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 רשימת היועצים והמתכננים

 כללי
08-6900550 
08-6900530 

 טל':
        פקס':

 ניהול פרויקט   בע"מ  אפשטיין

04-9990457 
04-9990898 

 טל':
 פקס':

 יועץ קרקע, תכן מבנה וביסוס  ישראל קיסר

04-9810111 
04-9810094 

 טל':
 פקס':

 מדידות  ליא שרותי הנדסה ומדידות בע"מ

03-9667172 
03-9667149 

 טל':
 פקס':

 בטיחות  שלהבת מערכות מידע

072-2115996 
8143926-03 

             טל':
 פקס':

  בטחת איכותה  בע"מ סיםמהנד ארם

077-4007292 
03-5422764 

             טל':

 פקס'

  נגישות  מ"בע אורבני מתכנן ארכיטקט אקנין משה ר.א

 ושנאים שרותים, מסעדה מבנה    
 ומבנה שרותים צפוני 

03-6924645 
03-6924423 

 טל':
 פקס':

  "מבע( 2001) אדריכלים אהרונסון שלמה

 

 אדרכילות

 

02-6419143 

02-6436825 

 טל':
    פקס':

 אדריכלות נוף  ( בע"מ 2001אהרונסון אדריכלים ) שלמה
 

08-6238774 
08-6238776 

    טל:  
 פקס:  

 חשמל, תאורה ותקשורת  י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ

 

03-9245525 

03-9245535 

 טל':
 פקס':

  קונסטרוקציה  "מבע מהנדסים לבני

077-8831106 

077-5252068 

 טל':
 פקס':

 תברואה  יועצים מהנדסים.וי. אי
 סניטרית אינסטלציה
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  :רשימת המסמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד ושאינם מצורפים

 

 מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

 

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית )האוגדן הכחול( בפרקים 

לתאריך פרסום מכרז זה, כולל אופני השונים, במהדורה המעודכנת ביותר 

 המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו. 

 

  מסמכים נוספים:

 לוח התמרורים המעודכן, מהדורה אחרונה 

 

  

 מהדורה אחרונה.  - 1954חשמל, החוק 

 

 

 עבודות בניה )פרק ט'(.  -תקנות בטיחות בעבודה 

 

 

 תקנים ישראלים 

 

 

הצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה, המנהל על "תקנות והנחיות ל

 .2010 -התעבורה 

 

"מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים לא 

 .  2006 -עירוניות" 

 

 -"התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת משרד התחבורה 

 .2013ינואר 

 

 נספחים: ת המבנים רשימת תכניות בהתאם לחלוק –נספח א' 

  בקרת איכות והבטחת איכות –נספח ב' 

  בטיחות –נספח ג' 

  ספר מתקן ותכניות עדות –נספח ד' 
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 כללי

 מוקדמות .00

 כלליים ותנאים הגדרות 00.01

 תיאור ויישום 

השירותים  ,להקמת מבנה המסעדהמפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות 

 .בחוף הציבורי הראשי במתחם עין בוקק מבנה השירותים הצפוניווחדר השנאים, ו

 

 הגדרות 

במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן, המשמעות המפורטת בסעיף זה, אלא אם כן,  

במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר באופן מפורש. על יתר 

כם על נספחיו, אלא אם תוכן הדברים המונחים במפרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהס

 והקשרם מחייב אחרת.

 

 חברת תהל מהנדסים יועצים בע"מ. :   מתכנן

תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן ותוגש  :  תכנית עבודה מפורטת

טרם התחלת הבצוע  על ידי הקבלן לאישור המנהל

 בהתאם לאמור בהסכם. 

 להסכם ההתקשרות.  ג' כנספח - התכניות המצורפות  : תכניות מכרז

תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע  : תכניות ומסמכי ביצוע

 הפרויקט. 

עבודות כפי שבוצעו, שיוכנו לתיעוד -  As Madeתכניות עדות  : תכניות עדות לאחר ביצוע

בתום ביצוע העבודות ושאושרו ע"י  ידי הקבלן ויוגשו על

 המנהל.

 

 מפרטים ותקנים תוכניות, 00.02

הפרויקט, על כל מרכיביו, יבוצע עפ"י התוכניות, המפרטים ובהתאם לתקנים הישראליים  

)ת"י( העדכניים ביותר ובהעדרם בהתאם לתקנים בינלאומיים מתאימים שיאושרו על ידי 

 המנהל.

 

 מפרטים כלליים: 

 מנהל.כל הפרקים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור ה 

  

 מפרטים מיוחדים:

 ."(המפרט)להלן: " מסמך זה, על נספחיו -מפרט טכני מיוחד 

 

 עדיפות בין המסמכים 00.03

 בהתאם להוראות ההסכם.  
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 פעילויות ראשיות   00.04

 עבודות הכנה 00.04.01
 עבודות ההכנה כוללות:

 תאום עם גורמים רלבנטיים.  

 היתרים ותאום ביצוע עבודות. 

 תארגנות הקבלן.ה 

 דרכי גישה.  

 גידור, בידוד ושילוט שטח עבודה. 

 מדידות וסימון. 

ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו ומיועדים  

 להתקנה מחדש.

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות. 

 קרקעיות קיימות.-פירוק תשתיות תת 

 קרקעיות זמניות.-התקנת תשתיות תת 

 

 חוףה טיילת אזורבעבודות  00.04.02
 עבודות כוללות:ה 

 הריסת המבנים הקיימים, כולל הכנת תכנית ואישורה 

 חישוף השטח. 

 חפירה/חציבה. 

 אחסון ו/או סילוק חומר חפור. 

 הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים. 

 הכנת שתית למבנים וצינורות. 

 קצה ע"י המזמין.חומרי מילוי מאתר אשר יו תחפירה והובל 

 ביצוע דרכים ומשטחים. 

 הצפוני.מבנה השירותים ו, ושנאים םשירותימסעדה ביצוע מבנים קבועים: מבנה  

 חשמל, מים, ביוב, ניקוזבין היתר, מערכות תת קרקעיות כולל הנחת  

 :ביצוע עבודות שונות 

 )שוטף בהתאם לנדרש(.בנייה  לצורךהשפלת מי תהום  •

 ובקרה חשמל רגיהאנ מערכות והפעלת התקנה •

 

 בחניון או שעבודות בכבי 00.04.03
לתשומת לב הקבלן כי עבודות פיתוח ותשתיות בוצעו בשטח שמסביב לפרויקט ועל הקבלן 

 העבודות כוללות:יהיה להשלים את הפיתוח והתשתיות הציבוריות בסביבת הפרויקט. 

 עבודות פירוק להנחת קווי תשתיות. 

כבלי שרוולים וקרקעיות כולל ניקוז, מי מלח ותמלחת, -ת תתהנחת והסדרת קווי תשתיו 

 חשמל, תאורה ותקשורת.
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 שביל אופניים לרבות הסדרת הכביש.מדרכות וביצוע  

 

 סדר הפעילויות באתרים יכול להשתנות עקב המצב בשטח והוראות המנהל.

 לא תשולם תוספת מחיר ולא תהיה הארכת לוח הזמנים בגין שינויים אלה.

 

 תכנית עבודה מפורטת 00.05

תכנית עבודה  המנהללאישור יום ממועד הודעת הזכייה במכרז יגיש הקבלן  21תוך 

ותכנית בטיחות על פי שלבי  , לוח זמנים מפורטמפורטת הכוללת תכנית התארגנות מאושרת

מפרט זה, שבה יצוין ב 00.01.13במסמכי המכרז לרבות בסעיף ו בסעיף זההביצוע הנדרשים 

טים סדר העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל אלמנט שייבנה, כולל תאריכים בפרטי פר

   בהמשך פרק זה.מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל פריט וכמפורט 

 תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט מפורט ואת הפרטים הבאים:  00.05.01

וסדר ביצוען  הביצועוסדר עם פרטי כולל ההתארגנות תיאור כל העבודות הנדרשות  

 בהתאם למסמכי המכרז, לוח הזמנים ואבני הדרך; 

הפרעה להתנהלות הסדירה של -זמני של העבודות באתר יחד עם אי-תיאור ביצוע בו 

מתחמי התיירות למיניהם, תוך הצגת פתרון למעבר נופשים ושימוש בחופים תוך כדי 

 ביצוע העבודות;

ונים, עבודה בשתי משמרות ועמידה תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות הש 

 בהתאם ללוח הזמנים הנדרש. 

פירוט תוכנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומית לאספקת כל החומרים וכל המתקנים  

 בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות,  ועמידה בלוח הזמנים הנדרש; 

מפורטים במסמכי המכרז אל פירוט לגבי תוכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי ה 

 ..אתר העבודות

פירוט לגבי תוכנית בצוע השפלת מי התהום והניטור הנדרש שיתייחס לכל המרכיבים,   

 הפרטים וסדר הביצוע כדי לאפשר  בצוע עבודות ביבש במשך הזמן שיידרש לכך .

פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להתחיל ולהשלים את  

 רש בלוח הזמנים.הנד

מודגש שהמנהל רשאי להורות בכל עת לפני ובמהלך העבודה על שינויים בסדר בצוע  

העבודות שבתוכנית המאושרת כולל מעבר מעבודה במקום מסוים לעבודה במקום אחר 

באתר. משנתנה הוראה כזו הקבלן יציג מיידית לאישור המנהל תוכנית עבודה מותאמת 

ן יתחשב בהכנת הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות ולא ויפעל מיידית לפיה. הקבל

 יהיה זכאי לכל תשלום בגינה.  

הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים והאמצעים האחרים הגשה לאישור המנהל של פרטי  

מרים ושבהם יעשה הקבלן שימוש לביצוע העבודות. כל הציוד, הכלים, המתקנים הח

ניים עם אישור מכון התקנים. הקבלן יספק מפרטים והאמצעים האחרים כאמור יהיו תק

טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. ציוד לא יירכש ולא 

יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא 

מוצר ועל התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמנהל. אין אישור זה מהווה אישור לטיב ה

הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט 

ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל 
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 הקבלן יביא למשרד המנהל באתר דוגמאות לקבלת האישור.

 להלן. 00.01.28סעיף למתואר בפירוט כוח האדם בהתאם  

 

 תכנית ההתארגנות תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים: 00.05.02

 סימון הגידור; 

 מקומות האחסון; 

 משרדי האתר; 

 דרכים זמניות;  

 זמני וחפירות זמניות; 

 לאתר; ויציאה נקודות כניסה  

 גידור שטחי פעילות;  

 גידור בטיחות לכבישים; 

 מיקום מרחב מוגן )ממ"ד(; 

 (; Shop Drawingsת  )תוכניות ייצור של אלמנטי מסגרו 

 ;ספק מבנים זמניים פרטי 

 ;(םייסטט יםתוכנית מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישוב 

 .אדריכלות ותגמיריםפרטי לרבות  פרטי ביצוע מתקנים הגשה ואישור 

 ;ואביזרי צנרתציוד פרטי הגשה ואישור  

וכן כל פרט  הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן, הגשה ואישור  של 

 אחר שיידרש במפרט ועל ידי הרשויות הרלוונטיות שצריכות לתת אישורן לתכנית.

 פירוט ציוד חשמל ובקרה לרבות תוכניות ייצור.  

 

במידה ויידרשו ו שהוצאיבוצע בהתאם להיתר הבנייה  ההתארגנות אתר  הערה:

שינויים, הקבלן ידאג לקבלת האישורים  ו/או ההיתרים הנדרשים על 

שבונו, ולא תהיה לו כל טענה לתוספת תשלום ו/או לארכת לוחות ח

 הזמנים בגין כך.

 

תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע  00.05.03
 תכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:הנדרשים למיניהם, והחומרים והביצועים 

 סקר סיכונים. 

 ות מנע תואמות.יכונים מפורט ופעולמיפוי ס 

מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים, אילוצי שלבי ביצוע, ואילוצי ביצוע במתחם  

        תיירותי רגיש.

 .תוכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונות 

 

במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות והבטחת 

 רישות כל דין.למפרט( ובד נספח ב'האיכות המצומצם )
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תכנית העבודה, כפי שתאושר על ידי המנהל, תהיה מסמך המחייב את הקבלן. הקבלן אינו 

רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה. המנהל רשאי 

לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל שלב שהוא לצורכי קידום השלמת 

לו ככל שיבוצעו מחייבות את הקבלן שיהיה אחראי לביצוען המיידי הפרויקט. התאמות א

והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור המנהל. עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה 

 על ידי המנהל.

 

 שבועי(-דיווחי התקדמות )דו 00.06

את כל  שבועי שבו יפרט-ביום הראשון של כל שבוע שני יגיש הקבלן למנהל דוח התקדמות דו

הפעילויות שבוצעו במהלך השבועיים שקדמו להפקת הדו"ח, כולל, בין היתר, מיפוי 

טופוגרפי, עבודות תכנון, שרטוטים, הספקת חומרים, ייצור, ביצוע עבודות בשטח, בדיקות 

מעבדה של חומרים, תהליכים ופרוטוקולים של קבלות ומסירות, תכניות עדות, התכתבויות 

קט, סיכומי פגישות באתר, הנחיות, עדכון לוחות זמנים, אישורים בהקשר לביצוע הפרוי

 וכו'.

 

 פגישות באתר 00.07

על ידי המנהל במשרדי הקבלן בימים שייקבעו פגישות באתר יתקיימו לפחות אחת לשבוע 

באתר. בפגישות ישתתפו: הקבלן, המנהל, המתכנן, נציג המזמין וכל גורם נוסף בהתאם 

 להנחית המנהל.

הפגישה יהיו בין השאר: ההתקדמות ואיכות העבודות, בטיחות וממשקי העבודה בין נושאי 

. סיכום )פרוטוקול( הפגישה יוכן על ידי המנהל ויופץ בין או בעל הענין הקבלן והרשויות

 המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה.

 

 יומן עבודה 00.08

 זמין. בין השאר יפרט הקבלן:הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המ

 שם הקבלן.  

 מס' הפרויקט.  

 מס' יומן עבודה.  

 תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.  

 מזג אוויר.  

 כלים באתר.   

 מספר וסוגי העובדים באתר.  

 עבודות שבוצעו.  

 אירועים באתר העבודות.  

 הוראות המנהל.  

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.  

 עיכובים בביצוע.  

 ותיקונן. ות מדרישותחריג  

 ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון.  
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אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את כל  VIEW@קבלן יכין יומן עבודה באמצעות מערכת ה

הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות )במקרים בהם יורו המנהל או המפקח, יעודכן יומן 

 VIEW@ -זה יועבר לקבלן במערכת ה העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן

להערותיו וחתימתו(. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לעדכון פרטי העבודות, גם למתן 

הוראות בכתב לקבלן. היומן יהא נגיש למנהל, ולקבלן בשעות העבודה המקובלות וכל 

כחותו, ידי המנהל או המפקח, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנו-הוראה שתעודכן ביומן על

 תחייב את הקבלן.

 

 תמונות עדות 00.09

לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע תמונות עדות מצב קיים ולמסור 

 למנהל לאישור. תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.

 צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך ושעה.

 

 קוח ניהול ופי 00.10

 פיקוח של המנהל ופיקוח צמוד של המפקח.נהול ועבודת הקבלן תעשה תחת  

 הקבלן לא יבצע כל עבודה ללא אישור מראש של המנהל או המפקח. 

הפיקוח יכלול, בין היתר, בקרת ביצוע העבודות בהתאם למסמכי הביצוע ותכנית העבודה  

 המאושרים, בדיקה ואישור כמויות, הנחיות והוראות לבצוע.

 

 לביצוע העבודה רקע כללי 00.11

 העבודות יתיאור אתר 00.11.01
, 5ים המלח, בחוף המערבי של בריכה מספר האגן הדרומי של העבודות תבוצענה באזור 

 .("האתר" :)להלןובסביבתו  עין בוקקהתיירות  םבמתחבחוף הציבורי הראשי 

 

 האקלים המשוער באתר 00.11.02

 50 -ממוצע משקעים שנתי של כמאפיינים כלליים הם: ש, האקלים באזור העבודות חם ויב

בקיץ, וממוצע  oC46 -ו oC38 -בין כטמפרטורה חודשית גבוהה ונעה מ"מ. ממוצע  

 -בחורף. הלחות היחסית בקיץ נעה בין כ o8C-ו  oC 12 -טמפרטורה יומית נמוכה נעה בין כ

בהתאמה. בירור מדויק  60% -לכ 40% -בלילה, ובחורף נעה בין כ 55% -ביום לכ 25%

 ומפורט יותר של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן. 

זרימות ושיטפונות עלולים להתרחש בעת ביצוע העבודות. על הקבלן להתחשב בכך לצורכי 

הכנת הצעתו וכן לדאוג לאמצעים שיבטיחו שמירה על הצוות, הציוד והחומרים. לצורך כך 

רית, המכון המטאורולוגי והשרות ההידרולוגי וידאג עליו להתייעץ עם רשות הניקוז האזו

 לקבל מהן התרעות מבעוד מועד על אירועי זרימות ושיטפונות.
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 אופי אתר העבודות 00.11.03 

מלון, תשתיות תת קרקעיות ועל בתי כל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות ונופש הכוללים 

ות ומתקני חוף שכולם מאוישים קרקעיות בסמיכות גבוהה מאוד למתקני ושירותי תייר

  בהמשך המפרט. 00.01.14ופעילים. הפירוט הנדרש בהקשר לכך ניתן בסעיף 

 

 מטרת העבודות 00.11.04
 

העבודות מושא מכרז זה הינן הקמת מבנים לרווחת הנופשים בחוף הציבורי, ובכלל זה מבנה 

חברת חשמל, וכן מבנה  למסעדה, הכולל גם חדרי שרותים ציבוריים ומבנה טכני לשנאים של

 בנפרד למבנה הנ"ל. הצפוני בחוף,שרותים ה

 

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט 00.12

 כללי 00.12.01

 :העבודות יחולקו לשני מבנים עיקריים

 שרותים וחדר טרפו ,מבנה מסעדה 

 .מבנה שרותים צפוני 

 
זמנים המפורט לאישור המנהל. לוח העל הקבלן להגיש לוח זמנים מפורט כאמור בהסכם, 

בטבלת לוח הזמנים העקרוני לביצוע בהתאמה מלאה לאבני הדרך המפורטות ייערך 

המפורט כאשר הוא עומד לוח הזמנים הקבלן מחוייב להגיש את להלן. העבודות, המובאת 

התנאים והדרישות )לרבות לכל המפורטות שהגיש, וכן בתאימות מלאה לתוכניות העבודה 

קבלת צו התחלת עבודה להגיש לשם שעל הקבלן וכיוצ"ב(  וריםאישהגשת חומרים, הצגת 

   לעיל. 00.01.06בסעיף בהסכם וכאמור 

 

חודשים  10הינו גם יחד,  בשני אתרי העבודות לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות 

מסך משך  15%של  בשיעור (באפרמקדם הגנה )כולל בתוכו זה כאשר לוח זמנים  ,קלנדרים

מותאם לאבני הדרך שות להשלמת כל אבן דרך. לוח הזמני הכללי הפעילויות הנדר

  במפרט זה.להלן כמפורט המפורטים בטבלת לוח הזמנים העקרוני לביצוע העבודות, 

במקביל אך המזמין רשאי להודיע על פיצול מועד ביצוע  יבוצעו בפרוייקטהעבודות 

בהתאם לשיקול דעתו  דותאו בין חלקי העבו שני האתריםבין  , או חלקים מהן,העבודות

 הבלעדי והכל כמפורט בהסכם ובמפרט. 

 

היה ויורה המזמין על פיצול העבודות לאתרים השונים, יוציא המזמין צו/וי התחלה 

 10נפרד/ים, במועדים השונים, עבור האתרים הנוספים, אשר מהם תימנה תקופה של 

 ., כמפורט בהסכםרדלהשלמת ביצוע העבודות לכל אתר ואתר בנפחודשים קלנדריים 

 

מודגש שכל חריגה של הקבלן מלוח הזמנים ואבני הדרך תוביל בין השאר לפגיעה בפעילות 

למפורט  ולקנסות בהתאם מרכיביו השוניםכל הסדירה המתוכננת של המתחם התיירותי על 

 .בהסכם
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 :להלןזמנים עקרוני לביצוע העבודות מוצג בטבלה  לוח 00.12.02
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 הקבלן ידי על המפורט הזמניםלעניין אופן הגשת לוח  ותוראה 00.12.03

 ומעלה. 2010בגירסת MS-PROJECT לוח הזמנים יוגש בתכנת  •

 לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים. •

על פי  כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם פירוטל את ולוח הזמנים יכל •

 יחידת המשך תהיה יום.. תכנית העבודה המפורטת

 אספקה /חומרים בעלי זמן ייצור/shop drawingתאריכי הגשה של  אתל ולוח הזמנים יכל •

 תאריכי ייצור ותאריכי אספקה לשטח. ימי עבודה לאישור המזמין, 10 -משל יותר 

 ימי עבודה. 20משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על  •

 אבני דרך המציינות מתן צו התחלת עבודה.כל פעילות תקושר לפעילות מקדימה למעט  •

 לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה. •

 פעילויות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע העבודות.ה כלל •

 ל אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניות.ולוח הזמנים יכל •

נדרשות הפעילויות ה כלמסך משך  15%בשיעור של  כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר •

 להשלמת אבן הדרך.

 .למסירה חודש יוקצב חוזית דרך אבן לכל •

 לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה. •

 .  ומשניים ראשי הקריטיים הנתיבים את ברור באופן יראה הזמנים לוח •

 ובכל, בלבד להמחשה הינםהעקרוני שלעיל לוח הזמנים  תבטבל הקלנדריים התאריכים •

 .העבודות תחילת צו ממועד החל יימנו המועדים מקרה

 

 תנאים מיוחדים לגבי הביצוע 00.13

אתר העבודות מצוי במתחם תיירות, שבשטחו מתנהלת פעילות קיט ונופש. הקבלן יפעל  

 רות.באופן סדיר וקפדני יום יומי להימנע מגרימת פגיעה בפעילות מתחמי התיי

הקבלן חייב לספק ולהתקין גדרות ושער שימנעו אפשרות גישת נופשים ועוברי אורח לאתר  

מ'  2.0" בגובה איסכוריתהעבודות. הגדר והשערים יהיו אטומים לראיה עשויים פלדה מסוג "

 לפי דרישת המנהל.   כמפורט להלן Jersey Barrierאו מסוג  לפחות

 העבודות בתום כל יום עבודה.הקבלן חייב להודיע למנהל על סיום  

אתר העבודות וסביבתו, חייבים להיות נקיים ועל הקבלן לסלק בתום העבודה בכל יום, את  

הפסולת שנוצרה על ידו באותו היום, כגון עודפי חפירה, פסולת בניין, שיירי אריזות, מיכלים 

סולק למיכלי ריקים, קטעי מוטות ברזל, קטעי צנרת, קרשים, מסמרים וכו'. פסולת זו ת

איסוף פסולת מתאימים וממוינים שהקבלן יספק, ותסולק ע"י הקבלן לפחות אחת לשבוע, 

 לאתר מורשה לסילוק פסולת מוצקה.

הקבלן חייב להרטיב את שטחי העבודה כל יום, תוך כדי ביצוע, על מנת לשמור על אוויר נקי  

 מסביב לאתר העבודה כנגד פיזור אבק.

פתוחים, או מכשול אחר כלשהו, העלול לסכן עובדים או מבקרים, הקבלן לא ישאיר בורות  

  אלא ידאג לסילוק המפגע, מיד עם תום השימוש בו.
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 דרכי גישה, שמירה, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות 00.14

  דרכי גישה 

 הקבלן יספק, יתקין ויתחזק דרכי גישה ותנועה לאתר ובתוכו. 

