ פרט "וע, של המפרט 40.3.300פ סעיף "ע ע"אריכא או ש
החלפת נוסח 

סעיף 

01240212180  

 חוף הוד
 .יימחקו "0000ט "מק" המילים 1872

01240212190 

 חוף לוט
  .יימחקו "4בגודל " המילים 1892

 .|'יח 9300" :יבוא  "'יח 9000" במקום
01241212010 

 חוף הוד
 :כדלהלן,  01240212.70יתווסף סעיף  1902

 ".יחידות 3 –כמות . 40אלמנט להחלפת בגדים לפי פרט  "
הוספת סעיף 

חדש 

01240212.70 

 חוף הוד
 :כדלהלן, 01240212.80יתווסף סעיף  1912

 ".יחידות 3 –כמות . ע"מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש"
הוספת סעיף 

חדש 

01240212.80 

 חוף הוד
 :כדלהלן, .0.20121206יתווסף סעיף  19.2

הוספת סעיף 
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 ".ר"מ 30כמות . קיר בטון לפירוק בגובה משתנה"
חדש 

0.20121206. 

 חוף צל הרים
 :כדלהלן,  0.201212063יתווסף סעיף  1932

 ".מטר אורך 100כמות . גדר מתכת לפירוק וסילוק"
הוספת סעיף 

חדש 

0.201212063 

 חוף צל הרים
יציקת גרנוליט בגוון לפי בחירת האדריכל ": נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 1942

 ."9למקלחת חוף פרט 
החלפת נוסח 

סעיף 

0.240212085 

 חוף צל הרים
כולל כל ההכנות והחיבורים הדרושים מים , לפי המפרט": בסוף הסעיף יתווסף 1952

 ".3פרט "לאחר " וניקוז
0.240212090 

 חוף צל הרים
מבנה שירותים טרומי  דגם מואב מתוצרת שחם ": נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 1962

 ."1פ פרט "וע, של המפרט 40.3.300פ סעיף "ע ע"אריכא או ש
החלפת נוסח 

סעיף 

0.240212180 

 חוף צל הרים
 .יימחקו "0000ט "מק"המילים  1972

0.240212190 

 חוף צל הרים
 :כדלהלן, 0.240212.70יתווסף סעיף  1982

 ".יחידות 3 –כמות "
הוספת סעיף 

חדש 

0.240212.70 

 חוף צל הרים
 :כדלהלן, 0.240212.80יתווסף סעיף  1992

 ".יחידות 3 –כמות . ע"מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש"
הוספת סעיף 

חדש 

0.240212.80 

 חוף צל הרים 
 :כדלהלן, 03201212048יתווסף סעיף   002.

 ;" .להרכבה מחדש 30פרט . פירוק ושמירת סככת צל ברחבה מרכזית"

 'יח 6: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

03201212048 

 חוף קראון 
 ". ראשים 4" :יבוא" ראשים 6"במקום  012.

וכולל את ההכנות ', בתכנית קונסט 9כולל ביסוס לפי פרט ": בסוף השורה יתווסף

 ."וניקוז הנדרשות לחיבור מים

03240212080 

 חוף קראון

יציקת גרנוליט בגוון לפי בחירת האדריכל "  :נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 0.2.

 ."9למקלחת חוף פרט 
החלפת נוסח 

סעיף 

03240212085 



- 46  -

 

 

     

 חוף קראון
כולל כל ההכנות , לפי המפרט"נוסף טקטס  :יתווסף" 3פרט " לאחר המילים 032.

 ." ים וניקוזוהחיבורים הדרושים מ
03240212090 

 חוף קראון
מבנה שירותים טרומי  דגם מואב מתוצרת שחם " :נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 042.

 ."1פ פרט "וע, של המפרט 40.3.300פ סעיף "ע ע"אריכא או ש
החלפת נוסח 

סעיף 

03240212180 

 חוף קראון
 .יימחקו "0000ט "מק" המילים 052.

03240212190 

 אוןחוף קר
 :כדלהלן  03240212.70יתווסף סעיף  062.

 ;. 40אלמנט להחלפת בגדים לפי פרט "

 .יחידות 3: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

03240212.70 

 חוף קראון
 :כדלהלן 01.40.3.300סעיף  יתווסף 072.

 ;. ע"מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש"

 .יחידות 3 :בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

03240212.80 

 חוף קראון
מבנה שירותים טרומי  דגם מואב מתוצרת שחם : "נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 082.

 ."1פ פרט "וע, של המפרט 40.3.300פ סעיף "ע ע"אריכא או ש
החלפת נוסח 

סעיף 

04240212180 

 חוף לוט
 2יימחקו "0000ט "מק" המילים 092.

04240212190 

 חוף לוט
 "04.40.3.330"  :למספר" 04.40.3.330": מספר הסעיף ישתנה מ 102.

042402121.0 

 חוף לוט
 :כדלהלן  04.40.3.300יתווסף סעיף  112.

 ;" . 40אלמנט להחלפת בגדים לפי פרט "

 .יחידות 3: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

04240212.70 

 חוף לוט
 :כדלהלן 04.40.3.300סעיף יתווסף  1.2.

 ;."ע"מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש"

 .יחידות 3 :בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

חדש 

04240212.80 

 חוף לוט
התקנה וחיבור של לוח  , הובלה, ייצור אספקה": נוסח הסעיף יימחק ובמקומו יבוא 132.

מרכזיית מאור לפי תוכנית קומפלט ל ( 006תכנית ) 3X125 Aחיבור ראשי בגודל  

 ".שילוט חיווט לפי תוכנית קומפלט כולל מבנה לוח. כולל כל האלמנטים הנדרשים

החלפת נוסח 

 סעיף 

08203290. 

 עבודות כלליות
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 ".מטר 340ל" :יבוא" מטר 310" במקום 142.
082032..0 

 עבודות כלליות
 :כדלהלן 00.01.530סעיף יתווסף  152.

לרבות , KVA 90בהספק עד ( מושתק)של דיזל גנרטור , והצבה, ההובל, השכרה"

 .לעבודה רצופה או חירום, חיבור

 ;" .'שע 390המחיר כולל הספקת דלק רציפה וטיפול תחזוקתי כל 

 חודשים 1: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

 חדש 

082032910 

 עבודות כלליות

 :כדלהלן 00.01.533סעיף  יתווסף 162.

מפס , כנדרש בחוק החשמל , בעת הארקת יסוד לבית משאבות ביוב מבטוןהכנת ט"

מרותח לזיון בית המשאבות כולל הוצאת קוצי הארקה מארבעת  X 4 40פלדה מגולוון 

 ;" .פינות המבנה

 , 3 -'קומפ: בעמודת הכמות יעודכן

הוספת סעיף 

 חדש

082032911 

 עבודות כלליות

 
 . 95פרק חדש יתווסף  172.

ע שתי וצילבהכולל סעיפים ותתי סעיפים חדשים המתייחסים אך ורק  95פרק 

 .במלון הודו ,במלון קראון פלאזה :תחנות

 

י המפרטים "עפ על הקבלנים להגיש את הצעותיהם כך שתכלולנה את כל העבודות 

 .בנוסף לכתב הכמויות של הפרויקט ,95של פרק  תבי הכמויותוכ

 הוספת פרק 

 חדש

 59פרק  

 ".פ תכנית הסדרי תנועה"ע ": השורה יתווסף בסוף 182.
6020120030 

 עבודות כלליות
 

______________ 

 חתימת המציע             