 שמירה 

 שבביצוע כולל הציוד והמכשור. ודותישמור על האתר והעב הקבלן

 אמצעי אזהרה 

הקבלן יציב תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטיחות באתר, 

לבטיחות העבודות והציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המנהל, ו/או 

 שנדרש על פי דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת כל שהיא.  

 

 קבלן מתחייב לאפשר למנהל, למזמין ולכל מי מטעמם גישה חופשית בכל עת לאתר העבודות.ה

 

 בדיקה, השגחה, מדידות וסימון מטעם הקבלן 00.15

הקבלן יעסיק, לצורך השגחה, מדידות וסימונים, מודד מוסמך במשך כל תקופת הביצוע ועד  

 למסירת העבודות למזמין. 

 .על ידושידרש  זמןות המנהל בכל המודד וציוד המדידה יעמדו לרש 

וטרם התחלה בעבודות בשלב ההתארגנות תכניות הביצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימת.  

המדידה לאחר  בהתאם להנחיות המנהל.כל הרומים ימדוד את  ,הקבלן באמצעות המודד

ת , ויישא באחריומודפסת שעות בתוכנית 24תוך וזאת  יעביר הקבלן למנהל את כל הרומים

 גמורה לדיוקם. 

הקבלן יסמן בשטח את כל הפוליגונים, נקודות הקבע והרומים הנדרשים לביצוע העבודות. כל  

 הסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך.

לאחר סימון הפוליגונים בשטח, יבקש הקבלן את אישור המנהל להתחיל בעבודה. הקבלן לא  

ות, או להורות לקבלן לשנות את הסימון יתחיל בעבודה לפני קבלת אישורו. המנהל רשאי לשנ

מקום והקרקע. אין באישור המנהל הנאי תוהמידות השונות לשיקוליו, לדרישות התכנון, או ל

לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן. המנהל רשאי לבצע בכל עת מדידות לאימות ואישור 

 באמצעות מודד מטעמו.

 שיטת המדידה תאושר ע" המנהל. 

פי ההסכם לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנמסרו לקבלן על ידי -עלהוטל על הקבלן  

המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן 

ידי המנהל, -מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע שנמסרו לקבלן על

 כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

הקבלן יספק ויתחזק את כל יתדות הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו או יקבעו לביצוע  

העבודות, ובמקרה של פגיעה או שינוי בהם, יחדשם ויחזירם למצבם הקודם. הקבלן יישא 

באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות, שיגרמו עקב פגיעה או שינוי בסימונים 

 אלו.

 דידה, וכל הקשור בכך,  יחולו על הקבלן בלבד.הוצאות הסימון והמ 

דיוק ו/או -הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו מתוך אי 

סטיה ו/או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל. קביעותיו של המנהל בנושא 

 ניתנות לערעור.-זה תהינה סופיות ובלתי
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תוכניות מדידה שהגיש ללא  ,ת הקבלן לתשלום בגין ביצוע העבודותחשבונו ולא יאושר 

 ובהתאם לדרישת המנהל. בגינו התבקש התשלום, שלב הביצוע למעודכנות 

 

 תכניות עדות לאחר ביצוע  00.16

לאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל חלקי העבודה  (As Made)הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות  

אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך, על פי מיטב כללי המקצוע, בשרטוט שבוצעו בפועל. תכניות 

קבע על ידי המנהל. התכניות יכללו בין יאו בגרסה שת/ו 2010ממוחשב בפורמט אוטוקד 

השאר, תנוחות, חתכים לאורך ורוחב מצב קיים וכל פרטי מרכיבי הביצוע כולל מערכות תת 

י קרקע, קו חוף, קירות, גדרות, תעלות, : פנבין השאר קרקעיות, עם מידות מפורטות של

מבנים, תאי ביקורת, שוחות, צנרת תת קרקעית ועל קרקעית, קווי חשמל ותקשורת, קידוחי 

שאיבה וניטור, ריהוט גן, נקודות בקרת תזוזות וכדומה. כל האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות 

 . GISנפרדות בהתאם להנחיות של מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות

 על רקע קואורדינטות ארצי, רקע גושים וחלקות.  1:250תכניות העדות יהיו בקנ"מ  

 על כל תכנית עדות יצוין:   

 שם הפרויקט. •

 שם קטע או מערכת. •

 מועד המדידה. •

 קנה מידה. •

 .1:1000תרשים סביבה בקנ"מ  •

 פרטי המודד )שם ,טלפון, כתובת ומספר רישיון(. •

 כתובת ומספר רישיון(.פרטי קבלן המבצע )שם ,טלפון,  •

 המבצע.קבלן החתימות מודד מוסמך ו •

סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך, יוגשו למנהל תוך  (5חמישה ) 

 העבודות.ימים לאחר גמר  10

, חתומות על ידי A0מ"ג למ"ר בפורמט  80כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות  

)תקליטורים( עם קבצי תכניות העדות ממוחשבות  CD)חמישה(   5 -בלן ומודד מוסמך והק

 (.ASCIIבפורמט  REG -ו  DIS, קבציPLT ,PDF, קבצי הדפסה DWGבפורמט 

במידה וימסר מבנה או אזור עבודות במהלך הביצוע, המסירה תאושר רק לאחר הגשת כל  

 (.As- Madeתוכניות העדות ) 

ולמתן  ל הינו תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של הקבלןמסירת תכניות עדות לידי המנה 

 . תעודת השלמה

 )ספרי מתקן ותוכנית עדות(. נספח ד'אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מההוראות המפורטות ב 

 

 שילוט האתר  00.17

מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יתכנן, יספק, ירכיב ויתחזק למשך ימים  7תוך  

 .מ' כ"א בכל אתר העבודות עפ"י הנחיות המנהל 3x4 -כשני שלטים בגודל של תקופת הביצוע 

על השלטים יוצגו בין היתר פרטים של המזמין, מנהל הביצוע, מנהל התכנון, הקבלן המבצע,  

  שמות משרדי המתכננים, מנהל בטיחות בעבודה, וכל פרט נוסף על פי חוק.
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 .ידי המנהל וימסרו לקבלן עלהמיקום, צורת, כיתוב וצבע השלטים ייקבעו  

השלטים יהיו מורכבים על מבנה מתכתי מתאים מבחינת היציבות והסביבה התיירותית.  

המבנה יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מורשה מטעם הקבלן. המבנה חייב באישור 

 .  לפני הקמתו המנהל

על הגדר, בדבר בכל מקומות העבודה באתר העבודות, יספק הקבלן וירכיב, שילוט אזהרה  

 פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק.

 

 ניקוי והסדרת האתר לפני מסירת העבודות למזמין 00.18

תנאי למסירת העבודות למזמין, הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת, פירוק 

ושו של קבלן מהאתר וסילוק כל המבנים הארעיים, ציוד ההקמה, הגדרות והשלטים, סילוק רכ

 והחזרת האתר למצבו הקודם ובהתאם לעבודות שבוצעו.  

 

 היתרים ותאום ביצוע עבודות 00.19

כל העבודות, בין אם יבוצעו על ידי הקבלן ועובדיו או על ידי קבלני המשנה שלו, יתואמו על ידי 

 .הקבלן

טיים ומבעלי עניין כל האישורים הדרושים, מעבר להיתר הבניה, מכל הגופים הרלוונהשגת 

 באחריות הקבלן.ו תעשה על ידי

לפני תחילת עבודות, על הקבלן, בהתאם לתכנית העבודה המפורטת, לתאם את עבודתו עם בעלי 

השטחים, התשתיות ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות. מבנים אלה 

ריהוט גן, צינורות, כבלים, כוללים בין השאר קידוחי תצפית, מערכות ניקוז, בארות שאיבה, 

 קווי: חשמל, תקשורת, גז, מים, דלק, מבני מלון, מתקני נוף וחוף וכו'.

התאום כולל את כל הדרוש כדי לאפשר את העבודה ללא עיכובים ולפי הנדרש. במידה ותידרש 

פניה לגורמים חיצוניים נוספים, יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי להבטיח כי 

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  .יגרמו עיכוביםלא י

והרישיונות כלולות במסגרת החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול 

או אחרת של הקבלן בגין תאום כלשהו עם כל רשות ו/או  כספיתהזה. לא תוכר שום תביעה 

 ל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.גורם אחר לביצוע כ

אין לפגוע/לגרום נזק לתשתיות ולמבנים הקיימים, בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו. 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמותם וכל פגיעה בהם תתוקן מיד על ידו. 

ן שיאפשר פעילות תיירות בקטעי אורך מסוימים לאורך החוף, יש צורך לבצע את העבודות באופ

 ונופש תוך כדי הביצוע.

הסמוכים לשטחי  לצורך הכנת תכנית העבודה המפורטת, על הקבלן לתאם עם המלונות

, את הקטעים וסדר העבודה באתר ולאורך ובהתאם להנחיית המנהל , באמצעות המנהלהעבודה

 החוף.

 תוכן על פי התאום הנ"ל. המפורטת תוכנית העבודה 

 

 העבודותות ביצוע שע 00.20

המנהל יהא רשאי להגביל או לאסור פעילות בזמנים מסוימים אף בשעות העבודה   .א

 המותרות.

, בשבתות, בחגים,  עליו להגיש בקשה לכך חריגותבמידה והקבלן ירצה לעבוד  בשעות   .ב

לקבל את אישור המנהל מראש ובכתב. המנהל אינו חייב לתת אישור ושבעה ימים מראש 
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העבודה תבוצע במדויק  עפ"י הנחיות המנהל. ככל שמדובר בעבודה  ,וייתן כזה ובמידה

בשעות החשיכה עליו להשתמש באמצעי תאורה מתאימים ובטיחותיים. האמור לעיל 

 אינו גורע מסמכותו של המנהל להורות מיוזמתו לקבלן לעבוד בשעות החשיכה.

 שמירה על הסביבה, בטיחות וגהות  00.21

 עהגנה נגד פגעי טב

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על ידי מי 

מי תהום, מפולות אדמה, רוח, שמש, או תופעות טבע הצפה ממי בריכה, גשמים, שיטפונות, 

אחרות, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין. כל אמצעי הגנה שיבוצע 

ל נזק שיגרם מתופעות טבע בין אם נקט הקבלן אמצעי הגנה ובין אם לא יתוחזק ע"י הקבלן. כ

 , יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי.ךעשה כ

 כריית חומר או מחצב

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר, כל חומר או מחצב, לרבות חומרי תשתית ותכסית 

ן או הסכם ושלא באישור כגון חול, אדמה, סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל די

 בכתב מראש של המנהל.

 

 הובלה שינוע ואחסנה 00.22

 הובלה ושינוע 

הקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד ו/או חומרים/כלים, הסעת העובדים וכל הדרוש 

להתקנה ולביצוע, לאתר העבודות ולשינוע מאחסנה זמנית באתר עד וכולל למיקום המדויק של 

 או בחומרים בכל רחבי אתר העבודות. /השימוש בציוד ו

 אחסנה 

הקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של הציוד ו/או חומרים ו/או כלים שישמשו 

 להתקנה ובניה, באתר העבודות. לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא

  .אלו תיאומיםו/או הנובעים מ , או עבור עיכובים בקשרבקשר לכך

 

 ציוד לביצוע העבודות  00.23

 אספקת ציוד 

מכונות, כלים, הנדרש לביצוע כהלכה של העבודות לרבות: הקבלן יספק, את כל הציוד 

מכשירים, מנופים, תמיכות ופיגומים. הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות רק 

ימו לדרישות או יעכבו בציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה. ציוד או מכשירים פגומים או שלא יתא

התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שנקבע, אף אם קיבלו קודם לכן את אשור המנהל, 

ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת הוראה לכך מהמנהל ויספק במקומם מכשירים וחלקי ציוד 

אחרים אשר יתאימו לדרישות המפרט והוראות המנהל. הקבלן יהיה האחראי היחיד עבור כל 

 יוד ועבור כל בטלה העלולה להיגרם עקב החלפת הציוד הנ"ל. החלפת הצ

 

 אספקת אביזרים וחומרים 

העבודות, לרבות: כהלכה של הקבלן יספק, את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע 

ברגים, אטמים, תמיכות, אומים, דסקיות, מוטות, פקקים, שימסים, פלטות עיגון, חומר מילוי 

 י, צינורות, שוחות, בטון, ברזל, דבקים, דייס ועוד. עפר, חול, חומר ציפו
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 שווה ערך-חלופה לציוד המוצע 

על הקבלן לספק את המוצר/החומר/הציוד המוגדר כלשונו. אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי 

"( למוצר/חומר/ציוד המוצע, יהיה הקבלן רשאי להציע ש"עלטובת המזמין בחלופת שוות ערך )"

ור. הצעת הקבלן תלווה במסמכים טכניים והשוואה כספית ורמת הנחה חלפת שוות ערך כאמ

אישור מראש ובכתב של קבלת עם תיושם אלא לא המוצעת לסעיף בכמויות. כל חלופה של ש"ע 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.שיינתן או יידחה,  ,המנהל

 

 עזרים לבנייה ו/או להרכבה  00.24

אמצעי ים לבנייה ו/או להרכבת ציוד כגון: מאווררים, הקבלן יספק, על פי הצורך, עזרים וכל

כלים חשמליים/פניאומאטיים, אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים )לפיזור ריחות חריפים(, 

מדחסים ו/או אויר דחוס לניקוי משטחי עבודה ו/או קידוחים עבור ברגי עיגון ו/או סילוק עודפי 

גומים, במות הרמה, סככות זמניות, אמצעי בטיחות שמן או גריז, תאורה, סולמות תקניים, פי

כולל, ציוד אספקת חמצן לעבודה במקום סגור שבו גזים רעילים, וכדומה, הכל על מנת לבצע את 

 העבודה בצורה בטוחה, ללא אבק וללא רעש חריג.

 

 הקבלן  שלח אדם וכ 00.25

ים וחדר שנאים, ומבנה עיקריים: מבנה המסעדה והשרותהפרוייקט מחולק לשני אזורי עבודה 

אתר יהיה בהקבלן יוודא שבכל עת ביצוע העבודות,  .שרותים צפוני, וכן אזור הפיתוח שמסביבם

וזאת בנוסף לצוות הפרויקט בכללותו ( 2או ראש צוות )סה"כ מנהל עבודה מהנדס ביצוע, 

מנהל בקרת מודד מוסמך וממונה בטיחות,   ,מנהל עבודה ראשי, מהנדס ביצועהכולל בין היתר, 

עפ"י אופייה המיוחד, בעלי ידע בעלי תעודות הסמכה וכישורים לבצע העבודה, כולם . איכות

בקריאת תוכניות ובעלי ניסיון בסוג העבודה הרלוונטי מטעמו )ומבלי לגרוע מיתר הדרישות 

בעלי התפקידים  .מטעמו כח האדםכל לן לקבל את אישור המזמין לבכאמור בהסכם(. על הק

 ם לעיל יהיו באתרים בנוכחות קבועה ומלאה. המוגדרי

בתחום  מיומניםאלו יהיו עובדים מס' מספק של עובדים לביצוע העבודות, כמו כן, יעסיק הקבלן 

 מסגרים, רתכים, מפעילי ציוד כבד ואחר.חשמלאים, ובעלי הסמכות, כגון:  עבודתם,

 

 תכנית בקרת איכות עצמית  00.26

ש למנהל, בהתאם להוראות ההסכם, תכנית לבקרת איכות עצמית באחריות הקבלן להכין ולהגי

נספח )ראה  בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן בפרויקט

למפרט זה( ולהגישה לאישור המנהל. התוכנית תותאם לתוכניות ולמפרטים. למען הסר ספק  ב'

 בקרת האיכות העצמית שתאושר.  מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות תוכנית

המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר ולשתף 

 למפרט זה. נספח ב'פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות 

 תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן בנפרד.ביצוע התשלום עבור 

רשאי לספק המזמין  יהיה ,מועד האמור בהסכםבכנית בקרת איכות במידה ולא תסופק תו

 25%+ בעלות יחוייב הקבלן ו במקום הקבלן, תוכנית בקרת איכות ובקר איכות לעבודת הקבלן

   .מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין בקשר לכך תקורה
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 מעבדת שדה  00.27

קבלן באתר על חשבונו יעסיק ה בהתאם לתכנית בקרת איכות במשך כל תקופת הביצוע

מעבדה)ות( מורשה)ות( ומוסמכת)ות( ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורכי ביצוע 

בקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות כולל לבדיקות דגימות ו

 התוכנית לבקרת האיכות.

 

 םהיתרי חפירה ותאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות למטרדי 00.28

לשם קבלת היתרי חפירה על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה, תאום תשתיות ותיאום עם בעלי 

השטחים/מטרדים ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות כגון: צינורות, 

 כבלים, קווי חשמל/תקשורת/גז/מים/דלק, ניקוז, מבנים שונים וכו'.

ודות ללא עיכובים ולפי הנדרש. במידה ותידרש התאום כולל את כל הדרוש כדי לבצע את העב

פניה לגורמים חיצוניים נוספים, יבצען הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי להבטיח כי לא 

 ייגרמו עיכובים.

 . בנוסףגופים הרלוונטייםרשויות והכמו כן התיאום כולל השגת כל האישורים הדרושים מכל ה

עלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר העבודות לגבי התייעצות עם בעלי המלונות וב תידרש

מעבר בקרבת מבנים/מתקנים, בדרכים ושטחיהם. עוברי אורח וטיפול/השגחה מפגיעה 

 ב"מטרדים" הקשורים אליהם ו/או כאלו הנזכרים במפרט או שאינם נזכרים בו.

ו/או  המונח "מטרדים" מתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצא בשטח העבודות ובקרבת

 בתחומי הדרכים והעבודה, מעל הקרקע ו/או מתחתיה.

 אין לפגוע/לגרום נזק למטרדים, בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו. 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמות המטרדים וכל פגיעה בהם תתוקן מיד ועל חשבונו.

 יכובים בהקשר לתאומים.לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא או עבור ע

 

  התארגנות הקבלן באתר 00.29

 (   הכמויות בכתב 01)מבנה              

חלק מהמפרט המיוחד הנוכחי מתייחס לעבודות התארגנות והכנות כלליות של הקבלן בשטח 

 התארגנות כללית(. - 01העבודה )מספר המבנה בכתב הכמויות מבנה 

 שטחי ההתארגנות 00.30

גנות יהיו כמסומן בהיתר ובתכניות. על הקבלן לתכנן ולארגן את הסידור  בתוך שטחי ההתאר

במידה והקבלן יידרש  המפרט והאישורים הנדרשים. שטחים אלה תוך התחשבות בדרישות

, להקים שטחי התארגנות משניים/נוספים יהיה הקבלן אחראי להוצאת אישורים כנדרש

 .חשבונוולהקים את שטחי ההתארגנות באחריותו ועל 

  הקמת אתר התארגנות והתארגנות באתר 00.31

הקבלן יספק, יתקין, יפעיל, ויתחזק את כל הנדרש הקמת אתר התארנות תבוצע ע"י הקבלן. 

לצרכי עבודתו, ועבודת קבלני המשנה שלו, עובדיו והמנהל בתחום האתר. בין השאר מדובר 

מבני משרדים, מבני אחסון, חדרי באספקת חשמל, מים, מיזוג אוויר, תנאי גהות ותברואה, 

עבודה, מבני שירותים כימיים וכו'. הקבלן יגיש למנהל תכניות למבנים לפני הקמתם וידאג 

לקבל את אישורו ואישור הרשויות המוסמכות אם נדרש, להקמת כל המבנים הזמניים באתר. 

לשביעות רצון  ,בצבע לבן מ' 2.2האתר יגודר בגידור אטום כדוגמת פח איסכורית בגובה של 

 המנהל.
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 אלמנטים באתר התארגנות 00.31.01
 אתר התארגנות של הקבלן יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים: 

 מבנה למנהל, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים 00.31.02

על הקבלן להקים ולתחזק באתר העבודות, מבנה לשימוש המנהל, המפקח, המתכננים  .א

יה מתאים לעבודה משרדית, זאת, במקום שיאושר על ידי המנהל, ולפי והיועצים שיה

הדרישות המפורטות להלן והוראות המנהל, כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו 

 עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן.

ה אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל, בתנאי שהוא יהווה יחיד 

משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המנהל משטח חניה 

 כלי רכב לשימושם הבלעדי של המנהל ואורחיו. 4 -מאספלט עבור לא פחות מ

 שנקבעה התקופה תוךהמבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל  .ב

 .התארגנות להשלמת

 המבנה יכלול: .ג

 חדרים כדלקמן:  .1

מ"ר  20.0 -, בשטח נטו לא קטן מ(מפקחהמזמין )מנהל /  ינציגבור חדר ע •

 אשר ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות.

חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המנהל  •

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

דלתות, מתקן מים חמים  2מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  •

וקרים מסוננים לשתייה כדוגמת מי עדן או שו"ע לכל אורך הפרויקט, כוסות 

 למים חמים וקרים, קפה, תה, חלב, וסוכר לכל אורך הפרויקט.

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.  .2

 על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.  .3

דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל כל חדר יטויח וייצבע או יצופה בציפוי   .4

יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות טרצו 

 . 30/30או  20/20

כ"ס  2מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של   .5

  לפחות.

כש על ידי הקבלן  ריהוט וציוד תקין, באישורו של המנהל ולשביעות רצונו, אשר ייר  .6

 ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

ס"מ כל אחד, כולל מגירות ועוד  180/70שני שולחנות משרדיים במידות  •

 ס"מ. 120/300ושולחן חדר ישיבות במידות  120/70אחד למנהל 

 כסאות לשימוש במשרדי המנהל ושניים עבור מנהל. 10 •

מצעי נעילה ועוד ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם א 2 •

 אחד למנהל.

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות. •

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,  •

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, 

 י המנהל.קלסרים ותיקי קרטון, נייר למדפסות בכל כמות שתידרש ע"
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התקנת טלפון קבוע עם קו נפרד מהקבלן למשרד המנהל ומשרד מנהל וקו   •

 טלפון נוסף למנהל אבטחת האיכות.  

במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד המנהל על הקבלן לספק  •

 למנהל טלפון  נייד.

 .A4 ,A3אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים  •

 ד המנהל:התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשר .ד

על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המנהל תחנת עבודה וציוד היקפי לשימושו   .1

 הבלעדי של המנהל.

 הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:  .2

 תחנת עבודה )מחשב( עם המפרט הטכני כדלקמן: •

מגה  5שה קווי גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של חמי •

שירותי אינטרנט. שירות ואחריות לחומרה לקו טלפון וספק   לפחות + חיבור

 הביצוע.  ותוכנה במשך כל תקופת

אספקת והתקנת מכשיר פקסמיליה: על הקבלן החובה לספק ולהתקין באתר  •

 העבודות מכשיר פקסימיליה.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק   .3

 יהיה רכוש הקבלן. ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל 

 

 אספקת והתקנת מכונת צילום 00.31.03

, ובהתאם לדרישות המזמין. 4A  ,3Aהעבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום לגודל נייר 

עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק משכר ההסכם. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן. 

 מאתר העבודות. בסיום ביצוע העבודות יוציא הקבלן את הציוד

 ביטוח הציוד 00.31.04
על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. הקבלן מתחייב לספק 

ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד 

ריות הקבלן ועל המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. אספקת הציוד החליפי הינה באח

 חשבונו.

       משרד, מחסנים והציוד באתר 00.31.05
הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודות עד בדיקה ואישור החשבון 

 כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל.  הסופי,

מאור  תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות  

ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. 

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, הפעלתו 

והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל 

 קבלן. המבנה יחובר למערכת המים ולמערכת הביוב המקומיים.חלות על ה -והמים 

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן   

 יומי של המבנה.-שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

רים, כלים הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומ  

ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל 
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 ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 התארגנותי מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים בין השאר באתר 

 העבודות:ו

 .מוגן בפני רטיבות -מנט יצלהצללה  אומחסן  .  1

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון.   .2

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני המשנה העובדים ישירות    .3

 עבור המזמין.

במהלך העבודות יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  

יות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירונ

 המנהל. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

עם השלמת ביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק  

בני הקבלן על ציודם, או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המנהל )באם יורשה לכך( ואת מ

את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם מאתר העבודות. 

 כל הציוד שנרכש או סופק עבור המנהל לצורך ביצוע העבודות יוחזר לקבלן.

לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול פריטים אלו  -הערה כללית  

הפרויקט כולו. עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל הציוד האמור  במסגרת מחירי

 בפרק זה לידי הקבלן.

 מבנה ממ"ד 00.31.06
 .המבנה הנ"ל יסופק ויורכב בהתאם לדרישות פיקוד העורף ולפי תוכניות התארגנות

 

 עבור התארגנות מדידה לתשלום 00.31.07

כולל את כל העבודות המפורטות הנ"ל, התארגנות הקבלן תשולם כמחיר קומפלט. המחיר 

לרבות בין היתר יישורי שטח, עבודות עפר להקמת האתר, הובלה והתקנת מבנים יבילים, מרחב 

מוגן, מחסנים, מוסכים, אמצעי תדלוק ושמון, הספקת מים, חשמל, טלפון, תאורה, בנית מתקני 

צמתים, כולל  שה ותחזוקתןציוד, הסדרת דרכי גי תברואה לשימוש של הקבלן והפיקוח, הספקת

תימרור, שילוט והסדרי תנועה בהתאם לדרישות משרד התחבורה, גידור, שינוע והסדרי חניה 

מערך  1.5%המחיר לא יעלה על  דה אחרת הנדרשת במסגרת ההתארגנות.וכל עבו לכלי עבודה

 ההצעה הכוללת למכרז זה. 

 לאודות והחזרת השטח לקדמותויום העביבוצע לאחר סשפירוק אתר ההתארגנות פעולות של 

 .ישולמו בנפרד
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 מסעדה, שירותים ושנאיםמבנה  - 1חלק 
 בכתב הכמויות( 02)מבנה                            

 תנאים כלליים מיוחדים .00

 תיאור העבודה 00.01
פרק זה מתייחס לבינוי  ופיתוח של שני מבנים: מבנה מסעדה ומבנה טרפו ושירותים ציבוריים. 

 ני המבנים, משלימים לכדי עיגול שלם ומושלם.ש

 

 הפרויקט שלבי  00.02

בנייה חדשה של מבנה חד קומתי בשטח  – הקמה של מבנה טרפו ושירותים ציבוריים  -שלב א' 

 מ"ר. ייעוד העיקרי של המבנה :  135-כולל של כ

 30 -כ כולל שלמ"ר וחדר טרפו בשטח  104-כ אגפי שירותים ומקלחות ציבוריים בשטח כולל של

מ"ר. תחום העבודה כולל ביצוע מושלם של אגפי השירותים והמקלחות ואת עבודות הפיתוח 

בסביבת המבנה שהם תוצר לוואי של תהליך הבנייה  או נדרשות לשם הפעלותו והנגשתו 

 בהתאם לדרישות המחייבות של חברת החשמל.

מה והפעלה המלאה של חדר לאחר הק –הריסה של מבנה טרפו ושירותים קיים  -שלב ב' 

הטרפו החדש ובכפוף להנחיות חברת החשמל, הקונסטרוקטור והיועצים הרלוונטים האחרים , 

מ"ר. עבודות ההריסה כמובן  156 -כ יתבצע ניתוק חדר הטרפו הקיים והריסתו בשטח כולל של

יסה בכתב כוללות פינוי, ניקוי  והכנת השטח לקראת המשך העבודה, כל זאת כלול במחירי ההר

 הכמויות.

-בנייה חדשה של מבנה חד קומתי בשטח כולל של כ –השלמה של בניית מבנה מסעדה –שלב ג' 

 מ"ר. ייעוד העיקרי של המבנה :  562

מ"ר עבור ממ"מ בהתאם  16 -מ"ר וכ 546 -אזור המיועד לאפשר הפעלה של מסעדה בשטח של כ

והכנות בלבד  מושלם של השלד והמעטפת ביצועלדרישות פיקוד העורף. במבנה זה המכרז כולל 

עבור ביצוע הפנים. כלומר, על המבצע לדאוג לחיבור המבנה לכלל תשתיות המים, הביוב, 

החשמל וכו' ולהכין נקודות התחברות כפי שנדרש בתוכניות הביצוע של היועצים. ההכנות 

ת, הכנות למערכות כוללות ביצוע וחיבור למפריד שומנים, הכנות למערכת מיזוג בתקרה מונמכ

 -0.40כיבוי ובטיחות, הקמת ארון חשמל וכו'. רצפת החלל המרכזי תישאר בגמר בטון בגובה 

ס"מ, בהתאם לתכניות הרצפה של הקונסטרוקטור וזאת ע"מ לאפשר גמישות בתכנון ובביצוע 

 לזכיין העתידי של המבנה.  

פרגולות, הקמת  2ל הקמה של המכרז כול – הקמת פרגולות והשלמת עבודות הפיתוח –שלב ד' 

רחבה חיצונית מוגבהת ובר חיצוני קבוע המיועדים לשימוש המסעדה, ביצוע קירות פיתוח 

בכניסה לחדרי השירותים, גידור חצר שירות לשימוש המסעדה, הקמת ערוגה לניקוז מי נגר עילי 

והפרטים.  במרכז המבנה,  והשלמת ריצוף ועבודות פיתוח  מסביב למבנה בהתאם לתכניות 

פירוט שטחי  הפרגולות בהתאם לתוכניות: פרגולה תלויה מהמבנה מעל אזור הבר והרחבה 

 785 -מ"ר, פרגולה עגולה הסוככת מעל המבנים בשטח כולל של כ 229המוגבהת בשטח כולל של 

ההכנות לביצוע הפרגולות ושרטוטי היצרן צריכים להימסר לאישור עוד לפני התחלת מ"ר.   

 ב א'  וזאת מאחר וחיבורי הפרגולות הינם אינטגרלים למבנים.ביצוע של

 

 :זה במפרט הכלולותהעבודות  רשימת  00.03

 .הכנה עבודות •

 .פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות •
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 .תברואה מתקני התקנת •

 .טיח עבודות •

 .וחיפוי ריצוף עבודות •

 .צביעה עבודות •

 .וזכוכית אלומיניום עבודות •

 .בבניין מתועשים רכיבים •

 ופירוקים הריסות •

 לנכים נגישות סידורי •

 .בבניין מורכב וציוד ריהוט •

 .נופי פיתוח עבודות •

 

 אתר העבודה  00.04

בו מתקיימות עבודות  בעין בוקק, המרכזיהחוף הציבורי העבודה מבוצעת בתוך תחומי  

פיתוח לטיילת ציבורית בשלב ביצוע מתקדם, הטיילת והחוף צפויים להיפתח לציבור בשלבים 

 המוקדמים של פרוייקט זה.

חלק מהעבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה כרוכות בהתחברות למערכות קיימות, לפיכך  

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי חיבור ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות כגון: 

 מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'.

המתקנים הקיימים באתר העבודה וכן הקבלן יהיה אחראי לשלמות פיתוח הטיילת, המבנים ו 

בדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. כמו כן 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, בטיילת, 

 ר.במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמו

לטיילת לרבות פגיעה במשטחי ריצוף מסוגים שונים, מתקנים, פרגולות או  שייגרם נזק כל 

 בהוצאות לשאת יידרש מהותי והקבלן לנזק יחשב באתר מעבודתו עצים וצמחייה כתוצאה

בעת   שהתגלה  נזק  כל  על  ומייד  בכתב  לדווח הקבלן באחריות הנזק.  בתיקון הכרוכות

 .למפקח וישירות אישי באופן תימסר זו הביצוע בשטח, הודעה

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק  

באופן יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה 

ושאר ולאחסנת כלים וציוד, את מקום צינורות המים,  החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז 

 המערכות הקיימות.

כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים ולכל  

יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה )בדגש על תשתיות שהוכנו על ידי קבלן 

הפיתוח של החוף(.  המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות 

הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, 

 הגבלותיו וסביבתו.

 

 תיאום עם המפקח  00.05

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום. אין להתחיל בביצוע 

בדבר מועדי עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח. הקבלן יידע את המפקח בכתב 

 החומרים הנדרשים לביצוע העבודה.  האספקה הצפויים לכל
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 עבודות שלא ימדדו  00.06

העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר החוזה מבלי 

 :היותן מפורטות

 .וקבלת כל האישורים הדרושים, תיאום עם כל הגורמים .א

גידור שטחי הבנייה ונקיטת כל אמצעי הבטיחות , תרשילוט הא, הכנת דרכי גישה .ב

 .המפקח/בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות היזם, המשתמעים מביצוע באתר

 .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות הקיימות בשטח .ג

 .מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים .ד

 .פירוק וחידוש סימון, סימון, מדידות .ה

 .הכשרת ניקוז ארעי ודרכים ארעיות .ו

 .חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם סילוק .ז

 .חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות והאחזקה, אספקת מים .ח

 

 מוצר "שווה ערך"  00.07

בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' 

 רש מאותו מוצר. נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנד

ערך" והקבלן יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ואין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה 

במפרט הכללי. מוצר שווה ערך  00רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

צר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המו

 זמת המפקח.ביו

 

 הערה  00.08

הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור על 

המפרטים האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות. כמו כן כתב הכמויות והמפרטים 

מהווים השלמה לתכניות, ואין הכרח כי כל עבודות המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה 

במפרטים, או את ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו הנוסף 

 בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם.  לאחד או למספר פריטים

 

 עפר עבודות. 01

 כללי 01.00

"עבודות עפר" של המפרט הכללי וההוראות הנוספות  – 01עבודות העפר יבוצעו לפי פרק 

 פים שלהלן.בסעי

 

 הערות כלליות 

במונחים חפירה, חציבה, חפירה/חציבה הכוונה לעבודות חפירה ו/או חציבה בכל עומק  

ומיקום, ביבש או תחת מים לפני או אחרי השפלתם ובכל סוגי ותכונות הקרקע והסלע ללא  

 הבדל.

ו לאתר הקבלן ימנע  מאחסון חומר מזמן החפירה לזמן השימוש בו למילוי או לסילוק של 
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מורשה. על הקבלן להבטיח כי כמות וקצב העבודה של כלי החפירה וההובלה, וכלי הפיזור 

 וההידוק, תואמים את הצרכים וקצב התקדמות העבודה.

 

 חומרים לעבודות עפר

 לצורכי ביצוע עבודות עפר, הקבלן ישתמש בחומרים הבאים:

 וש בו.ומר שייחפר באתר וקיבל אישור המנהל לגבי התאמתו והשימח 

 חומר גרנולרי מתאים למילוי גוף הסוללה ומילויים אחרים שיובא מאתר "מטע עין גדי". 

 

 מיקום החומרים מהמקורות האלה יהיה לפי התוכניות ואישורי המנהל.

כל חומר חייב לקבל את אישור המנהל לפני השימוש בו. לצורך כך יבצע הקבלן בדיקות נדרשות 

 ן אמיתי את תוצאותיהן לרשות המנהל.לאיפיון החומרים ויעמיד בזמ

 

 לעבודה התארגנות 01.01

 התארגנות לעבודה: 01.01.00
כולל גידור ובידוד שטחי העבודה )מסעדה שירותים( על ידי גדר איסכורית  -התארגנות לעבודה 

מ' )כולל עיגון וביסוס( ופירוקה בגמר הביצוע, פיזור יריעות גיאוטכניות וחול בעובי  2.0בגובה 

 ס"מ להגנה על פיתוח קייים ופינוי בסיום הביצוע. 10

את כל האמור מעלה בסעיף זה וכל הנדרש להסדרת העבודה באתר באופן שיגן  המחיר כולל:

 ככל הניתן מפני פגיעה בפיתוח הקיים בזמן העבודות. 

 קומפלט אופן מדידה:

 
 החזרת המצב לקדמותו:

 וח שיפגע בזמן העבודות, כולל:באחריות הקבלן לתקן כל תשתית / אלמנט בפית

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(  

במידה והביא הקבלן חומר שאינו משביע את רצון  -והפחת שלהם. פינוי חומר מאיכות ירודה 

 המפקח, יפנה הקבלן את החומר על חשבונו למקום מורשה.

ות לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר כל העבודות הדרוש 

 הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים.

כל סוגי הפועלים הנדרשים לעבודה ובעלי המקצוע אשר ידרשו לעבודה )בין השאר: עבודת  

 ת חרש(פועלים פשוטים, עבודת חשמלאי, עבודת רתך, עבוד

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו', הרכבתם  

ופירוקם )בין השאר : עבודת טרקטור, עבודת מחפרון, עבודת באגר, עבודת שופל, עבודת 

 חפירה ידנית(

הובלה ואחסנת כל החומרים, הכלים וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם  

וכן הובלת עובדים לאתר וממנו, שמירת הציוד ואבטחת האנשים בתחום האתר, בין שהנם 

 פועלים או עוברי אורח באתר וסביבתו.

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'. 

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות      

 והמקריות.

 מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.ההוצאות האחרות  
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 רווחי הקבלן. 

אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם, וביטוח כל גורם שיינזק עקב אי  

 השגחה, רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה.

 
 הנ"ל כולל בין השאר תיקון/ביצוע מחדש )עפ"י הנחיית המנהל( של:

 אספלט •

 ובשטח החוף, כולל אבני שפה מונמכות ואבני גןהחניון  אזורבאבני שפה  •

 צביעת אבני שפה בחנייה •

 אבנים משתלבות לסוגיהן, כולל מצעים, חול וכוורת במידה וקיימת כזו. •

 חיבורים לתשתיות חשמל/מים/ביוב •

 ץריהוט חו •

 גינון כולל עצים למיניהם •

 מערכות השקייה •

 ת/שערים/מעקות/מאחזי ידעבודות חרש למיניהן, כולל גדרות בטיחו •

 עמודי תאורה •

 לוחות חשמל ובדיקתם •

 קירות תמך וקירות פיתוח •

 עבודות טיח •

 קווי חשמל/ביוב/מים/ניקוז וכל תשתית אחרת שתפגע במהלך העבודות •

 
 כל האמור לעיל בסעיף זה המחיר כולל:

 

 קומפלט אופן מדידה:

 גידור ובידוד שטח עבודה  01.01.01
ים המשמשים לפעילויות קיט, נופש ותיירות ומשום כך הפעולה העבודות יבוצעו בשטח

הראשונה שהקבלן יבצע, היא גידור ובידוד השטח בו יעבוד לאחר תיאום עם גורמים רלוונטיים 

דוגמת הרשות המקומית וכדומה. על הקבלן להגיש במסגרת תכנית העבודה המפורטת תכנון 

זורי התיירות וזאת עפ"י דרישות תוכנית שלבי ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין א

ביצוע כללית. תוכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע עבודות 

הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה מינימלית בהמשך פעילות אתרי הנופש והתיירות. על הקבלן 

גידור והפרדה בין שטחי  להכין תוכנית זו ולהגישה לאישור המנהל בהתאם להוראות ההסכם.

ראשון לפני תחילת עבודות ביצוע העבודה, דרכי גישה לרכבי עבודה אשר יבוצעו כשלב 

יום ממתן צו  20הצבת הגידור עפ"י תוכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך   הפרויקט.

 התחלת עבודה. התוכנית המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה לסעיפים הבאים:

 כמפורט להלן.  Jersey Barrierגידור יעשה באמצעות איסכורית או מעקה בטון מסוג ה

 Jersey Barrierגידור באמצעות  

שעליו מחובר לוח  Jersey Barrier הגידור יעשה באמצעות מעקות בטון טרומי מסוג .1

קשיח )עץ( הנתמך ע"י פרופיל מתכת, המחובר אל מעקות הבטון באופן בטוח, יציב 

שבאזור ושלא ניתן להסרה ללא כלים מיוחדים )ראה דוגמא בסוף הסעיף(. ברוחות 
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של חברת "וולפמן" או   DB 100מסוג NJ מעקה הבטון יהיה כדוגמת מעקה בטיחות

 .שווה ערך

מטר, וגובה הלוח הקשיח מעל מעקה הבטון יהיה  1.0גובה מעקה הבטון יהיה לפחות  .2

 מ'. 2.2מטר, סה"כ  1.2לפחות 

שיח, בצד הפונה אל השטח התיירותי וחופי הנופשים ידביק הקבלן יריעה ע"ג הלוח הק .3

שתעוצב בהתאם להנחיות המזמין ותובא לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי 

ביצוע. היריעה המודבקת תהיה מחומר עמיד לתנאי השטח לכל תקופת הביצוע )ראה 

 דוגמא להלן(.

 

 גידור באמצעות איסכורית  

 באמצעות פח איסכורית בצבע לבן . הגידור יעשה  .1

 מ' לפחות.  2.00גובה הגידור יהיה  .2

הגידור ימוקם בין אתרי העבודה  לבין חופי הנופשים. בין אתרי העבודה לגבול שטחי  .3

 המלונות, ובין דרכי הגישה לאתרי העבודה, לבין שטחי המלונות.

 דה המפורטת.הקבלן יגיש פרט ביצוע לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית העבו .4

הקבלן ימקם בכניסות לאתר שערים אשר לא יאפשרו כניסת אנשים ורכבים לא  .5

מורשים. תכנית ופרטי ביצוע לשערים אילו יוגשו ע"י הקבלן לאישור המנהל כחלק 

 תוכנית שלבי ביצוע. מאישור

במקומות בהם קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי המלון לתנועת  .6

דה וציוד כבד, על הקבלן לתת מענה בטיחותי היוצר הפרדה מוחלטת בין רכבי עבו

השניים. פתרון זה ימנע חיכוך פיזי וויזואלי עם רכב/ציוד עבודה. על הקבלן להגיש 

 תוכנית לפתרון זה אשר תובא לאישור המנהל כחלק מאישור תכנית העבודה המפורטת.

דות תורפה כפי שמתואר בסעיף הקבלן יעמיד אנשי אבטחת הולכי רגל החוצים בנקו .7

בכתב הכמויות. בכל נקודה לפי דרישות ממונה הבטיחות. אנשים אילו  02.01.01.030

וחזות מכובדת התואמת דרישות  יהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י המנהל ובעלי לבוש

 לאתר תיירותי.

 

 

 

 מדידה לתשלום

 גידור •

 ינה מ"א. יחידת מדידה  לתשלום עבור גידור ובידוד האתר ה

המחיר כולל בין היתר את כל העבודות המפורטות לעיל, לרבות יישור שטח, הספקה, הובלה 

ימים מקבלת צו התחלת עבודה. הזזה  20והתקנה מושלמת. התקנת הגדר, תתבצע תוך 
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הצורך ביה ינתן לפי יחידת מ"א וזאת עפ"י יומיקום מחדש של מערכת הגידור על כל מרכ

 .לבהתאם להוראות המנה

 

 שינוע גדר •

יהיה כלול שלבי הביצוע או בהתאם להנחיות המנהל התקדמות עבור שינוע גדרות בהתאם ל

 .במחיר

 

 אבטחה אנשי 01.02.02

 יחידת מידה לתשלום לאנשי אבטחה יהיה עפ"י י"ע של איש אבטחה.

 

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימותו גישוש 01.02.03
בתת הקרקע, ואלה כוללים בין השאר קווים מבארות בשטח העבודה קיימים מתקני תשתית 

או לאגן הצפוני של ים המלח,  5שאיבת השפלת מי תהום, וכן קווים לסילוק מי תהום לבריכה 

, קווי ביוב, חשמל ותקשורת 5קווי אספקת מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון בריכה 

) להלן :  קיימים צינורות תצפית -ו כןכמ לקידוחי מי תהום או תאורה, מובלי ניקוז, וכו'.

על הקבלן להימנע בכל דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות אלו. לכן, לפני ביצוע  ."פיזומטרים"(

, עליו לבצע חפירות גישוש לאיתור ניקוי, חישוף או חפירה או התקנה כל שהיאהריסה, פינוי, 

 וסימון מיקום ועומק תשתיות אלה. 

את כל העבודות הדרושות לשם הגנה על התשתיות במסגרת עבודות בהמשך, על הקבלן לבצע 

 המנהל.  שיורה עליהן 

 פירוט רשימת פיזומטרים קיימים ומיקומם, שייעודם ניטור מפלסי מים בטבלה שלהלן:

 

שם 
 פיזומטר

 נ.צ 

  X Y 

PZ – 7 234660 567403 

PZ – 8 234494 567247 

PZ – 13 234683 567560 

PZ – 14 234593 567341 

PZ – 15 234745 567403 

PZ – 19 234686 567326 

PZ – 22 234608 567370 

PZ – 23 234672 567463 

EB-S4 234678 567555 

EB-S5 234494 567245 

EB-S6 234607 567343 

 
לפני תחילת כל עבודות עפר יש לאתר את המיקומים של הפיזומטרים, לגדר אותם ולהבטיח 

 ך תקופת הביצוע. במידה ונדרש יש לבצע הגבהתםשלמותם לאור

 בהתאם לתוכניות והנחיות המנהל.  

 
 כן, לפני תחילת עבודות הגישוש על הקבלן לקבל מהמזמין מפות עדות ו/או כל חומר קיים-כמו

 שמציין את מיקום מערכות התשתית הקיימות.
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וכחות נציגי הקבלן, לאחר שהקבלן למד את תכניות העדות כאמור, יבוצע סיור משותף בנ

המנהל, אנשי תחזוקה של המערכות המוזכרות ויבוצע סימון ראשוני בשטח על ידי יתדות  

קבועות. לפי צורך יזמן ויפעיל הקבלן טכנאים של חברה המתמחה בגילוי מערכות בשיטות ללא 

 הרס.

 

יחות ואבטחת לאחר הסימון יבצע הקבלן חפירות ידניות על ידי פועלים תוך שמירה על כללי בט

 דפנות החפירות. בזמן הגישוש ייבדקו גם מפלסי מי תהום )במידה וקיימים(.

 

חפירות הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות כדי לא לפגוע בתשתיות קיימות. החפירות יבוצעו 

לעומק  הקו או המתקן  המתוכנן תחת פיקוח צמוד של מנהל  וממונה הבטיחות בשלבי עומק 

ם. בכל מפגש עם מטרד כלשהוא )קו, מתקן וכד'( במהלך חפירה  תופסק ס"מ מקסימו 20של 

 החפירה. המשך חפירה יבוצע  אחרי אישור המנהל בלבד. 

 

עבודות גישוש שבהם יתגלו מערכות לא מסומנות במפות תשתיות ו/או לא ידועים יופסקו  

ערכת לא מסומנת באופן מיידי, יוגדרו וישמרו עד קבלת הנחיות המנהל. לאחר גילוי פני מ

ומדידת מפלס מי התהום אם יופיעו, יכין הקבלן תכנית חפירות ויגישה לאישור המנהל. התכנית 

תכלול את אופן ביצוע חישוף המערכת,  אורך החפירה, אמצעי דיפון והשפלת מי תהום, גידור 

 ושילוט שטח החפירה. רק לאחר קבלת  אישור  המנהל ניתן יהיה להתחיל בביצוע המשך 

 חפירות הגישוש.

מודגש שעל הקבלן לספק תוכניות מדידה מטעם מודד מוסמך מטעמו במסגרת כל עבודות 

 הגישוש.

 

אזור חפירות גישוש פתוחות יגודר על ידי גדר רשת פלסטית זמנית כולל כל אמצעי האזהרה על 

התגלו, פי החוק ובהתאם לכל האמור בנספח הבטיחות. אחרי מיפוי/סימון מדויק של מערכות ש

חפירות גישוש  מיותרות ימלאו מיידית  בחומר מילוי, בהתאם לטיב של החומר החפור  באופן 

שלא ייווצרו שקיעות עתידיות ועל פי הנחיות המנהל. את עבודות החפירה במקומות שנבדקו 

בשלב הגישוש ו/או אושרו ע"י המנהל שאין בהן  נוכחות מערכות תשתית ניתן לבצע עד המפלס 

באמצעות כלים מכניים. בכל שלב ידאג הקבלן לשמירת החפירה במצב יבש וינקוט בכל  הסופי

 האמצעים למניעת חדירת מי תהום לתוך החפירות.

על הקבלן לקבל את אשור המנהל לאחר סיום עבודות האיתור לפני שיוכל לעבור לשלבים 

 הבאים של ביצוע העבודות.

 

 לתשלום מדידה

עבור כלל  "קומפלט"גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות הינה  יחידת מדידה לתשלום עבור 

עבודות האיתור חפירות גישוש בפרויקט. המחיר כולל את כל עבודות הגישוש והאיתור לרבות 

המדידה ואיתור. על הקבלן לעיין היטב בתוכניות תיאום המערכות ולהעריך בהתאם את כמות 

יקט. התשלום לסעיף זה יינתן עפ"י הפירוט הבא: הגישושים אשר יהיה עליו לבצע במהלך הפרו

 הנותרים לאחר השלמת העבודות. 30% -לאחר שלב התארגנות לביצוע ו 70%
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 ניקוי השטח 01.02.04
כל שטח העבודות בהתאם לתוכנית היתר הבניה, ו/או עפ"י הנחיות המנהל, עפר, גרוטאות, 

הקבלן מראש עם בעלי אתרי פסולת  שאריות וכל פסולת אחרת שיפונו מן האתר למקום שיתאם

 מורשים. פינוי ו/או העתקה של שיחים ו/או צמחים ייעשו על פי הנחיית המנהל בלבד.

על הקבלן לקבל את אישור המנהל לאחר סיום עבודת ניקוי השטח לפני שיוכל לעבור לשלבים 

 הבאים של ביצוע העבודות.

 

    מדידה לתשלום

 היחידה במחירי כלול

 

 זמניים גישה שבילי 01.02.05
מעברים של  5 הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה )שומשום( מהודק על ידי

. מ' 2.0ס"מ, רוחב שביל   15בעובי   3/8" -מטון לפחות, גודל אבן לא יותר  10מכבש של 

ביצוע ההגנות כאמור לעיל יחשב כי נכלל במחיר היחידה של עבודות הכנה ולא ישלום עבור 

 .עבודה זו בנפרד.    

 

 טיפול הגנתי במתקנים/אלמנטים  הנדסיים קיימים 01.02.06
לפני תחילת עבודות עפר יבוצעו עבודות הגבהה ו/או בנית קירות מגן לכל המתקנים/האלמנטים 

ההנדסיים שנמצאים באתרי עבודה כגון: בארות קידוחי השפלת מי תהום, פיזומטרים, צנרות 

וז, שוחות למיניהן כגון של חשמל וניקוז, וכדומה, בהתאם לתכנון, הולכת מי תהום וניק

 לתוכניות או הנחיות המנהל ובאישורו. 

ביצוע ההגנות כאמור לעיל יחשב כי נכלל במחיר היחידה של עבודות הכנה ולא ישלום עבור 

 עבודה זו בנפרד.    

 

 עבודות חפירה 01.02

 כללי 01.02.01
צעו עפ"י היתר החפירה שנדרש מהקבלן, בהתאם לסדר הנדרש  כל עבודות החפירה בשטח יבו

 ולהנחיה ו/או אישור מראש ובכתב של  המנהל. עבודות החפירה 

 באתר כוללות את העבודות שתבוצענה לפי סדר הבסיסי כלהלן:

 חפירות גישוש. 

 חפירות חישוף. 

 חפירות לקו התכנוני של השתית. 

 ודות בתוך מי  בריכה. חפירות לפירוק  מתקנים ישנים לרבות עב 

 חפירות לצורך בצוע מערכות תשתית.   

 

  כל עבודות החפירה הנ"ל יבוצעו, אם לא מפורט מפורשות אחרת, באופן ידני. 

במידה ולא יתאפשר להניח מיד חומר חפור המתאים למילוי באזורי המילוי, או לסלקו, יאוחסן 

ת העבודה של הקבלן וכפי שיאושרו החומר בתחום שטח העבודה, במקומות המוגדרים בתכני

ע"י  המנהל, לאחר ניקוי פני השטח שלהם וחישוף אם נדרש. אחסון חומר שישמש למילוי חוזר 

 יעשה לאחר ועל פי מיונו לסוגיו כפי שמתואר בתוכניות. 
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כל חומר שאינו מתאים לשימוש  יסולק  מהאתר. כל חומר החפירה שניתן להשתמש למילוי 

קומות שיאושרו על ידי  המנהל. כל העבודות האלה יבוצעו על פי הנחיות חוזר יאוחסן במ

 ואישורי  המנהל.

 לתשלום מדידה

 יחידת מדידה  לתשלום עבור חפירות  כמפורט לעיל תהיה מ"ק.

 

 חפירות גישוש

לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה באחריות הקבלן לקבל את כל המידע לגבי המערכות 

בצע פעולות גישוש ולתאם את עבודותיו כפי שהוגדר במפרט זה ובכתב הקיימות ומדידות, ל

 התשלום יהיה לפי סעיף הגישושים בכתב הכמויות. הכמויות.

 

 חפירות לצורך הנחת מערכות תשתית  01.02.02
קרקעיות, אספקת מים, ניקוז –חפירות לצורך ביצוע מערכות תשתיות כגון מערכות ניקוז תת 

למפרט הכללי   0102מל ותאורה וביצועו בהתאם להנחיות של  סעיף מקלחות, מערכות חש

 והתניות מפורטות לכל סוג של תשתיות, המפורטות בסעיף הרלוונטי של מפרט זה.

מחיר ביצוע מערכות התשתית כולל את החפירה הנחת מערכת התשתית, מילוי בחומר הנדרש, 

 ישולמו בנפרד.הידוק בשכבות, וכל האמור לעיל,  פעילויות אילו לא 

 

 עבודות שתית 01.03

 הכנה השתית 01.03.01

הכנת השתית תבוצע בכל קרקעית הבסיס של החפירה ובכל שטח המיועד לשמש למילוי. ההכנה 

 -ו 0141ס"מ בהתאם להנחיות של סעיפים   20תבוצע ע"י תיחוח, הרטבה והידוק מבוקר לעומק 

 למפרט הכללי.  0142

ה על ידי התזה אחידה לכל עומק השכבה שתוחחה, עד להשגת אם תידרש הרטבה, היא תעש

מעבר לה. אם תהיה חריגה מהתחום  2%-תכולת רטיבות שבין תכולת הרטיבות האופטימלית ו

 הנ"ל, על הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת תכולת רטיבות בתחום זה.

טון לפחות. כל רצועה  12ההידוק, במקום שיידרש, ייעשה באמצעות מכבש גלילי רוטט שמשקלו 

מ' לפחות, כך שתתקבל צפיפות אחידה בכל השטח.  0.5נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב 

 בהמשך המפרט. 01.05הכבישה תעשה עד לקבלת הצפיפות הנדרשת לפי סעיף 

  

  לתשלום מדידה

 יחידת מדידה  לתשלום עבור הכנת השתית כמפורט לעיל תהיה מ"ר.

 

 , צינורות שתית למבנים 01.03.02
השתית בשטחים המיועדים למבנים או לצינורות תהודק במהדקי יד פנאומטיים או במהדקי יד 

גליליים ויברציוניים או ע''י מכבשים )אם השטח מאפשר(. בשטחים אלו יבוצע הידוק מבוקר 

בניית  01.06 בסעיףהנדרשת כפי שמצוין  Modified AASHTO 98%כדי להשיג את הצפיפות 

 במפרט זה, לכל השטח השתית.הסוללה 

לכל סוג של כלל במחיר הנחת הצנרת או המבנים מחיר הכנת השתית למבנים ולצינורות נ

 מערכת ולא ישולם תמורתה בנפרד.
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 מילוי  01.04

 מילוי בשכבות בשטח היבשה   01.04.01

  

 כללי

הכמויות.  כתבבתוכניות וב כמפורט או "מצע סוג ב'" '"אהמילוי יהיה מסוג "מצע סוג  חומר 

ס"מ כ"א ותחת בקרת צפיפות/רטיבות בהתאם  20-המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי כ

 .להנחיות של המפרט הכללי

 

 מדידה לתשלום

יחידת מדידה  לתשלום עבור ביצוע המילוי מעל  משטח היסוד כמפורט לעיל תהיה  מ"ק. 

 שקלים.  50יהיה ח היבשה המחיר המקסימלי למילוי בשכבות בשט

 

 בדיקות בקרת ביצוע הידוק המילוי והשתית   01.04.02
במהלך העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה ומעבדה מקדימות לאישור חומרים כגון 

חומרים מקומיים מחפירות באתר וחומרים מאתר עין גדי עבור מילויים וחומרי השתית,  וכן 

בי שכבות ורמת ההידוקים של השתית והמילוים כנדרש. הבדיקות בדיקות נדרשות לאישור עו

יבוצעו על ידי גוף מוסמך למילוי הדרישות של מפרט זה לפי המפרטים הכלליים והתקנים 

ובהתאם לדרישות של  מפרט בקרת איכות והבטחת איכות  ASTM -המתאימים של ת"י ו

 למפרט זה. בנספח  ב'מצומצם, המצוינים 

 

 דיקות הבקרה להתאמת חומרים למילויב   01.04.03
לגבי החומרים שייעשה בהם שימוש יערכו בדיקות על ידי מעבדה מוסמכת לקביעת התאמתם. 

 הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך:

 בדיקה ויזואלית.  

 (.    USCSהגדרת החומרים )לפי   שיטה 

 רטיבות טבעית. 

 דירוג )הנ"ל כולל הידרומטר אם מכילים חרסית(. 

 משקל סגולי. 

 משקל מרחבי. 

 צפיפות מקסימלית ורטיבות אופטימלית. 

 גבולות אטרברג. 

הבדיקות ודווח התוצאות יבוצעו בשוטף כדי לאפשר מתן אשורים שוטפים להמשך ביצוע. 

 תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה.

 

 שכבות גרנולריות ומצעים 01.04.04
ניח מצעים עבור שכבות גרנולריות עפ"י התוכניות, המפרטים והוראות הקבלן יספק, יוביל וי 

, בעובי ומידות וצפיפות לפי 1886המנהל. כמצע לדרכים ישמש מצע סוג א' כהגדרתו בת"י 

 התכניות, המפרטים והוראות המנהל.
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 בנית דרך חירום/שביל נגישות לחוף 01.05

אש, משטרה וכו' יבנה הקבלן דרך חירום  לצורכי הגעת רכבי חירום כגון: אמבולנס, כיבוי

 51 -ו 40כמפורט בתכניות. בנית דרך חירום תבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי, פרקים 

 ופרקים הרלוונטיים במפרט זה.  

 

 מדידה לתשלום

 גיאוטקסטיל •

 יחידת מדידה  לגיאוטקסטיל כמפורט לעיל תהיה  מ"ר.

 אבן גן •

 עיל תהיה  מ"א.יחידת מדידה  לאבן גן  כמפורט ל

 ריצוף •

 יחידת מדידה  לריצוף דרך חירום כמפורט לעיל תהיה  מ"ר.

 מצע סוג א' •

 יחידת מדידה  למצע  סוג א'  כמפורט לעיל תהיה  מ"ק.

 

 השפלת מי תהום 01.06

המתואר בסעיף זה מתייחס לעבודות השפלת מים שיאפשרו עבודה ביבש במקומות הנדרשים 

 .פרויקטובכל שטחי ה בעבודות בחוף

. בכל מקום יבוצעו ביבש בלבדכל עבודות החשיפה, החפירה, הכנת השתית ועבודות מילוי ובטון 

מ'   0.5בו מי התהום גבוהים מהנדרש על הקבלן להשפיל מבעוד מועד את  המים למפלס של  

לפחות מתחת לתחתית החפירות ולשמר מפלס זה עד סיום העבודות הנ"ל וקבלת אשור המנהל. 

ה תעשה בכל השטח המיועד לבצוע עבודות אלה שבו מצויים מי תהום במפלס הגבוה ההשפל

 מהנדרש. שטח זה מכונה שטח ההשפלה. 

שיותקנו  זמניים פיזומטרים באמצעות עבודתו החל בטרם המים מפלס את לוודא הקבלן על

 .גישוש חפירות ידי על או ידו על

 עם תאום תוך ויעשו אחריותו בתחום יוויה הקבלן י"ע יתוכננו המים השפלת ושיטת ציוד

 .לביצוע, ובכפוף לאישור המנהל ההנדסיות התוכניות

כחלק  המנהל לאישור מראש יוצג הקבלן י"ע המוצעת המים השפלת שיטת של מלא פירוט

 לגרום העלול חול של סחף כל ייגרם שלא יבטיחו השאיבה וביצוע שיטתמתכנית העבודה. 

 .לנזקים

י בין היתר להורות לקבלן לשנות את שיטת הביצוע  ו/או את כלי הביצוע המנהל יהיה רשא 

 הרשות לאישור בהתאם 5 לבריכה השאובים המים את יזרים הקבלן בקשר עם עבודות אלה.

 .שנשאבו המים וכמויות המים שאיבת ובהתאם לשיטת המוסמכת

מים  עליית לכל לב לשים יש תהום מי השפלת מבוצעת כאשר ומילוי חפירה עבודות בצוע בעת

ציוד  כל ו/או חשמל לאספקת רזרבי, גנרטור ציוד הקבלן יחזיק לכך לנזקים. אי לגרום העלולה

 .השאיבה ברציפות הפסקה תהיה שלא כך התראה ומערכות אחר

 DB 55 -ו  לילה בשעות DB 45 על תעלה לא הרעש ורמת במיוחד שקט יהיה להשפלה הציוד

 .המנהל ידי על לפני השימוש בויאושר  הציוד .היום בשעות 
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    מדידה לתשלום

כל הפרטים  אתיחידת מדידה לתשלום עבור עבודות השפלה הינה "קומפלט". המחיר כולל  

המצוינים לעיל לרבות עבור התכנון, הבדיקות, הספקת ושימוש בציוד שאיבה, ביצוע עבודות 

ל, וכן, קבלת אישורי הזרמה עפר, וכול הנדרש לביצוע וניטור עבודת השפלה כמפורט לעי

 לנקודות מוצא בבריכה, מילוי חוזר והחזרת השטח לקדמותו.

 

 עבודות עפר מיוחדות 01.07

 זמניות פתוחות חפירות 01.07.01
 :הבאות ההנחיות לפי יבוצעו היסודות לבניית זמניות חפירות

 או מתון יותר. H1.5  :V1שיפוע חפירה זמני  

 מ' הפרש גובה 3מ' יבוצעו כל  1.5לי של ברמות אופקיות ברוחב מינימ 

 יש לדאוג למרווחי עבודה מינימליים. 

 מ' מקו הדיקור העליון של החפירה. 10את העפר החפור יש להניח במרחק של לפחות  

ההנחיות לעיל נכונות בהנחה שבקרבת החפירה אין מבנים או תשתיות שעלולות להפגע  

יות כאלה, יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות מביצוע החפירה. במידה ויש מבנים או תשת

 מתאימות לכך.

 

 מזוין בטון מרצפי בסיס 01.07.02
 והידוק"מ ס 30 לעומק חרישה לאחר טבעית קרקע גבי על יבוססו מזוין בטון מרצפי

 .מעברים 6 -מ פחות לא אך, מלאה להתיצבות עד כבד ויברציוני מכבש באמצעות
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 באתר יצוק בטון עבודות. 02

 כללי 02.01

עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות, עפ"י הוראות המפרט הכללי הבין 

על כל  118, ת"י 896, ת"י 466מוקדמות( ולפי ת"י  - 00ללא הפניות לפרק  02)ובמיוחד פרק 

 חלקיו ו/או כל תקן רלוונטי. 

ייכים למערכות שונות יהיו לפני כל יציקת בטון, הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים הש

מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמנהל. אישורו של המנהל בנדון 

לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או 

דרוש, החלפת קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים. במידה והמנהל י

 )פרוק ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על חשבון הקבלן.

תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו באיכות גבוהה ומתאימה להנחת דעתו 

 של המנהל.

 

 עבודות הבטון  יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:

 בטון  רזה.  

 קירות תומכים קיימים. קירות תומכים מסוגים שונים. והגבהת  

 יסודות למתקני הצללה  ומתקני חוף מסוגים שונים ובגיאומטריות שונות.  

 משטחי  בטון.  

 יסודות לעמודי תאורה.  

 נקודות בקרת תזוזה.   

 הגבהת שוחות בקרה.  

 עטיפת צינורות.  

 הגבהת תאי קידוחים של מערכת השפלת מי תהום.  

 תאי קידוחים חדשים. 

 .בניםבטון יסודות מ  

  

 תערובות בטון 02.02

במהלך תקופת ההתארגנות, הקבלן יגיש למנהל את מסמכי הרכב תערובת בטון אשר תתוכנן 

טכנולוג הבטון של המפעל המאושר. התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון של המזמין ע"י 

 והקבלן יידרש לבצע בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד. 

 

 בטון רזה:  .א

. תערובת הבטון תועבר לאישור המנהל. לתערובת 5בסומך " 15-הבטון הרזה יהיה בטון ב 

 זו, הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש התאמת התערובת.

 

 בטון לאלמנטים בחוף )אשר אינם במגע עם המים(: .ב

 צמנט סיגים B42.5 CEM IIIעל בסיס צמנט מסוג  40-תערובת בטונל ב .1

 ק"ג/מ"ק B42.5 CEMIII – 380צמנט סיגים מסוג  .2

 ק"ג/מ"ק 100אפר פחם במינון של  .3
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 מ"מ 19 –אגרגט מרבי "עדש"  .4

מ"מ( ביחסים  0-1.2מ"מ( וחול ) 0-9מ"מ(. מודרג ) 9-19מקטעי אגרגטים: עדש ) 3סה"כ  .5

 שיבטיחו רציפות, דירוג ועבידות גבוה.

 גבוה.שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים  .6

 מכמות הצמנט. 2%במינון  CNCIמוסף אנטיקורוזיבי  .7

 מכמות הצמנט. 0.1% - 0.2%מוסף מעכב התקשרות  .8

 מ"מ. 450-650שירוע )במבחן שירוע תקני( הבטון יהיה  .9

 מרבי. 0.45יחס מים/צמנט  .10

 .7, 28, 60חוזק הבטון ייבדק בגיל   .11

 גרם/מ"ק. 600מ"מ במינון  12סיבי פוליפרופילן  .12

 30: ממוצע קו חדירת המים 26כננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י התערובת תו .13

מדגמים  3מ"מ. יש לקחת לפחות  35מ"מ ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע  

כשהקריטריון לאישור  יהיה הממוצע על פני קו חדירת המים וכן קו חדירת  המים 

דל של דוגמאות יצולם וישורטט כחלק מהדוח. יש להנחות את המעבדה ליטול מס' מוג

יום,  60יום לא יעמדו תהיה תוצאת  28ולשמור את מדגמי הבדיקה. במידה ותוצאות 

התוצאה הקובעת. בכל התכונות ישמר עיקרון בדיקת הבטון הקשוי בדומה לבדיקת 

 .205סעיף  5חלק  26חוזק הבטון. בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם לת"י 

 

 נטי בטון הבאים במגע עם מים: תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמ  .ג

התערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל למעט העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף מוסף מלכד 

 מ"ק. 1-ק"ג ל 1-1.2במינון  VMAכגון 

 

 תהליך היציקה 02.03

 דרישות ליציקה 02.03.01
את בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות ולתאם 

היציקה בהתאם להנחיות תוכנית בקרת האיכות. בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי 

בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בקטע ניסוי. היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור 

מהמנהל וללא נוכחות בקר האיכות ומנהל העבודה מטעם הקבלן. גובה נפילה חופשית של 

מטר. הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון המחובר לצינור גמיש ו/או  2.4הבטון לא יעלה על 

במשאבה. יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המנהל/המתכנן. 

 מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה המפורטת של הקבלן.

ירה, היציקה תתבצע  תמיד עם תבניות. לא מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפ

תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם יאושר במפורש בכתב על ידי המתכנן או על פי 

הנחיות של המנהל. יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד. הקבלן יהיה אחראי על השפלת 

 נות היציקה.מי תהום או ניקוז   מים מכל סוג שהוא על מנת להבטיח  את תקי

 

 סגרגציה 02.03.02
מובהר כי הסביבה של האתר היא קורוזיבית.  בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו/או סדיקה בבטון 

בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת, הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר חייב לקבל את אישור בקר 
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השונים לשביעות רצון האיכות, המנהל והמתכנן. הקבלן יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים 

 המנהל. 

 

חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המנהל. במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט את הקיים 

אליו תוכנן, המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר ולצקת אלמנט חדש 

 במקומו והכול ע"ח הקבלן.

 אשפרה   02.03.03
ועל הקבלן לבצע את האשפרה  0205תת פרק  - 02הכללי פרק העבודה תבוצע בהתאם למפרט 

 ימים לפחות. 7המתאימה לתנאי האזור. משך האשפרה 

 יציקה בטמפרטורות גבוהות 02.03.04
. אין לבצע 1923אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י 

מעלות, אלא אם יתקבל לכך אישור  30 לשך היום כאשר הטמפ' בחוץ עולה עיציקת בטונים במ

לערך,  17:00בבוקר לערך ולאחר שעה  9המתכנן מראש ובכתב. אפשר לבצע את היציקה עד 

 בכפוף לאישור המנהל.

 

 יסודות עוברים ובדלים 02.03.05
ס"מ, הכול לפי  5יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון רזה בעובי 

ת ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית בהתאם להנחיות תוכנית. תחתי

 .05המפרט הכללי פרק 

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכד' 02.03.06
לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל התושבות ממתכת, 

לבצעם מראש. יש לתאם את הביצוע עם כל קבלני  החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל

המשנה הפועלים באתר. לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה מאוחרת של אלמנטים מבוטנים. 

במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים, הבטון יפורק והקבלן יצוק אלמנט חדש )עם כל 

פתחים בקירות/תקרות  הפרטים הנדרשים( על חשבונו על מנת להתאים את עבודות הצנרת,

 למעבר צנרת וכיוצ"ב בהתאם לתכניות.

 

 יציקת בטון חשוף גלוי  02.03.07
כל התבניות של האלמנטים הגלויים מעל הקרקע יהיו תבניות פלדה  :  תבניות

לקבלת פני בטון ישרים וחלקים. בין יציקה ליציקה, יוודאו הקבלן 

 והמנהל כי פני התבניות נוקו ביסודיות. 

הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור עבודות  :  ת יציקהדוגמ

הבטון. הדוגמא תאושר תוכן בהתאם להנחיות בקר האיכות )קטע ניסוי( 

 ותאושר ע"י המנהל.

 על הקבלן להגן על  שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע. :  הגנה
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 יציקת עטיפות לצינורות 02.03.08
לתוכניות ובמקרה ונדרש, יורה המנהל על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק. לפני  בהתאם

היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או טרום ועל גבי 

משטח הבטון )קורת היסוד( התחתון, שיישארו בבטון העטיפה לאחר היציקה. הקבלן יהיה 

יו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן היציקה והריטוט. סוג אחראי לכך שהצינורות יה

 התמיכות, המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את אישור המנהל מראש.

פני הצינורות יהיו שלמים, ללא קרעים/נקבים, נקיים מכל לכלוך, צבע, שומן ו/או כל חומר 

 אחר. 

ינורות ללא יצירת כיסי חצץ וחללים ריקים, בזמן היציקה יש לדאוג שהבטון יעטוף היטב את הצ

וכן שהבטון ירוטט היטב, בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון, עד לקבלת מגע הדוק  וטוב יותר 

בין הצינורות והבטון. על הקבלן לקבל מראש את אישור המנהל לאמצעי שיינקט על מנת 

נו משחרר את הקבלן מאחריותו שהצינור לא "יצוף" בזמן היציקה והריטוט. אישור המנהל אי

הבלעדית לנ"ל. הבטון יונח ביציקה אחת כפי שיקבע המנהל. יש לתת לכל קטע שנוצק כנ"ל 

להבשיל לפני יציקת הקטע הבא. זמן ההבשלה ייקבע עפ"י התקנים. תפרי עבודה או הפסקות 

 יציקה אופקיים לא יורשו.

 

 פלדת הזיון 02.03.09
ה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות התקנים מוטות הזיון יהיו מוטות פלד

הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים 

מ"מ. במידה ובתוכניות הביצוע יופיעו אלמנטים  50 -לחלוטין כסוי מוטות הזיון לא יקטן מ

נהל יפנה למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע מ"מ כאמור, המ 50 -בהם הנחייה לביצוע פחות מ

שעות לפני יציקתם בבטון, ינוקו  מחול  12-האלמנט. מוטות זיון, שיהיו מונחים באתר יותר 

וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ. כמו כן, לפני כל יציקה, הקבלן ישטוף את פלדת הזיון 

 המותקנת במים מתוקים.

 

 מדידה לתשלום 02.04

 כללי 02.04.01
כל המחירים המפורטים לעיל יכללו גם יציקות בשלבים, סידור הוצאת הקוצים באזור הפסקות 

ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות )אלא אם -היציקה. כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על

נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום נוסף. עבודות  הבטון  כוללות את מחיר 

טמנת  כל החומרים ואביזרים למיניהם עבור שרוולי ניקוז, פלדת זיון,  התבניות וכן את ה

וכדומה. ברכיבים טמונים בקרקע שנוצקים בתוך ארגזי פח )יסודות, קורות יסוד וקשר( מחיר 

 תבניות הפח כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון.

 .01.06השפלת מי תהום לכל עבודות בטון תשולם עפ"י סעיף 

 

 מדידה לתשלום 02.04.02

בטון רזה יימדד לפי מ"ר ויכלול את כל החומרים, הטפסנות והמלאכות לביצוע  –בטון רזה  •

 מושלם בהתאם לתוכניות.

הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי  –בטון לקירות תומכים ו/או הגבהת קירות תומכים  •

כות בהתאם לתוכניות הביצוע. מחיר היחידה כולל את כל החומרים, הטפסנות והמלא
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לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות. מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בטון גלוי 

 .או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה

בטון ליסודות למתקנים שונים, כגון בטון נקודות בקרת תזוזה, בלוקי עיגון צינור תצפית,  •

הבטון  -ימיים  -רות ובטון יסודות מבנים תתהגבהת שוחות בקרה, עטיפת צינורות, תאי בא

יימדד לפי מ"ק תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע. מחיר היחידה כולל את כל החומרים, 

ועבודות הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות. מודגש בזאת כי לא תשולם 

לים במחיר היחידה. תוספת בגין יציקת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלו

 .5מחיר היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום, או בתוך בריכה 

בכל עובי יכלול חפירה, חציבה, דיפון, תבניות, טפסנות, הספקה, הובלה  בטוןאלמנטי  •

ושפיכת הבטון, זיון פלדה, משקי יציקה, ציפוף, השפרה בהתאם לתכניות או הערות של 

. שלום עבור אלמנטי בטון יהיו בהתאם לכתב הכמויותיחידות מידה לת המנהל באתר.

 .5מחיר יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום או בריכה ה

 

 

 בניה עבודות .04

 כללי 04.01

 . 04כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  א.

 כל קירות ומחיצות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים, אלא אם צויין מחיצות גבס ב.

 בתוכניות.

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון )עמודים, קורות, תקרות וכו'(  ג.

של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון  0404ייעשו כנדרש בסעיף 

 ס"מ לפחות. 10עבור שיננים )"שטרבות"( בטון. רוחב השיננים יהיה 

 

 עמודונים(חגורות אופקיות ואנכיות ) 04.02

בקצוות חפשיים של קירות, במפגש בין קירות, בקוי שבר בקירות, בצידי פתחים,  .א

ס"מ  20ובמעברים בין עובי קירות שונים, יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר, וברוחב של 

-לקירות בעובי גדול מ  4 8ס"מ וזיון ארכי  10לקירות בעובי   2 8לפחות עם זיון ארכי 

 . 8@  20ם חשוקים ס"מ, וע 10

שורות בלוקים ומעל פתחים בין העמודונים.  10חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל  .ב

וחישוקים   4 8ס"מ לפחות עם זיון ארכי  15החגורות תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של 

20  @8   אלא אם צויין בתוכניות אחרת. -הנ"ל 

 (.02עיפים השונים של עבודות הבטון )פרק עבודות אלה מופיעות בכתב הכמויות בס .ג

 

 פתחים סביבחגורות  04.03

 : החגורות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלבים

 .בזמן הבניה, תבוצענה לפי תכניות קונסטרוקציה -שלב א' .א

 .תכניות האדריכלות תושלמנה לחתך, לפי -בזמן הרכבת משוקפים עוורים  -שלב ב'  . ב
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 מחירים תכולת 04.04

 בניגוד לאמור במפרט הכללי מחיר חגורות אנכיות ושינני קשר כלול במחיר עבודות הבניה.

 
 לוחות פוליאש -טרמי  בידוד 04.05

 כללי

 .ס"מ מצידם הפנימי 5בידוד טרמי יבוצע על קירות חוץ , בהדבקת לוחות פוליאש בעובי 

 
 מרכיבי המערכת

 
 מ"ר 1-כמות ב מידות יחידה ייעוד מרכיב

בידוד תרמי עם סיווג  וליאשלוח פ
 אש גבוה

 ס"מ 150אורך : עד  מ"ר
 ס"מ 60רוחב : 
 ס"מ 3עובי  : 

 מ"ר 1

100 PB 
  טיח דבק פוליאש

הדבקת לוחות לקיר 
 רקע

 מ"מ 1ק"ג בעובי  0.8משקל :  ק"ג 25 שק

100 PB 
 טיח דבק פוליאש

 ק"ג/מ"ר  0.8משקל :  ק"ג 25 שק ציפוי פני שטח הלוחות
 ממ" 1בעובי 

 

 היישום

 ניקוי קיר הרקע מאבק, חלקים רופפים ומשאריות בטון. .1

פסים לפחות לכל לוח,  כך  3על לוחות הפוליאש, יש לשים פסי דבק בצורה אנכית,  .2

 לפחות . 70%שיווצר כיסוי פני השטח הסופי לכיסוי 

בעזרת  הצמדת הלוח אל קיר הרקע, תוך פילוס פני השטח. בדיקת מישוריות תתבצע .3

 יזר או פלס מים.מד לי

 בקירות מעוגלים יש לחרוץ הלוח לקבלת מגע מלא עם קיר הרקע . .4

 ביצוע גמר טיח גבס או ש"ע , לחילופין טיח צמנטי. .5
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 עבודות איטום. 05

 דרישות כלליות 05.01

, אלא אם המיוחד הנוכחיוהמפרט  05כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 נאמר אחרת.

 

 אחריות הקבלן לאיטום 05.02

הקבלן ישא באחריות לתקופה של חמש שנים מיום מסירת העבודות לכך שכל עבודות האיטום, 

אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא 

וראות אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי ה

 המנהל ולשביעות רצונו.

 

 דרישות לטיב האיטום 05.03

 טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים.  .1

בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו רשום לידו   .2

 או "שווה ערך"'.

ות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדריש  .3

 חומרי האיטום.

 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות תת 05.04

 85/40שכבות זפת חם  2-גרם למ"ר, איטום ב 300בכמות  GS474האיטום כולל: מריחת פרימר 

ק"ג למ"ר והתקנת רשת אינטרגלס ביניהן. הגנת איטום יסודות תיעשה  ע"י הדבקת  1.5במשקל 

 ס"מ. 2קר בעובי -ליי, דפנות והגנת היסודות בקלפ 4ניר טול 

 

 איטום ביטומני קירות תת קרקעיים 05.05

 הכנת השטח 

לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את  

 ס"מ. 2כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

גציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים יש לסתת ולהסיר אזורי סגר 

ממשקל הצמנט(, על  15%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1בתערובת של 

 השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום.

 פריימר 

על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע מדולל  

 גר'/מ"ר. 300, בכמות 1:1במים 

 התזה ביטומנית 

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד  

 מ"מ )שכבה יבשה(. 2לקבלת עובי שכבה של 

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 10-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות 

שיך האיטום עד לתחתית הקיר ו/או על ימ קרקעיים-בחלק התחתון של הקירות התת 

 גבי ה"רגל" ודפנותיה.
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 הגנת האיטום 

 3" או שו"ע להגנת האיטום בעובי של  30Fעל גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  

 ס"מ.

 מילוי חוזר 

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. 

 

 (רטובות)רצפות  שרותים בחדרי רצפות איטום 05.06

 ליכל 

ס"מ  15איטום הרצפות יבוצע מתחת לריצוף )ע"ג רצפת הבטון( לרבות "רולקה" בגובה  

 מעל פני הריצוף על הקירות.

באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים "רצפות שאינן רטובות" על הקבלן לבנות מחסום  

 ס"מ מפני הריצוף אשר עיבודו מצידו 1.5-ס"מ פני המחסום כ 12X10מבטון מזוין בחתך 

הפנימי אל האזור הרטוב, יהיה כדוגמת "רולקה" כמפורט לעיל. מטרת המחסום מניעת 

חדירת לחות מה"אזור הרטוב" ל"אזור היבש" בתחום שמתחת לדלת הכניסה, הנ"ל 

 כלול במחיר איטום רצפות רטובות.

 הכנת השטח 

 השלמת עבודות אינסטלציה, ניקוי השטח מאבק וליכלוך כהכנה לעבודות האיטום. 

 איטום 

גרם למ"ר על גבי השטח  300, בכמות GS474סדר העבודה: מריחת פרימר ביטומני  

 והרולקות.

ק"ג למ"ר.  4" בכמות כוללת Hמריחת איטום ביטומני בשכבות כדוגמת "פלקס פז  

 ס"מ מעל פני הריצוף. 15המריחה עד למפלס 

 

 רטובים חדרים קירות איטום 05.07

 הכנת השטח 

ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר  יש להכין את השטח 

הלא מודבק )כמו חול(. יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין בלוקים ועמודים, 

חול ומים "סיקה לטקס"  3צמנט,  1חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' בתערובת של 

 מכמות המים(. 20%או שו"ע )

 איטום 

חול ומים "סיקה לטקס" או  3צמנט,  1"י הרבצה צמנטית בתערובת של האיטום יעשה ע 

 מכמות המים(. 20%שו"ע )

 מ"מ. 8-עובי מינימלי של השכבה כ 

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת  

ס"מ. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה  10ג"ר/מ"ר ברוחב של  60אינטרגלס משקל 

 הצמנטית עד לכיסוי מושלם.

 מ'. 2האיטום יכלול את כל שטח הקיר עד לגובה של  

 גמר 

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. 
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 גגות איטום 05.08

 הכנת השטח לאיטום גגות בטון: 

מזו ואינה של "הליקופטר". באם התשתית שונה  התשתית לאיטום תהיה בטון ברמת החלקה

עת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום יש לתקן ולהחליק את מאפשרת לד

( המשופר במוסף הדבקה כמתואר 1:3התשתית. תיקון והכנת התשתית תתבצע בטיט צמנט )

 להלן:

 מריחת "שמנת הדבקה" תוך שיפשופה היטב לתשתית. (01

 הרכב "שמנת הדבקה" )ביחד נפח(: 

 (.נפח מלט )צמנט פורטלנד טרי 1 -         

 נפח חול דק, נקי וללא אבק. 1 -           

" או שווה ערך. אל 417מוסף הדבקה כגון "שחלטקס  50%"מי התערובת" יכילו  

 התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך בחישה מתמדת.

( בתוספת מוסף הדבקה כנ"ל  1:3יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה ) (   2

 מ"מי התערובת"(. 15%)בשעור  

 

 יצירת שיפועים לגגות בטון 

 יצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הנדרשים בתוכנית הגג ותבוצע כמפורט להלן:

ק"ג למ"ק  1200בטון נקבובי קל )תאי( כדוגמת "בטקל", במשקל מרחבי  –שיפועי גגות  

 .40וחוזק 

 

 איטום ביריעות ביטומניות 

 :שכבת יישור והחלקה .1

 בה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנות( כמפורט:השכ 

-"  )פזקר( או שווה ערך, בשעור של כ474מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.  א(   

גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.  דגש מיוחד  יש  300

 לתת לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.

)פזקר(, ויישור  85/40מן  חם  מנופח  מסוג  מריחת שכבה  עבה  של  ביטו ב(   

במגב רחב. המריחה תבוצע בשני מהלכים להבטחת מילוי חללים ופגמים 

-קטנים.  אין למרוח את שכבת  הביטומן  ע"ג ההגבהות. שעור  הצריכה כ

 ק"ג למ"ר.  2

 המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת השכבה. ג(

 

 ום:יריעות האיט . 2

יריעות האיטום תהיינה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות, יריעה 

פולימר  15%עליונה בגמר אגרגט מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 

 . R, רמה S.B.Sאלסטומרי 

 גר'/מ"ר. 180מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  4עובי היריעה 

 עה לפני הנחת היריעות.על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג הירי

 

 שכבת האיטום: .   3

 שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות כמפורט בהלחמה מלאה.     -
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היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו/או לתשתית  -

 הכל בהתאם לפרטים )גג קירות ומעקות(. –הבטון 

תכניות והנחיות העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם ל -

 המפקח.

אופקי, אנכי, תודבקנה "יריעות חיזוק".  –בכל מפגשי מישורים שונים  -

"יריעות החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג והשיטה המתוארים 

 לעיל.

ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה יהיה מעל  40רוחב היריעה  יהיה לפחות  

מ מכל צד יהיו מולחמים היטב ס" 10לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות 

 לתשתית.

 קצוות יריעות  אלו  "תגוהצנה"  לביטול  הקנט  הנוצר )"המדרגה"(. 

 הביצוע בשטחים האופקיים: -

הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת לאחר   

 שהיריעה  נפרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משני קצותיה אל מרכז היריעה.

 יטת העבודה רק באישור המפקח.שינוי בש 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד הנמוך אל  -

הצד הגבוה, אלא אם נדרש אחרת על ידי המפקח.  העבודה  תחל  תמיד  

 סביב  פתחים  )כגון  מרזב וכו'(.

בכל  מקום  בו  תודבקנה  שכבות  נוספות,  כגון  מעל "יריעות חיזוק" או  -

"יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה העליונה כלפי אלה של 

 השכבה התחתונה.

 שעור החפיפות: -

ס"מ, מלבד  10אלא אם נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של  

ס"מ מפינות. מכל מקום, יריעת איטום  20אלה שיבוצעו בתחום של 

 ס"מ מעבר לפינה. 15תופסק במרחק של 

בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליונה או יותר משכבה בכל מקום  

 1/2אחת, תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי התחתונה ברוחב של 

 יריעה.

"יריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהות, מעקות וכו'( "יריעות חיפוי"  -

)"פלשונג"( תודבקנה החל מגובה המצויין  בפרטים  )מפני  שכבת  האיטום  

ס"מ על פני שכבת  15פקי(  ע"ג המעקה, או אף המים  ו"תרד" עד האו

האיטום האופקי.  יריעת החיפוי  תהיה מהסוג המשמש את שכבת 

 האיטום העיקרית.

קיבוע רצועות חיפוי על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל  -

אלומיניום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע. מילוי המרווח שבין הפרופיל 

 ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאריתני או אלסטומרי ביטומני. והמעקה

 אמצעי הבטחה וזהירות:     -

סמוך  לפני  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגנה  כגון פוליאטילן וכו',  

 אם קיימים כאלה.

 על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )"שפכטל"( ו"לגהץ". 

 הלבנת חיבורים -

ההצפה ואישורה יולבנו החיבורים בין היריעות באמצעות  בתום בדיקת 

 .המנהלצביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באישור 
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 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה. -

 

 בידוד טרמי 

 "מ .מ 5 בעובי מחורצים קר קל לוחות יונחו האיטום שכבות מעל

 על פיזורו טרםב ירחץ החצץ"מ . ס 5 בעובי חצץ שכבת תפוזר המבודדת המערכת מעל

 . הגג

 

 בדיקת אטימות 

ידי הצפתן בכל שטחן במים -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד  72ס"מ לפחות במשך  5בגובה של 

לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת 

 ום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.מחס

אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על ביצוע 

 בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.

  

 

 תפרים 05.09

 הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המנהל:

סקת יציקה אופקית במרצפים התפר בחומר אוטם תפרים מסוג סיקה פלקס בכל הפ .א

WF 3 PRO  2לרבות פריימר או שווה ערך, בחתךX2 .ס"מ 

 WF3ס"מ, יאטמו משני צידי הקיר בסיקה פלקס  2תפרי התפשטות בקיר ברוחב  .ב

PRO 2, לרבות פריימר או ש"ע בחתךX2 ס"מ והתקנת עצר מים מ- V.C.P  20ברוחב 

 רכז הקיר.ס"מ, במ

 

 איטום צמנטי 05.10

 האיטום יבוצע רק בשטחים שיסומנו ע"י המנהל לפי המסומן בתוכניות.

 הכנת השטח 

יש להכין את פני הבטון של האלמנטים, השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות חומר  

 2לא מודבק וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי הבטון בעומק של 

, לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים. יש לסתום את כל החורים, ס"מ

" או Mחול ומים בתוספת "סיקה לטקס  3צמנט,  1' בתערובת של ואזורי סגרגציה וכ

 מכמות הצמנט(. 15%שוו"ע )

 פעולת איטום  

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  3על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  

 ק"ג/מ"ר. 3" או שוו"ע בכמות כוללת 107"סיקה טופ סיל 

 ס"מ. 10בחיבור בין יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של   

 ג מ ר 

 ביצוע מילוי חוזר זהיר או חיפוי אבן, עץ וכד' בהתאם לתוכניות אדריכלות. 
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 מדידה לתשלום 05.11

 ,תכניות ופרטי הביצועהמדידה לצורך חישוב כמויות תהיה בהתאם ל

 יח' מדידה : 

 מ"ר –איטום גגות 

 מטר אורך.  –איטום רולקות 

 מ"ר – )קלקר וחצץ(בידוד טרמי ושכבת חצץ 

 מ"ר , –איטום יסודות,רצפה וקירות 

 מטר אורך קיר.  –איטום תפרים 

 מ"ר –איטום צמנטי 
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 ומסגרות פלדה אומןנגרות  עבודות .06

 כללי  06.00

מהדורה   06בודות הפלדה והנגרות יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק כל ע

"מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה", למפורט במפרט המיוחד, ולתקנים  – 2008חמישית, יולי 

 במפרט הכללי. 19001הישראלים והזרים המפורטים בסעיף 

ורוזיה נקודתית, סימני תפרים, אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת ק

סימני ארגון, שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב. הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע 

מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות המדויקות. כל הפריטים הרשומים 

תקנתם, בכתב הכמויות כוללים אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים לה

 וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 06.01

 .פלדה ומשקופים דלתות •

 מסוגים שונים. פלדה רפפותו שירות לארונות דלתות •

 .המסעדה מבנה מעל גלי פח מחופה עץ גג •

 .המסעדה למבנה ניהחיצו הבר אזור מעל תלויה פרגולה •

 מבנה מסעדה.-שער כניסה לחצר שירות ומסתור •

 סורגים. •

 סעדה.המ ברחבת קבועבר חיצוני  •

 

 הנחיות כלליות ודוגמאות הגשות  06.02

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המנהל( על חשבונו הוא, וכן 

 ריכל לשפוט את טיב הדגם.ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאד

על כל דגם ו/או  המנהלאין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור ככלל 

הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם 

 לדגם שנבדק ואושר.

ופים, דלתות רפפה,חלונות עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה או אלומניום, כגון דלתות ומשק

 ביצוע ההזמנה. לפניוסורגים, על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר לאישור 

בהתאם לנדרש בפרק  בתנור צביעה על אישור תעודת להציג הקבלן על האלמנטים כל עבור •

 ההתקנה לפניעבודות צביעה במפרט זה ובדיקות מעבדה נוספות ככול שידרש  11

 .בשטח

 נדרשות ובדיקות  ((Mock-upsדמי  דגמי רשימת  06.02.01
 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים:

 מ"ר של גג עץ מחופה פח גלי מעל מבנה המסעדה. 8 •

 מבנה המסעדה.ל החיצוני הבר אזורמ"ר פרגולה תלויה מעל  4 •

 מ' אורך של מסתור חצר המשק בסמוך למבנה המסעדה. 2 •

 .ופרזול איטום יריםצ לרבות, מפלדה רפפות דלת של' יח •
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06.02.02  Shop Drawing - יצרן שרטוטי 
 שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויוגשו מראש לאדריכל ולקונס' לאישור.

 .3Dהתוכניות יוגשו בתוכנית ייעודית ב 

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש  

 המסעדה מבנה מעל גלי פח מחופה עץ גג •

 מבנה המסעדה.ל החיצוני הבר אזור מעל תלויה הפרגול •

 מבנה מסעדה.-שער כניסה לחצר שירות ומסתור •

 כנדרש עץ חיפוי לרבות חצוני בר •

  

 ומסגרות פלדה אומןכלליות לביצוע עבודות נגרות  הנחיות  06.03

ככלל כל הדגשים המופיעים בפרק זה הם תוספת לדגשים המופעים בפרקי הקונסטרוקטור. בכל 

 .גובריםירה בין סעיפים אלו לבין סעיפי הקונסטרוקטור, סעיפי הקונסטרוקטור סת

 ריתוך עבודות לביצוע דגשים 06.03.01

 של חשיפה הינה בשטח ריתוך של משמעות המלח בים הייחודים השטח תנאי בשל •

 . במפעל ורק אך יבוצעו הריתוכים כלו בשטח ריתוך לבצע אין לכן,  לקורוזיה האלמנטים

 הריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים.  ככלל •

לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך אלמנטים  אין •

בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים 

 ומאושרים לפי תכניות.  

  . מהמפקח בכתב חיהלהנוהשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם  תיקונים •

 או רנטגן ובדיקת 11.9.61 סעיף 1225"י ת"פ ע חזותיות בדיקות יערכו במבנה הריתוכים בכל •

 מוסמכת מעבדה"י ע יבוצעו הריתוך בדיקות כל 11.9.6.2 סעיף"פ ע סונית אולטרה בדיקה

 .המבצע חשבון ועל

, מלא ריתוך מסוג היהי הריתוך מנוגדים בכיוונים בפסיעות לסירוגין ריתוך יהיה הריתוך •

 .לסירוגים הכיוונים בכל יעשה הריתוך)סיגים(  שלקה ללא

 הצורה והגלוון הריתוך עבודות גמר לאחר.  גבוהה מקצועית ברמה יבוצעו הריתוך עבודות •

 .מידות שינוי או  עיוותים ללא ישרים שינוי ללא ישארו האלמנטים של והגיאומטריה

 

 גילוון עבודות לביצוע דגשים  06.03.02

חלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של ה •

 אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי  •

ח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השט

 הגילוון.

סמ"ר יותר להשתמש בצבע  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ •

 תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד. 2 -עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

התאמתו לתקן ואיכותו, וכן רן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, צהי •

 שנה לפחות. 20אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 
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 דגשים לביצוע עבודות חיבור באמצעות ברגים 06.03.03

 יוצר שלא ובאופן יחסית נסתרים במיקומים נקבעות שההברגות לוודא יש הניתן ככל •

 .יותר הגלוי החלק כלפי יופנה הבורג שראש כך תמיד יהיה הברגים כיוון. ויזואלית הפרעה

מחבר באמצעות הברגה יסומנו, ע"ג פרט מיוחד: מיקום החורים, קוטרם המדויק  בכל •

 באלמנט להשתמש איןובהתאם גם החירור ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  

 .בכתב אישור ללא תכניות"פ ע שלא חורים נעשו בו

קם, בפרטי ההברגה ובכוח שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוז הברגים •

 הדריכה לנדרש בת"י. 

 .המחבר באותו ברגים סוגי מספר לערבב אין •

מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים.  בכל מקרה יוצמדו שני  באלמנטים •

 אומים מהודקים היטב לכל בורג. 

 של ובפיקוח יםומנוס מיומנים עובדים"י ע התכניות לפי תתבצע ודריכתם הברגים הרכבת •

 .העבודה  מנהל

 

 ואחסנה הובלה לביצוע דגשים  06.03.04

 ושלמות שלמותם את טיחתב האלמנטים טעינתהאלמנטים תעשה בדרך זהירה.  הובלת •

יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי מרחק מעץ בכדי למנוע  .הצבע שכבת

 התעקמותם, פיתולם או פגיעות ונזקים אחרים.

 עטופים יהיו בשני אחד אוה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית ההובל בזמן •

 על שאושרו ולאחר המפקח בנוכחות רק יועמסו והצבועים המגולוונים האלמנטים .בקרטון

 .ידו

 .העבודה מנהל בנוכחות תעשה תעודותיהם בצירוף לאתר וקבלתם האלמנטים פריקת •

 יהיה המפקח.  תכניות"פ ע שלא יםאלמנט או תעודה ללא אלמנטים לאתר להכניס אין •

 .לעיל בדרישות עומדים אינם כי נוכח אם אלמנטים של לאתר הכנסה לפסול רשאי

 שיבטיח ובאופן מעץ מרחק בשומרי שימוש ותוך מוגבה משטח"ג ע באתר יונחו האלמנטים •

 המפקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי האלמנטים. מניעת פגיעה בהם מכל סיבה שהיא.

 אלמנטים או ריתוך בבדיקות נפסלו אשר אלמנטים של בשטח הימצאותם להתיר אין •

 או המפקח"י ע לשימוש נפסל אשר אלמנט כל או מפורש אישור לפי שלא חיבורים המכילים

 .חשבונו ועל הקבלן"י ע מיידית יפונה"ל כנ אלמנט כל. המתכננים

 

 הוראות מיוחדות לאופני מדידה  06.03.05

 המלאכות, הפחת כולל, והתאמתם הרכבת, החומרים אספקת את כוללים הפריטים מחירי •

 של וההרכבה האספקה את המחירים כוללים כן. במקום וההרכבה ההתקנה, הדרושות

 מפתחות)כולל  מאסטר למפתח התאמה, והאטמים הצביעה, והרכבתו הזיגוג, הפירזול

 '.וכו( מאסטר

 )גם אם מחומר שונה(. הדלתות, החלונות והתריסים כוללים את המלבנים  מחירי •

 הם אם)גם  שייכים הם שלהם הפריטים עם נמדדים, וציפוי הלבשה סרגלי, הזיגוג סרגלי •

 (.שונה מחומר עשויים

 שייכים שהם והדלתות החלונות במחיר ויכללו יחד ימדדו ושבכות סורגים רשתות, תריסים •

 .להם
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 בהתקנה המותקנים, תהכמויו בכתב כמצויין, אחרים ואלמנטים חלונות, מעקות מחירי •

 .חם באבץ גילוון כוללים, הבניין של חיצונית

פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל המתואר בתכניות  מחיר •

 ובמפרט, בקשר לאותו פריט. 

"פדופן",  ושכבות המילוי את כוללים, אקוסטיות כדלתות המוגדרות, הפח דלתות מחירי •

 .כמפורט האטימות תגומיו ואת כמפורט

, האטימות פרופילי של וההתקנה האספקה את כוללים, הסוגים מכל, הדלתות מחירי •

"ל הנ הפרופילים לקבלת ההכנות ואת, בתכניות מפורטים שאינם וגם בתכניות המפורטים

 .והמשקופים הדלתות בפרטי

 

 הוראות מיוחדות להרכבה בבניין 06.03.06
להרכבת הרכיבים בבניין, באופן מדוייק ומפולס ולפי הוראות על הקבלן מוטלת מלוא האחריות 

 המנהל.

 

 הנדרשות העבודות רשימת לפי פרטניות הנחיות  06.04

 ומשקופים פלדההנחיות פרטניות לביצוע דלתות  06.04.01
בכניסות לחדרי השירותים ובאזור הממ"מ במבנה המסעדה יותקנו דלת מוסדית חד כנפית מפח 

ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן,  90/210מגלוון במידות 

מ"מ, מנעול צילינדר לפי  1.5או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגלוון בעובי   P.V.Cציפוי 

 , ידיות מתכת ומחזיר קפיצי. תוצרת "רינגל" או ש"ע גוון לפי בחירת האדריכלי.101ת"י 

 

  .יחידה :מדידה אופן

 

 : כוללהדלתות  מחיר

 180X014X4צירים עם מיסב   •

 מחזיר קפיצי, עם מחזיק שצויין בתכניות )לפי בחירת המזמין(.  •

 .ידית ומנעול צילינדר  •

 קומפלט כולל משקוף לפי יחידות, במידות כמצויין בכתב הכמויות.  -המדידה    •

 

 הכלולים והאביזירים לדלתות התכנון דרישות

 מפתחות מאסטר

עולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע. כל מפתחות הצילינדר יותאמו לסדרות "מאסטר" כל המנ

מאסטר", דו צדדי, לפי רשימה שימסור המפקח עד למועד הרכבת הצילינדרים. אספקת -ו"תת

המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, לדלתות נגרות ומסגרות. כל מפתח 

מאסטר", לפי החלוקה שיוחלט עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי -יהיה שייך לקבוצה של "תת

מאסטר" -לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח  מאסטר קיים. כל קבוצות ה"תת

יותאמו למפתח מאסטר ראשי אחד. גם מפתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל 

מאסטר", כמתואר -"מאסטר" ו"תתההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות 

 לעיל, יהיו כלולות במחיר הדלת.
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 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות

 .נוסף בסעיף יתמחרו ולא הדלת במחיר כלולים המשקופים מחירי

ישלהשתמש במשקופים עם שן הפרדה לכל  .הקיר עם אחד במישור יעשה הדלת משקוף 

 ור בין הקיר למשקוף:הדלתות לצורך קבלת תוצאה נקייה של החיב

 

 

 בדלתות הכניסה בלבד )ולא בדלתות הרפפה( יש להשתמש באטם גומי במשקוף. 

מנירוסטה יש לוודא שסוג הנירוסטה גבוה  יש להציג ידיות לאישור. במידה והידיות עשויות 

 זאת ע"מ להבטיח עמידות לאורך זמן ובהתאם לדירשות המפרט. 310-מ

מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת המותקנת בו )ע"י  

 מ' בשניה. 10ק"ג במהירות של  100אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיעור של 

משקופים המתאימים לדלתות חדרי השירותים ובית האוכל יהיו המשקופים מותקנים ב 

, כשהדלתות בהן סגורות ונעולות. על הקבלן להמציא אישור 45DBלהורדת רעש בשיעור של 

מעבדה מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש 

 בשיעור הנדרש.

החדרת רגלי המשקוף לתוך -שערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי עיגון משקופים הדלתות וה 

ס"מ לפחות. לאורך פינות המפגש בין המשקוף לרצפת הבטון ו/או  5רצפת הבטון, בשיעור של 

 הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל", לשם קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.

הדלת. טיפוס שמחזיק את הדלת במצב מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות  

 פתוח וע"פ דוגמאות מאושרות. מעצורי הרצפה כלולים במחירי הדלת בכל הסוגים.

 

 חיבורים 

 בריתוך מלא. -בהברגה, וכשלא ניתן  -כל החיבורים ייעשו, במידת הניתן להסתרה 

 

 איטוםדרישות 

סף הפתח באמצעות פסי בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף ל 

או במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר  ET395דגם  PVCגומי גמישים. פרופיל 

 של "סופרסיל" או ש"ע.
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בסף הדלת יש להתקין פס הפרדה מפליז או אלומנים, הפס נועד בראש ובראשונה לצורך  

וצר הפרדה ויזואלית ביצוע איטום יעיל של החדר. בנוסף לפס חשיבות אסטטית כאשר הפס י

 ופיזית בין הפנים והחוץ. יש להמשיך את ריצוף החוץ עד לפס ההפרדה בהתאם לפרט:

 

 תהליכי אישור ובדיקה

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ אשר יכללו תיאור מלא של כל  

 הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם לפני הזמנתם.

תעודות אישור על צביעה בתנור לפני התקנת הדלתות והמשקופים  הקבלן יגיש למפקח 

 עבודות צביעה במפרט זה.( – 11בשטח. )בהתאם לנדרש בפרק 

 

 רפפות פלדה מסוגים שוניםו שירות לארונות דלתות לביצוע פרטניות הנחיות 06.04.02
 כנפית בכניסה לחדרי חשמל ושירות-דלת רפפות דו

עפ"י תכנית אדריכלית, עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, משתנים   דלת הרפפה בגדלים

משקוף פח צבוע לפי אדריכל, כולל מנעול ידני, מפתח מסטר, צילינדר, זוג ידיות חסינות אש 

 מנירוסטה, ורוזטות תוצרת רינגל או ש"ע.

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה מושלמת עפ"י תכנית.

 

 יחידה. אופן מדידה:

 

 בנויה בנישה מים מחלק ארוןל דלתות

 מורכבת, בתנור צביעה וגמר שקוע קפיצי סוגר, פח משקוף לרבות מ"מ 1.5 מגולוון מפח דלתות

 .תוצרת "רינגל" או ש"ע בנויה בנישה
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 קטלוגי מוצר שאינם סיכוך ועבודות לפרגולות כלליות הנחיות 06.04.03
 

 ותהפרגול עבור יצרן שרטוטי לשלב הנחיות

אשר  1:50 – 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING ש לאישור האדריכל שרטוטי יצור הקבלן יגי •

יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו 

מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות 

ת המכללים אשר להם נדרשת בדיקה הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקו

על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן 

ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי 

 הקבלן. 

ות מתנאי הקבלן תכלול התאמה לדרישות הארכיטקטורה והתאמה לדרישות הנובע הצעת •

)ייתכן ויצגו  :זה בשלב הידועות הדרישות פירוט להלןהשטח הייחודים לאתר )ים המלח(. 

בפני הקבלן דרישות נוספות עם התקדמות הפרויקט וכחלק מהתיאום בין דרישות 

 הקונסטרוקציה והאדריכלות( 

 יש לתכנן את הפרגולה כך שלא יידרש חיבור באמצעות ריתוך בשטח. 

יאושר רק במקומות בהם יוכח שפרט החיבור אינו מהווה הפרעה  חיבור עם ברגים 

 ואינו פוגע במראה הכללי של הפרגולה.

יש לכלול בפרטי הפרגולה חיבור אינטגרלי לגופי התאורה שנבחרו לרבות חיבור  

 תשתית החשמל באופן סמוי ובטיחותי. 

 יש לכלול בפרטי הפרגולה מרזבים ואפי מים אינטגרליים. 

צור שימסור הקבלן לאישור המפקח תכלול, בית היתר, את נתוני מכשיר ההרמה, היי תכניות •

משקל האלמנטים, סדר ההקמה, פרטי תימוך ארעי, סידורי בטיחות וכו'.  התכנית תביא 

 בחשבון את יציבות הקונסטרוקציה בכל מצבי הביניים.

 
 הפרגולות יצורלשלב  הנחיות

מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל גילוון, צבע דמי מחבר מייצג של כל  םהקבלן יספק דג •

דמי  מיבאתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  האדריכל/מפקח. דג םוחומר הכיסוי, שיוק

האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה 

כדי לשאת בעומסים הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת 

 המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו. 

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של  •

לאיכות  האסתטיקההמפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט 

 עבור הפרויקט.

 התוכניותודגמי על והמפקח המהנדס, האדריכל אתמ אישור קבלת חובת חלה הקבלן על •

 על זו עבודה על מאחריותו גורעת אינה הגורמים מבין זה אישור קבלת.  יספק אשר  הדמי

 .ושלביה מרכיביה כל

אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי,  •

 בכתב על ידי המפקח.אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך  •

 כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. •
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הדמי ויפנה אותם מאתר  -מפקח, הקבלן יהרוס את דגמיהכאשר נתנה הוראה על ידי  •

 .הפרויקט

 
 באתר הפרגולות ביצועלשלב  הנחיות

אישור התכנית ודגמי הדמי  ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית  •

 להקמת הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו או הנובע ממנה.  

בזמן ההקמה ייבדקו כל האלמנטים ויחלפו או יתוקנו במפעל במידת הצורך. תיקון  •

 בכתב יגובה זה אישורושר במקרים יוצאים מן הכלל ע"י המפקח, האלמנטים בשטח יא

 .הפרויקט של והאדריכל היזם מול ויתואם

אין להרכיב אלמנטים הכוללים ריתוכים בטרם העביר המבצע למפקח אישור מעבדה המעיד  •

 על תקינות הריתוכים.

יבוצע ע"י  באתרחיבור האלמנטים , באתרשוב כי לא יותר חיבור באמצעות ריתוך  יודגש •

 הברגה או באמצעות מחברים מיוחדים כפי שיאושרו מראש בתהליך התכנון.

הקמת הקונסטרוקציה תעשה עפ"י הסדר שאושר בתכניות ובאופן שלא יוצרו מאמצים לא  •

 מחושבים, תזוזות אופקיות ושקיעות.

לפני הרכבת האלמנטים תבוצע בדיקת דיוק האלמנטים הותאמת האלמנטים למצב הקיים  •

שטח.  המפקח יאשר, לאחר שקיבל תוצאות בדיקה זו, את חיבור האלמנט או שיתן הוראה ב

 לתקנו או להחליפו.

חיבור האלמנטים יעשה רק לאחר קיבועם וייצובם באמצעות תמיכות חיזוק ואביזרי חיבור  •

 ארעיים.  

ת הרמת האלמנטים תעשה באופן שלא יפגע בהם, ביציבות הקונסטרוקציה הנבנית, ביציבו •

 אמצעי ההרמה ועפ"י כל כללי הבטיחות.

 .10.2סעיף  1225דריכת הברגים והשימוש בהם יעמדו בדרישות ת"י  •

 ללא בשטח והרכבה, הספקה כוללת במפעל בתנור צביעה, גילוון, ריתוך, כוללת העבודה •

 .קדיחהו /או ריתוך

 

 עץ סינטטי אוהנחיות כלליות לעבודות עץ 

 נגרות חרש במפרט זה(  20בודה עם עץ בפרק )ראה סעיפים נוספים בנוגע לע

 
 .לתוכניותהחיפוי יבוצע בהתאם לפרטים ו •

מ"ר )בהתאם לרשימת דגמי הדמי שמפורטת  4על הקבלן להכין דוגמא בשטח של לפחות  •

 לעיל(.

 כל חומרים יהיו מסוג א' ולפי התקן. •

נגד אש על הקבלן  כל העץ יטופל במפעל באימפרגנציה הן נגד מזיקים ונזקי מזג אוויר והן •

להמציא למפקח מסמכים המעידים על סוגי החומרים בהם טופל העץ במפעל, שיטות 

 האימפרגנציה והתקנים בהם עומדים החומרים.

על מעכב הבעירה לעמוד בתקנים ובדרישות של כיבוי אש מועצה אזורית תמר וזאת  •

 באחריות הקבלן.

 נזק וזאת עד למסירה.לאחר אישור העבודה על הקבלן להגן על החיפוי מ •

 לרבותעבודות, המחיר היחידה כולל את כל חומרי הגלם כולל האימפרגנציה וכן את כל  •

וההרכבה למצב מושלם לשביעות של לוח העץ , קיבוע העץ לקונסטרוקציה  הצביעתהחיתוך 

 רצון המפקח והאדריכל.
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  המסעדה מבנה מעל גלי פח מחופה עץפרטניות לביצוע גג  הנחיות

 נגרות חרש במפרט זה(  20עיפים נוספים בנוגע לעבודה עם עץ בפרק )ס

מ"ר , סוכך מעל  מבני המסעדה והשירותים, נתמך על ידם  785-גג קורות עץ עגול בשטח של כ 

 ומשלים אותם.

ולכן על הקבלן קונסטרוקציית הפלדה המגולוונת של הגג הינה אינטגרלית למבנים אלה  

ע"פ כל ההנחיות שפורטו לעיל( של הגג לאישור לפני התחלת להגיש את תוכניות היצור )

 ביצוע המבנים. 

בנוסף לאמור לעיל עם גמר ביצוע עבודות הבנייה של המבנים על הקבלן להכין ולהגיש  

( בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן בבסיסי AS MADEלמפקח תכניות עדות )

שרטוטי היצרן לפרגולה בהתאם לתוכנית העדות  הפרגולה שבמבבנים. על הקבלן לעדכן את

 לפני התחלת יצור יתר חלקי הפרגולה.

על הקבלן לכלול בשרטוטי  ,up-downעל גבי עמודי הפרגולה מתוכננים גופי תאורה מסוג  

 היצרן את פרט חיבור גופי התאורה לעמודים וכן את חיבורם לחשמל. 

העבודות הכרוכות באופן מפורש או נלווה מ"ר. מחיר היחידה כולל את כל  אופן המדידה: 

 ונדרשות לשם ביצוע מושלם של הפרגולה.

 

 מבנה המסעדהל החיצוני הבר אזור מעל תלויה פרגולה לביצוע פרטניות הנחיות

פרגולה תלויה המורכבת מקונסטרוקציית פלדה עפ"י קונס' וגוון עפ"י אדריכל, מחופה לוחות  

 ורכים משתנים לפי תכנית.ס"מ ובא 14/2.5, בגודל איפאה עץ 

קונסטרוקציית הפלדה המגולוונת של הפרגולה התלויה אינטגלית לעמודי הגג שמפורט  

ולכן על הקבלן להגיש את תוכניות היצור לפרגולה התלויה )ע"פ כל ההנחיות בסעיף הקודם 

 שפורטו לעיל( יחד עם עם תוכניות היצור של הגג .

על הקבלן לכלול בשרטוטי  ,וכננים גופי תאורה אורכייםעל גבי קורות הפלדה של הפרגולה מת 

 היצרן את פרט חיבור גופי התאורה לקורות וכן את חיבורם לחשמל.

מ"ר. מחיר היחידה כולל את כל העבודות הכרוכות באופן מפורש או נלווה  אופן המדידה: 

 ונדרשות לשם ביצוע מושלם של הפרגולה.

 ודות בר חיצוני במסעדההנחיות פרטניות לביצוע עב 06.04.04

בר ישיבה חיצוני המורכב מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת. קיבוע  ופרטי ייצוב נוספים עפ"י  

פרטי קונס', גיאומטריה עפ"י פרטי אדריכל. הבר מחופה לוח עץ בגוון עפ"י בחירת האדריכל 

 ס"מ ובאורכים ורדיוסים משתנים לפי תכנית.  40-50ברוחב 

אשר  1:50 – 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING ר האדריכל שרטוטי יצור הקבלן יגיש לאישו 

יכללו תיאור מלא של חלוקת לוחות העץ, פרט חיבור לוחות העץ לפלדה, פירוט כל 

 הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. 

מ"ר. מחיר היחידה כולל את כל העבודות הכרוכות באופן מפורש או נלווה  אופן המדידה: 

 יצוע מושלם של הבר.ונדרשות לשם ב

 ושערים גדרותפרטניות לביצוע עבודות  הנחיות  06.05.04
 

 גדר רפפות לחצר המשק במבנה המסעדה 
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גדר חצר משק עשויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ומחופה רפפות אלומיניום לפי פרט 

 אדריכל. עפ"ימ' ובצביעה  2אדריכלי בגובה 

 בשטח.העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה 

 

 .מ"ר אופן המדידה:

 

 שער רפפות לחצר המשק במבנה המסעדה 

שער חצר משק עשויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ומחופה רפפות אלומיניום לפי פרט 

 אדריכל. עפ"יס"מ, ובצביעה  200/120אדריכלי במידות 

 העבודה כוללת הספקה, צביעה והרכבה בשטח.

 

 יחידה. אופן המדידה:
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 תברואה נימתק  .07

 כללי 07.00

מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות אספקת מים קרים וחמים, מערכת 

דלוחין, מי שופכין, קבועות תברואתיות, מערכת חימום מים באמצעות דוד חשמל, וניקוז 

מזגנים ומי גשם בתוך המבנה, כולל אספקת כל הציוד והחומרים חומרי העזר, הרכבתם במקום 

 ל המלאכות הדרושות לקבלת מתקן מושלם ומתפקד.וכ

העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניין )"האוגדן הכחול"(, תקנים של 

מכון התקנים הישראלי והוראות למתקני תברואה מטעם משרד הפנים. מסמכים אלו מהווים 

נושא למכרז/חוזה זה. בכל  חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, וחלים על העבודות המשמשות

מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הבינמשרדי ובין מפרט זה, יהיה כוחו של זה 

האחרון עדיף. כמו כן כל העבודות תעשנה בהתאם לתקנים, הוראות יצרני אביזרים והצינורות, 

פ"ח, משרד הבריאות, רשות הכבאות, מרכז קו -וכו' בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 

 הרשות המקומית וכו'.

 

 בודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:הע

 

57מתקני תברואה ובפרק  07 -המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ובמיוחד פרק  

 קווי מים, ביוב ותיעול. -  

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  

 מערכת שרברבות ובדיקתן. - 10מפמ"כ  -מפרט מת"י  

 תקנת מתקני תברואה ובדיקתם.ה - 1205תקן  

 כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. 

 

 הגשות 07.01

 כל של ודגמים דוגמאות, והמתכנן האדריכל, המפקח אישור קבלת לצורך, לשטח יספק הקבלן .1

 הקבועות כל. לספק עומד  הוא אותם, והסוללות הברזים לרבות, הסניטריות הקבועות

 .שאושרו לדגמים זהים יהיו במבנה שיותקנו אביזריהןו

 כפי או, ולתקנים למפרטים בהתאם דגימות נטילת יבצע הקבלן - לתקן והתאמה שדה בדיקות .2

 לדרישות להתאמה מעבדה ובדיקות השדה בדיקות לביצוע ההוצאות כל. המפקח שיקבע

 דרישות לפי ואם ניותובתכ במפרט המפורט לפי אם, והמפקח המהנדס"י ע הנדרשות, התקן

 .למפקח הבדיקות תוצאות כל את למסור הקבלן על. הקבלן חשבון על יהיו, המפקח

 

 כלליות הנחיות 07.02

 הכמויות בכתב המצוינים והמין הטיפוס מן', א סוג לבן מחרס יהיו ואסלות כיורים 

 .וברשימות

 לחיבורה ההכנות ביצוע לפני נקודה לכל מדוייקים נתונים לקבל ידאג הקבלן. 

 כאשר, אדריכלית תכנית פי על יהיו הכלים מרכזי: 

לקראת תחילת הביצוע וגם במהלכו, יימסרו לקבלן תכניות מאושרות  –לביצוע  תכניות .א

לביצוע, ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל את העבודות השונות. התכניות לביצוע עשויות 
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כפי שיתברר לפני ותוך כדי הביצוע. לכלול תוספת פרטים ושינויים מקומיים בהתאם לצורך, 

 התכניות הנ"ל לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה.

 שאין ולוודא הצנרת תוואי את לבדוק הקבלן על, הצנרת והרכבת ההכנה עבודות לפני .ב

 כל תשולם לא. הייצור בעבודות להתחיל מכן לאחר ורק, הצנרת קווי למהלך הפרעות

 אם בדק לא שהקבלן מכך כתוצאה שייגרמו ותיקונים ספותנו עבודות בגין נוספת תמורה

 העבודה במחיר בחשבון לקחת הקבלן על. שהוא סוג מכל הפרעות ואין פנוי הצנרת תוואי

 .לעיל שהוזכרו העבודות כל את

 וחיזוק תליה אביזרי, קונזוליים של המפורט התכנון את להכין עצמו על מקבל הקבלן .ג

 סמך ועל מוכנות תכניות יסוד על הקבלן"י ע יוכן התכנון. הנדרש בציוד הקשורות, לצנרת

 עם הדרישות את ולהשלים לשנות רשאי המתכנן. במפרט הכלולות והדרישות הפרוגרמה

 תכנון או ביצוע עקב שייגרמו הפסד או נזק לכל אחראי הקבלן. התכניות של הסופי האישור

 .אחרת למערכת נזק"ל וכנ לקויים

קבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו לביצוע על ה –תכניות  בדיקת .ד

העבודה, וכן להפנות את תשומת לב המפקח לכל חוסר/סתירה/אי התאמה בין התכניות, 

המפרטים וכתב הכמויות. אי הפניית תשומת לב המפקח במועד לאמור לעיל, תחייב את 

 בקשים.הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או התיקונים המת

 יש. המלח ים בסביבת לשימוש מתאימם במבנה המותקנים הנירוסטה כלי שכל לוודא יש 

בנתוני ו, בשל תכונות עמידות טובה בפני קורוזיה ומעלה 316סוג מנירוסטה ב להשתמש

 .ניקיון וסטריליות מוחלטים על הסביבה קשים, תוך שמיר

 המתאים לפתח חרושתית הכנה עם יהיו, עומד ברז להתקנה מתוכנן בהם כיורים. 

 תקין במצב יימסרו ובסיום, הבנייה בזמן ויישמרו יוגנו בבנין שהורכבו קבועות. 

 הקבועות של השונים היחידה במחירי כלולות לעיל הרשומות הפעולות כל. 

 

 הנדרשות העבודות רשימת לפי פרטניים דגשים 07.03

 .ומשתנות הדחה מיכלי, אסלות 07.03.01

 שר מיכלי ההדחה והמנגנונים יוסתרו בקיר באופן מושלם. הקיר עליו יותקנו כא אסלות

יותקן המזרם אחיד ושטוח לכל גובהו. המזרם מותקן כך שמסתיים במפלס אחד עם אריחי 

 הקיר כולו ואינו בולט. 

 חרסה"  תוצרת בתעלה כפולה גלזורה עם" אסטרה 381" דגם' א סוג לבן מחרס תלויה אסלה"

לאסלה או קטע  זווית, לאסלה חבור גומית,  נירוסטה צירי עם סטיטרמו כבד מושב כולל

 .מושלמת עבודה לקבל  HDPEחבור ישר כולל התחברות לצינור שפכים מ

 מים ומפזר מתלה לרבות לבן מחרס ע"ש או" קריסטל 370" דגם תלויות משתנות. 

 כפתור י"ע לההפע צול 1 מים כניסת עם סמוי מותקן, ונדלי אנטי תלויה לאסלה מנתי מזרם 

 פנל, מתכוונן מעמד, ניתוק ברז כולל ע"ש או  PRESTO תוצרת KE1000 PRESTO דגם לחיצה

 .מושלמת עבודה לקבלת לאסלה והתחברות שטיפה צינור, ט'מנג נירוסטה

 וקערות כיורים 07.03.02

 סוג לבן מחרס, הציבור לשירות ובחלל ראשונה עזרה בחדר, נכים שירותי בתאי רחצה כיורי 

"ע ש או חרסה תוצרת 113"ט מק"מ ס 41*49 במידות" 51"פלמה  דגם"חרסה"  דוגמת' א

 .מושלמת עבודה לקבלת דלוחים לצינור וחיבור צול 1 1/4 בקוטר בקבוק סיפון כולל
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 חרסה"  דוגמת' א סוג לבן מחרס"רקפת"  גדם ושירותים למלתחות עגול שולחני רחצה כיור"

 .מושלמת עבודה לקבלת דלוחים לצינור וחיבור שיש למשטח הכיור בין איטום"מ ס 41 קוטר

 מקלחות 07.03.03

(, מקלחות תאי 4-ב כ"סה) סטנדרטי מקלחת לתא דרך 3 למקלחת( אינטרפוץ) קיר מערכת .1

 מתחת מוקדמת התקנה מערכת לרבות ע"ש או 300189 ט"מק" אלגרו" סדרת – חמת דוגמת

 .מקלחת אשור זרוע הקיר למערכת. חיצוני ולכיסוי לטיח

 (, מקלחות תאי 2-ב כ"סה) נגיש מקלחת לתא דרך 4 למקלחת( אינטרפוץ) קיר מערכת .2

 מתחת מוקדמת התקנה מערכת לרבות ע"ש או 202883 ט"מק אברסט סדרה חמת דוגמת

 .מקלחת וראש זרוע קיר למערכתה .חיצוני ולכיסוי לטיח

 ברזים 07.03.04

 לל לשירות הציבור, עם פיה בינונית קבועה לכיור בעמידה לחדר עזרה ראשונה וח סוללה

 3/8תוצרת חמת או ש"ע   Tמ"מ דגם "אוורסט" תוצרת חמת או ש"ע כולל ברזי  165באורך 

 300224מק"ט 

 מנתי בעמידה לכיור מים קרים בשירותים ומלתחות , עם מחט ניקוי אוטומטי , זמן  ברז

 3/8"ע ש או חמת תוצרת  T וברז חיבור צנורית כולל S600 PRESTOשניות, דגם  5פתיחה ל 

 300224"ט מק

 שיש משטחי 07.03.05
 :ציבוריים במקומות התקן לדרישות בהתאם השיש על להתקין יש הכיורים את

 ס"מ מהקצה. 50כאשר מרכז הכיור החיצוני, מצד הקיר או קצה השיש, רחוק לפחות   •

 ממרכז"מ ס 90 לפחות של מרחק וישנו מזה זה שווים במרחקים ממוקמים הכיורים כאשר •

 .אחריו לבא אחד כיור

 .האדריכלי הפרט"פ ע הברז מיקום •

 תכנית"פ ע משתנים ואורכים"מ ס 60 עומק.  4220 דגם, 5 קבוצה" , קיסר"אבן  משטח •

 קדמי וקנט"מ ס 15 בגובה אחורית הגבהה חיבור, לכיור פתחים חיתוך לרבות, אדריכלית

 .והרכבה הובלה, מדידה על גם אחראי הקבלן"מ. ס 30 בגובה תחתון

 קבועות סניטריות 07.03.06

 
 א. כללי

הקבועות הסניטריות תהיינה מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" שישולבו במשטחי שיש או 

יותקנו ע"ג ארונות מטבח או בחדרי שרותים בדגמים וגדלים כמפורט במפרט להלן. כשלא 

רו של המפקח ורק עם אישורו תותקן מפורט דגם או גודל, יביא הקבלן את הקבועה לאישו

 הקבועה.

 

הכיורים יורכבו בגובה אחיד מעל לרצפה מחוזקים ומודבקים ע"ג אריחי הקרמיקה ועל זיזים 

צבועים בצבע שמן וקבועים בקיר או בארונות המטבח. המשטח בין  1/2מצינורות מגולוונים "

וח בין הכיור והשיש יותקן אטם הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא. במרו

 מתאים או סיליקון לקבלת איטום מוחלט בין משטח השיש לבין דפנות הכיור.
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כל הארמטורות וללא יוצא מהכלל תהיינה עשויות פליז מצופים כרום עם ראשי מתכת תוצרת 

 "חמת" או ש.ע. בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

 
 כיורי רחצה ב.

תוצרת "ליפסקי" פקק ושרשרת,  1 1/4הכיור יכלול סיפון פלסטי " יהיו כמפורט בכתב הכמויות

 או סוללה מצופה כרום "חמת" כמפורט בכתב הכמויות. 1/2וברז יחיד "

 
 אסלותג. 

כמותי חיבור -עם מיכל הדחה סמוי דו  האסלות תהיינה מחרס לבן תלויות תוצרת "חרסה"

 ם גומי מתאים.האסלה למערכת השופכין יאטם באופן מוחלט באמצעות אט

 
 חשמלה. דודי 

ליטר תוצרת "כרומגן" )גוף חימום  200המים החמים לכיורים יסופקו ע"י דודי חשמל בנפח של 

 ואט(. 2,500חשמלי 

           

 , שסתומי בטחון ואל חוזר.1/2הדוד כולל ברזי ניתוק קוטר "

 

 עמדת כיבוי אש 07.03.07
, תוצרת "הכוכב" או ש.ע. עם חצי מצמד 2ברז כיבוי " יותקן בארון )לפי פרט האדריכל( ויכלול,

מ', עם מזנק  30באורך  3/4טיפוס "שטורץ" , גלגלון רב כיווני על ציר מסתובב עם צינור גומי "

או ש.ע. ציוד הנלווה כולל שני  1ריסוס תוצרת "להבות" או ש.ע. וברז כדורי תוצרת "שגיב" "

מ' כ"א עם מצמדי "שטורץ ומזנק דו תכליתי, שני  15 עשויים גומי משוריין באורך 2זרנוקים "

 ק"ג עם ראש מתכת. 6מטפים כיבוי מסוג בי.סי.אף. 

 

 צנרת מים 07.03.08

 
 סוגי הצינורות א.

ללא תפר מגולוונים עם עטיפה    SCH, 40צינורות אספקת מים למערכת כיבוי אש יהיו 

 חרושתית ומאושרים ע"י מכון התקנים.

 ושב גם מחיר הספחים הנדרשים לביצוע העבודה. במחיר הצינור יח

 

 פייפ". עבודות    -צינורות פוליאתילן מוצלב מחוזק באלומיניום למים קרים וחמים "סופר

 , הוראות יצרן וכל מפרט רלוונטי אחר. 340 -הנחת הצנרת תבוצע בהתאם למפרט מפמ"כ כ

 קסגול". עבודות הנחת הצנרת     צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה למים קרים וחמים "פ

 , הוראות יצרן וכל מפרט רלוונטי אחר.340 -תבוצע בהתאם למפרט מפמ"כ כ

 
 בדיקת לחץב. 

 אטמ' . 12כל מערכות הצנרת תיבדקנה בדיקת לחץ. לחץ הבדיקה יהיה 

 
 

 קונזולות, מתלים וכו' ג.

ונזולות מתלים, חבקים וכו' כל הצנרת הגלויה תוצמד לקירות, תקרות, על הגג וכו' באמצעות ק

" או ש.ע. כל הקונזולות, חבקים וכו', יהיו UNISRUTמיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת "
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מפלדה מצופים קדמיום. שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה, ייעטף ברפידת גומי עשויה 

EPDM לקיר,. הקבלן יתאים את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה 

ניצבת, תלויה וכו'. לפני הרכבת הקונזולות, חבקים וכו', יובאו דוגמאות מכל סוג ומין, לאישור 

המפקח. רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה, אופן השימוש מיקום וכו', תבוצע עבודת 

 התקנת הקונזולות.

 

והעלויות עבור הנ"ל עבור הספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד 

 יהיו כלולות במחירי היחידה להנחת הצינורות.

 
 מעבר דרך הקירותד. 

המעבר עם צינורות דרך הקירות, יעשה דרך שרוולים שיותקנו בקירות. התקנת השרוולים 

תעשה באמצעות קידוח. המרווח בין השרוול והצינור ייאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל 

ים, התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא ישולם בנפרד. או ש.ע. עבור הקידוח

 הקידוחים והתקנת השרוולים יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים.

 

 .BSTהמעבר עם צינורות דרך קירות ממ"מ יעשה דרך מערכת איטום 

 עבור מערכת האיטום לא ישולם בנפרד.

 
 בדיקה הידרוסטטית ה.

אטמ'. בתחילת הבדיקה  12ק בדיקת לחץ. לחץ הבדיקה יהיה כל מערכת שהושלמה תיבד

 תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האוויר, לאחר מכן 

 

יעלה הלחץ ללחץ בדיקה הדרוש וייסגר השסתום בין משאבת הלחץ הנבדקת. המערכת תחשב 

כעומדת בדרישות אם הלחץ במערכת יישאר קבוע במשך שש שעות. הבדיקה תתבצע בנוכחות 

 פקח.המ

 
 צביעת הצנרת ו. 

 כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל )כולל צינורות עם בידוד טרמי(, יצבעו כלהלן:

 
 . צינורות מגולוונים1

 שתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.

 
 . צינורות מגולוונים למים חמים2

 100עשיר אבץ עמיד בטמפ' של  צינורות שיעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן

מעלות צלזיוס. צינורות ללא עטיפה, ייצבעו כנ"ל ובנוסף בשתי שכבות צבע עליון עמיד בטמפ' 

 כנ"ל.

הקבלן יבטיח שימוש במערכי צבעים ובמידת הצורך פרימרים שיבטיח הדבקות טובה בין צבע 

 היסוד והצינור המגולוון ובין צבע היסוד ושכבות הצבע העליונות.

 

 גווני השכבות וגווני הצבע בעליון ייקבעו ע"י המפקח.

 

 עבור הצביעה לא ישולם בנפרד ומחיר הצביעה יהיה כלול במחירי היחידה לצנרת.
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 בידוד הצינורות 07.03.09
 4הצנרת למים חמים בתוך הקירות תבודד טרמי עם בידוד תוצרת "ענביד" או ש.ע. עובי הדופן 

 מ"מ.

רה האקוסטית תבודד בקליפות גומי סינטטי הקליפות תהינה מיוצרות הצנרת למים חמים בתק

 " כדוגמה "ארמפלקס". 4/3מקצף של תערובת אלסטומרית פלסטית גמישה בעובי " 

 

 בגוון לפי בחירת המפקח. 50%הבידוד יעטף בסרט פלסטי עם חפיפה של מינימום 

 

 מערכת הדלוחין וניקוז מזגנים 07.03.10
 היו עשויים פוליפרופילן כולל כל האביזרים הדרושים.צינורות הדלוחין י

קופסאות ביקורת, שרוולים, מחסומים, שרוולים וכו' יהיו עשויים פוליפרופילן אבל עם מסגרת 

 ומכסים מוברגים עשויים פליז דגם כבד.

 

 הצנרת והאביזרים יקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.

 

 צינורות השופכין 07.03.11
מתחת לרצפת המבנה, במעבר מתחת לקירות המבנה ועד לתאים שסביב  צינורות השופכין

המבנה, בכל מקום שיש בהם גישה לכלל ובכל מקום שיידרש, יהיו עשויים פוליאטילן בעל 

 צפיפות גבוהה.

 HDPEהנחיות  ביצוע  צנרת   07.03.12
צרן ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של הי 2התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ חלק 

ותחת פיקוח שרות השדה  של יצרן הצנרת והאביזרים. יש לבצע בדיקת אטימות, לאתר את 

מקומות הדליפה ולתקנם. לאחר ביצוע  התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות 

 המשביעות את רצון המהנדס.

נציגו ובעל תעודת הסמכה מאת  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב 

 המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.

על הקבלן המבצע להמציא את תוכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני  תחילת 

 עבודות הייצור וההרכבה.

במכונת ריתוך  או עם  BUTT WELLINGחיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 

התפשטות או  מחברי הברגה, הכל לפי  ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי

 דרישות התכנון המפורט.

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב  העבודה, ייעשה 

 באחריותו הישירה של היצרן האחראי.

הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים  ללא אישור 

 הנושא באחריות וכן באישור המפורט של המתכנן.היצרן 

 .2, חלק  349הרכבת מחברי ההתפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה בפני  סתימת הצנרת 

 ע"י פקקי קצה פריקים לפי הצורך.
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 וחין, שופכין וניקוזמחירי היחידה לצנרת דל  07.03.13
 

מחיר  היחידה  עבור  צינורות  הדלוחין,  שופכין  וניקוז  יכלול  קבלת  היתר  ממכון  התקנים  

וספחים  כגון  זוויות,  מסעפים,  מופות  ואביזרי  ריתוך  חשמליים  לפי  הצורך,  מחברי  

מן  הכלל  עם  או  בלי    התפשטות,  נקודות  קבע, כל  האביזרים  מכל  סוג  שהוא  ללא  יוצא

ע.ב.,  פתחי  ביקורת  נוספים  בקירות  כפי  שיידרש  ע"י  מכון  התקנים,  צביעה  כנדרש,  חיזוק  

הצינורות  לקירות,  תקרות  וכו',  קונזולות,  חבקים  וכו',  הנחת  הצנרת  בחללי  תקרות  

רוולים,  חריצים,  בקירות  וברצפות  אקוסטיות,  בפירים,  מעבר  דרך  רצפות,  תקרות  וכו'  בש

 וביטון  בקירות  או  ברצפה  וכו',  הכל  הנדרש  להתקנה  בהתאם  לתוכניות  המפורטות.  

 

 מערכות חוץ  07.03.14

 
 מודד ומכשירי מדידה א.

הקבלן יחזיק באופן קבוע באתר, מכשירי מדידה ואדם היודע להשתמש בהם. על הקבלן לספק 

שת המפקח לכל הנקודות הקשורות לביצוע העבודה במהלך הביצוע והפיקוח על מדידות לפי דרי

 העבודה.

 

 ב. תוכניות לאחר ביצוע

על הקבלן להכין על חשבונו על גבי מדיה מגנטית, תוכניות "לאחר ביצוע" עבור כל מערכת 

סופקו התברואה אשר בוצע על ידו כולל כל השינויים אשר בוצעו במהלך העבודה. תוכניות אלו י

קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הגשת תוכניות אלה הינה  לפנילמפקח 

תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התוכניות יראו את הנתונים המדודים לאחר ביצוע כפי 

 שידרוש המפקח.

 
 תכלולנה התוכניות:

 תנוחת קווי הביוב ביחס לכבישים, מבנים או עצמים אחרים.

 קטעים בין תאי הביקורת.אורך ה

 רום מכסה, רום כניסה, יציאה, מפלים חיצוניים וכו'. -איזון תאי הביקורת 

תנוחת קווי מים, עומק הצינורות, מיקום אביזרים, סוג הצינורות וכו', כולל מרחק הצינורות 

 מעצמים קיימים בשטח לאיתור מדויק של תוואי הצינור.

 המפקח.כל מידע אחר רלוונטי שיידרש ע"י 

 

המדידה, הכנת התוכניות והסמי אורגינליים וכו' יהיו על חשבון הקבלן  -כל העבודות בסעיף זה 

 ולא ישולם עבורן בנפרד.

 
 מצעים ג.

 ס"מ מכל צד. 20צינורות המים והביוב יעטפו בעטיפת חול 

 החול יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

 
 של תעלות מילוי מבוקרד. 

המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכבישים או עד פני הקרקע הסופיים 

ס"מ תוך הידוק  20בשטחים פתוחים, יהיה חומר מקומי מובחר ללא אבנים ויונח בשכבות של 

בידיים ובציוד מכני מתאים. הקבלן יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל השקיעות במילוי או 

הוונה לאחר מסירת העבודה, מעל הצינורות או סביב שוחות, והוא יתקן שקיעות במצע, שתת
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אלו  על חשבונו לרבות שקיעות שייגרמו בגין הנ"ל בכבישים ומדרכות, והכל לפי הוראות 

 המפקח.

 
 חפירה לתאי ביקורת ה.

על הקבלן לחפור חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי ביקורת או לצורך התחברויות לתאים 

 יימים. עבור החפירה הנ"ל לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי החפירה השונים.ק

 

 אופני מדידה מיוחדים למתקני תברואה 07.03.15

 
 צנרת מיםא. 

המדידה לתשלום עבור קווי מים בתוך המבנה הן ברצפה, בקירות, תלויים על הקיר, על הגג וכו' 

ניכוי אורך הספחים הדרושים )קשתות, מסעפים, תהיה במטרים לאורך ציר הצינור ללא 

רקורדים, אוגנים, מעברים וכו'(, ויכלול חיתוך הצינורות וחריטת ההברגות, ריתוך הצינורות, 

חציבה בקיר או ברצפה במידת הצורך, כיסוי הצינור, בטון הצינורות ברצפה כמפורט, צביעה, 

דיקת לחץ, חיטוי וכו', הכל קומפלט כמפורט תיקוני פגיעות בצינורות, קונזולות, מתלים וכו', ב

 במפרט.

 
 התקנת אביזרים, מע' דלוחין ושופכין, כלים סניטריים וכו' ב.

המדידה לאביזרים, מערכות אביזרים, דוד חשמל, כלים סניטריים וכו' תהיה בהתאם ליחידות 

 קומפ' כמתואר בתוכנית ובכתב הכמויות.

 הכמויות. התשלום יהיה בהתאם למחיר הנקוב בכתב

המחיר יכלול אספקת כלים, האביזרים, או המערכות, לרבות כל המחברים הדרושים, ביצוע כל 

החיתוכים, הריתוכים, ההדבקות וכו' להתקנתם כנדרש בתוכניות. כמו כן יכלול המחיר את כל 

עבודות החפירה, המילוי, החציבה, הבטון, טיוח, צביעה, הברגות התאמת מס' שוחות ביוב 

סי האדמה, הרצוף והכבישים בהתאם לתכניות הפיתוח וכו' הנדרשים להרכבת למפל

 האביזר/ציוד, לפי התוכנית ודרישת המהנדס.
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 ותאורה חשמל עבודות. 08

 כללי 08.00

במבנה. העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי פרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ובקרה  פרק

 ומפרט מיוחד זה. 08

 

 ר העבודותתיאו 08.01

 חדר שנאים לחברת חשמל,מסעדה ושירותי חוף:

)גברים נשים( ותחנת  בחוף יוקם מבנה חדש אשר יכלול מסעדה,שירותים ציבוריים ומלתחות 

 שנאים של חברת חשמל. 2-טרנספורמציה ל

 במסעדה יוקם לוח חשמל שייתן מענה למסעדה בלבד ויבוצעו הכנות עבור בקרת מבנה. 

 שייתן מענה לשירותים ולמלתחות במתחם זה. לשירותים יבנה לוח 

  

 תאום עם גורמים אחרים 08.02

קבלן החשמל יתאם את עבודתו עם עבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים ויבצע את עבודתו 

במטרה לסיים את עבודתו בהתאם לתקופת הביצוע  –בהתאם להתקדמות עבודות אחרות 

 שנקבעה.

 

 לייםרשימת ציוד ואביזרים  חשמ 08.03

יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת להתקנה  –מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  

לפני רכישת ציוד.  –באתר. על הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך  אישורו 

 הציוד יהיה אחד מתוך רשימת היצרנים כמופיע כתב הכמויות.

 

 חומרים ואישור הציוד 08.04

ן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי על הקבל 

ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .היועץ או המזמין רשאי 

לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים, אביזרים , ציוד  חשמלי 

, ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים ר  להשתמש בהםוכד' לפני מתן אישו

השונים. ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש אישור כנ"ל אינו גורע 

ידו,  –במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על 

 ם אחרים. לתקינותם והפעלתם כפי שמוגדר במפרט זה ו/או תקני

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה לאשור המתכנן ואדריכל  לפני  

 רכישת כמויות כמשתמע מהתכניות ו/או כתב הכמויות.

 

 אישור לפני ביצוע  08.05

לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התכניות שברשותו וכן 

 רטי הביצוע. אין לבצע כל שינוי  ללא אישור של היועץ או המפקח.הקשורות לפ

 

 קבלן לחשמל ובקרת מבנה 

מורשה לעבודה למתח  -מהנדס חשמל -קבלן החשמל יעסיק באתר במשך תקופת הביצוע •

 גבוה.
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 מנהל עבודה באתר יהיה בעל רישיון חשמלאי הנדסאי לפחות. •

 

 איזון פאזות 08.06

וזנות ע"י  יבדוק את העומס על הפאזות ויאזנן במידה ואינן מאתוך חודש מהשלמת המתקן, 

 . עבור בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.שנוי  החבורים בלוחות

 

 שילוט  מוליכים וכבלים

 כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדוויץ חרוט. •

סטיק עליהם סימון ע"י מספרי  פל –כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית  •

 חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן  באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי. •

מטר לפחות בכל  10ישולט כל  –כל כבל המותקן  בתעלות, או על סולמות, או בצינורות  •

חדר, וביציאה מלוח חשמל. השילוט יהיה  עשוי סנדוויץ בצבע  שחור ועליו חרוט מספר 

 ה .המעגל, ושם לוח החשמל המזין כבל ז

 ישולטו ביציאה מלוח החשמל, בתעלות בטון, ובכל  שוחה. –כבלים המותקנים בחפירות  •

בתוך השוחות ישולטו הכבלים ע"י דסקיות אלומניום בהן יוטבע מספר המעגל, שם הלוח 

 המזין, חתך וסוג  הכבל.  

ת השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כלשהוא, ולא תשולם כל  תוספת כספי •

 עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.

שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי סנדויץ פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל שם החדר  •

 או האזור. סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים. 

 

 אופן  ביצוע התקנות חשמל 08.07

שאינם מצורפים,  , מפרטים 08פרט הטכני, מפרט כללי ההתקנות יבוצעו לפי חוק החשמל, המ

 תקנות, והתוכניות.

 

 לוחות חשמל 08.08

 61439-2לוחות חשמל לפי ת"י 

 כללי 08.08.01
 הגדרות

 Assembly System –לוח שיטה 

פסים, סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה, 

ת תפקוד וכו'( אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראות היצרן המקורי על מנת לקבל לוחות יחידו

 .2Bחשמל שונים. הלוחות יבנו לפי רמת מידור 

 Original Manufacturerיצרן מקורי 

 ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים.

 Assembly Manufacturerיצרן מרכיב 

יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי או שהוסמך ארגון האחראי על ביצוע הלוח. 

 מטעמו להעביר את הידע הנ"ל.
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 , על ידי יצרן לוחות מאושר ע"י מכון התקנים. 61439-2הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י 

יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי אמפר 

 יקוח יצרן נותן הידע. מעל הרישיון יהיה בפ

העבודה תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועית תתבצע על ידי עובדים 

 מיומנים אשר מועסקים בקביעות בשטח מומחיותם.

רשאי לאשר יצרן לוחות מסוים, זאת לאחר בדיקה של היצרן המוצע, התאמתו המנהל רק 

 לתנאי המפרט ובדיקות המלצות לגביו.

המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר לרשותו את  אין

הזכות לחייב ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה על דרישות טיב ואיכות כפי שנקבעו במפרט זה. 

 היצרן יהיה כזה שיכול לתת שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. יצרן מרכיב היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב

 יעבוד לפי "שיטה" של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור היצרן המקורי.

 תקנים 08.08.02

 .61439הלוחות יבנו לפי חוק החשמל ויעמדו בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י  

 IEC 61921 – ספק.קבלי הספק ולוחות תיקון כופל הה 

 IEC 60216 –  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 

 IEC 60332 – .בדיקות כבלי חשמל בתנאי שריפה 

 IEC 61140 – .הגנה מפני התחשמלות 

 IEC 61201 – .מתח נמוך מאוד 

 IEC 62262 –  דרגת הגנהkI. 

 קטלוג יצרן מקורי 08.08.03
לספק. הקטלוג יכלול  ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון

אינפורמציה טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, התאמה לתקנים, 

 קטלוג יצרן. –הוראות טיפול לאחר המכירה. כמו כן רשימת בדיקות ואישורים. ראה נספח א' 

 הגשת תכניות לאישור 08.08.04
ת "תכנית ביצוע". על היצרן המרכיב התכניות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תכניות ברמ

שיאושר על ידי היועץ יהיה להכין תכניות ייצור מפורטות. כמו כן יגיש היצרן כל אינפורמציה 

 טכנית בהתאם לנספח ב'.

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתכנת ההרכבה של הציוד בו הוא 

 משתמש.

מידה סטנדרטי. רק לאחר אישור היועץ או המפקח בכתב  בקנה A4התכניות יוגשו בגיליונות 

 לתכניות הנ"ל רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.

מידות הלוחות והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה בתקן יקבע את 

 גודל הלוחות.

 גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח 08.08.05
 ים הבאים עם אספקת הלוח:יצרן המרכיב יגיש את המסמכ 

 מסמך על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן.  •

 דרישות, אחסנה, הובלה. •
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הוראות התקנה, טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקנה יהיה מידע מדויק  •

 גם לאחר ההרכבה. IPלמרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. •

 (.As Madeפיות )תוכניות סו •

 הצהרת יצרן. ראה נספח ג'. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן  •

 רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה. •

 נתונים תרמיים לאפשרות להגדלה עתידית. •

 נתונים חשמליים •

עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח /יועץ לבדיקת הלוח. במעמד זה יעביר 

ומכתב התחייבות להתאמה לתקן. 1419-1שיגרה לפי תקן ת"י  היצרן מסמך של ביצוע בדיקות

 ראה נספח ג'.

 לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.

 היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח.

 בניית הלוח 08.08.06
 מבנה, חומרים, הרכבה

י מאמצים מכאניים, תרמיים, חשמליים הלוח יהיה בנוי מחומרים אשר יכולים לעמוד בפנ

 וסביבתיים. מבנה הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה, כולל חלקים חיצוניים ופנימיים.

כל המבנים כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד בפני 

 מאמצים אשר נוצרים בזמן זרם קצר.

חידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו ניתנות להחלפה. הלוח "שיטה" יהיה מודולרי. כל י

הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים אלא אם יש גישה מאחור. הציוד יחובר למגשי ההתקנה 

מבנה הלוח  בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של האומים לתוך הציוד.

 .61439-2יעמוד בתקן ת"י 

 

 יההגנה מפני קורוז

 מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים. 

 בדיקת דגם: 

שעות  24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30בדיקת חום, לחות לפי 

 .95%ולחות יחסית  ºC 50בטמפרטורה של  

 .35ºC-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11, 2בדיקת ערפולי מלח לפי 

רכבה חיצונית ייבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי דרגת חומרה בלוחות לה

B. 

 יום: 12בדיקה של פעמיים 

 50בטמפרטורה של  IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  -שעות   24מחזורים של  5

ºC  95%ולחות יחסית. 

 .IEC60068-2-11שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן  24מחזורים של  7

 רים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות:חומ
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 שעות. 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2-יציבות תרמית בהתאם ל

חלקים  125ºCחלקים נושאי זרם  IEC 60695-2-10-עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל

 :IEC 60695-2-10עמידה בחום חריג בדיקת תיל להט לפי תקן  .70ºCאחרים 

 960ºC-ם נושאים זרם יבדקו בחלקי •

 850ºC-לוחות לנישות בקיר יבדקו ב •

 .650ºCחלקים אחרים •

 .UV-לוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה ב •

 

 בדיקת הנפה

 משקל הלוח.  1.25כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה 

אם לא צוין אחרת. לוחות להרכבה פנימית  IEC 62262 )הלם מכני( יעשה לפי KIדרגת ההגנה 

 .7KI=-, לוחות להרכבה חיצונית ב5KI=-יעמדו ב

 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגנה 

 

 תנאי סביבה

 40שעות  24-הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צוין אחרת. טמפרטורה ממוצעת ל

°C  50מקסימלית °C .רגעית 

עבור לוחות להרכבה פנימית. עבור לחות יחסית  40°C -ב 50%בור את לחות יחסית לא תע

 גבוהה יותר נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל .3דרגת הזיהום 

 על ידי מפרט היועץ.בכל מקרה הלוח יעמוד בתנאי הסביבה הנדרשים 

 

 דרגת ההגנה

אלא אם צויין  5KI=-, יעמוד בIEC 62262( מכני יעשה לפי Impactדרגת ההגנה בפני הלם )

 . 7KI=אחרת. בלוחות לעמידה חיצונית 

 IPתסומן בדרגת  –דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, נוזלים 

, דרגת ההגנה המינימלית  IP2Xנה המינימלית תהיה . דרגת ההגIEC 60529בהתאם לתקן 

 . IPXXBבחזית הלוח תהיה 

 .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה 

היצרן ייתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות המוצהרת. 

 ווצרות מי קונדנס.לוחות להרכבה חיצונית יצוידו באמצעים למניעת הי

 

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר(

ונועד לתת קואורדינציה של  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל

 . הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח.Insulation Coordinationהבידוד 

 .IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  .IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי 
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 הגנה בפני התחשמלות

הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית יתנו בטיחות 

 מרבית. 

  

 הגנה בסיסית )מגע ישיר(

ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או על ידי מחיצות  IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה 

 מלית הנדרשת תהיה.או מחסום )כיסוי, דלת(.  דרגת ההגנה המיני

פתיחת מחיצות, דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או מפתח או 

 באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.

 

 הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף(

דלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותאם לזרם הפאזות אבל לא 

 . 2מ"מ 6 -פחות מ

. המבנה יכלול מעגל הגנה IEC 60364-4-41-המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם ל

)הארקה(. כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח. תהיה רציפות 

הארקה אשר ייבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה. במידה ופורק חלק של לוח רציפות ההארקה 

 לא תיפגע.

הארקה יעמוד במאמצים תרמיים ומכאניים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה לזרם קצר מוליך 

 של הלוח.

 

 הגנה על ידי הארקה

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי.

 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן. 

 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני. 

חות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט אזהרה בלו

 מתאימים.

 

 תנאי הפעלה ושירות

)לא מיומנים( תהיה הגנה  אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי 

אשר . פתח גדול יותר מותר כIPXXCעם חלקים חיים. דרגת ההגנה המינימלית  כל מגעבפני 

 מחליפים מנורות סימון או נתיכים.

 בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים:

 דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:  

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים  •

 ות ומכשור אלקטרוני.והגנות, חיבור וסימון חוטים, כוונון וריסט של ממסרים, הגנ

 החלפת נתיכים. •

 החלפת נורות. •

 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח. •

 

 דרישות לגבי גישה לתחזוקה: 

הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקציונליות, החלקים יהיו  •

 מורכבים בעזרת אום שבוי.
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 .יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח •

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים. •

 במידת הצורך יתוכננו מחיצות. •

 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. •

תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע בדיקה  •

 תרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח.

 

 הגדלה עתידית של הלוח 

 מקום שמור בלבד.  25%זרבה של הלוח יהיה בנוי כך שתהיה ר

 מקום שמור מוגדר:

 מינימום. 10%מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה   . 1

 מינימום 15%מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד  . 2

 

 היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של מפסקים,

חיבורים וחלקי הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים 

 מקוטלגים. חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם. 

 היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד.

 

 דרגת המידור

 .2Bדרגת המידור המינימלית תהיה  

 

 וחיווט הלוחהתקנת פסי צבירה, חיבורים 

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי צבירה יסודרו כך 

שזרם קצר פנימי לא ייווצר. הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי היצרן )זרם קצר 

 לשנייה(.

ות מוליכים וחיבורים לא יינזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברצי

 שבעבודה רגילה.

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת זרם קצר 

ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן. במקרים חריגים בהם יש צורך להשתמש בדגם שלא 

. IEC 60890-עבר בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים יהיה בהתאם לטבלה המופיעה ב

. בכך מקרה הדגמים מעל IEC 60890-יחשב את עליית הטמפרטורה בלוח בהתאם ל היצרן

 אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם במעבדה. 1600

מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט 

 אזהרה. המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.

 

 מוליכים מבודדים

תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים ולא עם  רמת הבידוד

חיבור ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים 

אסורה אלא במקרים שיש דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי 

 במיוחד לכניסת יותר מוליכים.

 



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-72-  

 

 

 מעגלים לא מוגנים

 הגדרה:

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם. 

 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית.  .1

המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מבודדים אשר ירחיקו את המוליכים אחד מהשני 

 ומגוף הלוח.

 ת:שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמ  .2

 3KVחוט  •

 בידוד כפול •

 חוט בתוך צינור מבודד נוסף •

 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. •

 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל  .3

המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד את ההעמסה של המוליך 

 .80%-ל

 בכל מקרה כל המוליכים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם.

 אלא אם צוין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445ון החוטים לפי סימ

 כל מוליך יסומן.

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק. 

 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול.

 

 מקדם הבו זמניות

 מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק של הלוח יינתן על ידי היועץ.

 רן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי הטבלה בתקן.במידה והיועץ לא נתן את הנתון הזה, היצ

 

 זמניות-מקדם הבו RDF מספר מעגלים

3-2 0.9 

5-4 0.8 

9-6 0.7 

 0.6 10מעל 
 

 זיהוי קומפוננטים

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם.

 .IEC 61082-1הזיהוי של תוכנית החיווט לפי 

 

 מהדקים וכניסות כבלים

יצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים יהיו ה

מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך להיות כך 

שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל. חתך מהדק האפס יהיה כחתך 

לפחות מחתך הפאזות.  50%יהיה  2מ"מ 16וליך והאפס מעל וחתך מ 2מ"מ 16הפאזות עד 

מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה המגנטי. כניסת הכבלים 

 IECתהיה כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.  סימון המוליכים יעשה לפי 

60445. 
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 2מ"מ –חתך פאזות  2מ"מ –חתך הארקה 

S 16 ≤ S 

16 35  ≤ S < 16 

2/S 400 ≤ S < 35 

200 800 ≤ S < 400 

4/S S < 800 
 

 ציוד ואביזרים 08.08.07
 ציוד מיתוג

הרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ, אשר  IECציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקני 

. תהיה יגדיר מתח נומינלי, זרם נומינלי, תדירות מחזור שרות, כושר ניתוק, מספר פעולות

הרלוונטי. ציוד מיתוג יבחר בהתאם  IECקואורדינציה כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים לתקן 

לתרשים החד קווי, יכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס. היצרן ישתמש בציוד מקורי ואשר 

מופיע בקטלוג היצרן המקורי. הציוד יורכב על מגשים. הגישה לציוד תהיה מלפנים. הציוד 

שים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. עמודת היציאה של ציוד המיתוג יחובר למג

 תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת ציוד עתידי.

 

 מעגל ראשי

 עם המבנה. מסוג שעבר בדיקת דגםמעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או  חלוקה יהיה 

וד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק אחר מותר רק אין להשתמש בציוד אחר מאשר צי

אם מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל בביצועים מהמפסק 

 שנבדק.

 

 גישה לציוד

 תהיה גישה נוחה   להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה. 

 יס. מ' מהבס 0.2מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימלי של 

 מ'. 2-מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל 

 מהבסיס.  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין 

 מ' מהבסיס.1.6-מ' ל 0.8לחצני חירום בין 

 

 כיוון והפעלה

 כיוון הפעלה וסימן ברור. – IEC 60447כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן 

 

 צבע מנורות סימון

 .IEC 60073א צוין אחרת יהיה לפי אם ל

 

  בדיקות דגם 08.08.08
 את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך לחזור  על הבדיקות.  

 בלוח מוכן יעשו בדיקות שיגרה.
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 בדיקות דגם מבנה

 חוזק חומרים וחלקים. •

 דרגת ההגנה של המבנה. •

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד. •

 למות אביזרי ההגנה.הגנה מפני התחשמלות וש •

 שילוב ציוד המיתוג. •

 מעגלים וחיבורים. •

 מהדקים לחיבור כבלי כניסה. •

 

 בדיקות דגם להוכחת ביצועים

 דיאלקטרי. •

 עליית טמפרטורה. •

 כושר עמידה בזרם קצר. •

 תאימות אלקטרומגנטית. •

 פעולות מכניות. •

 

ם, כפי שמופיעים מספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שוני

 בקטלוג היצרן המקורי.

 היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ. 

 

 בדיקות שיגרה

 לפי התקן.

 

 עבודות ייצרן –א'  נספח 08.08.09

 מבנה •

 תכנית מבנה, מידות ומשקל. •

 סידור לתפיסת כבלים. •

 סידור לכניסת כבלים ופלנג'ים. •

 .Formsשיטת המידור  •

 אוורור. •

 גירת דלתות.דלתות ואביזרי ס •

 חיבור מכני בין התאים. •

 צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר. •

 דרגת ההגנה האפשרית. •

 עומס מרבי על הדלתות. •

 שיטת הניקוי, שיטת הצביעה. –צבע  •

 בדיקות. –הגנה בפני קורוזיה  •

 

 תנאי שירות

 דרגת הזיהום. •
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 תנאי שרות חריגים. •

 

 פסי צבירה וחוטים

. כמו כן 35ºCכפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה  טבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה •

( KTשל הלוח )לוח סגור או מאוורר(.טבלת תיקון ) IPהטבלה תהיה בהתאם לדרגת ההגנה 

 . הטבלה תכלול חתכים שונים ומיקומם בלוח.35ºC-בהתאם לטמפרטורת סביבה שונה מ

 צורת התחברות הפסים והאביזרים השונים. •

 סקים.צורת התחברות הפסים למפ •

 טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשנייה. •

 חתכי מוליכים בהתאם לזרם. •

 צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו לצורך הובלה. •

 סוגי מבודדים. •

 טבלאות זרמי קצר. •

 שיטת חיבור של כל המוליכים. •

 טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי הצבירה. •

 

 מערכת ההגנה

 שיטות הרכבה של הארקה. •

 חתכים של הארקה. •

 מוליכים לדלתות. •

 עמידה בזרם קצר. •

 רציפות ההארקה. •

 שיטות ההגנה הבסיסיות )מגע ישיר(. •

 שיטות ההגנה בפני תקלה )מגע עקיף(. •

 

 Functional Unitsיחידות תפקוד 

 דוגמא ליחידת תפקוד: מ"ז כולל חיבורים לפסים ומהדקים.

 שיטת ההרכבה. •

 סוגי ציוד שעברו בדיקות דגם. •

 חברות מוליכים.הת •

 

 עליית טמפרטורה

 טבלאות מבוססות על בדיקות דגם, או תוכנה של היצרן. •

 גבולות עליית הטמפרטורה. •

 טבלאות לתוספת או שדרוג עתידי של הלוח. •

 

 הובלה, אחסנה, הפעלה, הרכבה ותחזוקה

 הוראות הובלה, הרמה. •

 הוראות אחסנה. •

 הוראות הרכבה. •
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 הוראות תחזוקה. •

 

 הגשת תוכניות לאישור –ב' נספח  08.08.10
 היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים:

 דיאגראמה חד קווית. •

 תכניות מעגלי משנה, פיקוד וכו'. •

 מבט מחזית הלוח עם דלתות. •

 מבט מחזית הלוח ללא דלתות. •

 תכנית העמדה על הרצפה. •

 מבט מלמעלה. •

 תכנית מהדקים. •

 שילוט. •

 י ודגם יצרן, נתונים טכניים.רשימת ציוד כולל מספר קטלוג •

 סימון חוטים. •

 כניסת כבלים. •

 מידע שיש לצרף עם התוכניות: •

 .ccIאו  cuIכושר עמידה בזרם קצר  •

 מתח עבודה ותדירות. •

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  •

 .Uiמתח בידוד  •

 זרם נומינלי של כל אביזר. •

 דרגת ההגנה. •

 מידות. •

 משקל. •

 דרגת המידור. •

 .EMCעבודה בסביבת  •

 תכי כבלים המתחברים ללוח.ח •

במידה ויש חריגה מהקטלוג, חישובי אקסטרפולציה: טרמי וזרם קצר, במידה והוכנס ציוד  •

 חריג אשר אינו מופיע בקטלוג המבנה. החישוב ילווה בהסבר.

 חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוורור מאולץ. •

 קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה. •

• RDF – מקדם הבו זמניות 

 גת הזיהום.דר •

 הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. •

 דרגת האטימות. •

 האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומנים. •

 תנאי שירות מיוחדים, במידה ויש צורך. •

 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור:
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 חיבורי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה. •

 מסופקים בחלקים. תיאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם •

 תכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים. •

 תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי. •
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 הצהרת יצרן –נספח ג'  08.08.11

 
 הצהרת יצרן

 

 אנו החתומים מטה 

 

 שם היצרן ______________________________ 

 

 מצהירים, על אחריותנו לכך שלוחות חשמל 

 

 __________________שם ודגם המוצר: ______ 

 

 אשר סופקו בפרויקט ______________________ מספר העבודה ________ 

 

 .62208IEC -ו 61439יוצרו לפי תקן ת"י  

 

 המסמך נכתב ב )מקום( _________________     תאריך ______________ 

 

 תפקיד החותם: _________________________ 

 

 ___________שם החותם: ________________ 

 

 מורשה חתימה מטעם החברה 

 

 חתימה: _____________________________ 
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 שילוט וסימון –נספח ד'  08.08.12
 

 שילוט על הלוח 

 

 שם היצרן: ___________________ 

 

 דגם הלוח: ___________________ 

 

 61439-2תקן: ת"י  

 

 לוח מספר: __________________ 

 

 ____________מוזן מ: ______ 

 

 סוג הזרם: ___________________ 

 

 מעגלים ראשיים מתח עבודה: ______ 

 

 IPדרגת ההגנה:    

 

 זרם נומינלי: __________________ 

 

 cwIזרם קצר:  

 

 יצרן לוחות מורשה

 .64139היצרן מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ליצור לוחות לפי תקן  

הכוללים  – פחות ביצור לוחות חשמל מורכבים לתעשייהשנים ל 7היצרן בעל ניסיון של  

 מתנעים.

 שנים. 7של לפחות  -הקבלן בעל ניסיון ביצור לוחות חשמל עם מערכות בקרה מורכבות 

כגון  -יצרן תא הבקרה יהיה יצרן מומחה לתחום זה ומוכר במשק הלוחות כיצרן לוחות בקרה 

 ליטווק או ש"ע.
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 כבלים 08.09

 כבלים למתח נמוך

הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל אורך  

 הכבל 

ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל כבל בחתך  6מעל חתך  

 . FR3 -  N2XHסקטוראלי (. הכבלים יהיו  בעלי בידוד 

קנים הגרמניים  ו/או בריטיים בגמר הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לת 

 –וולט . באם  יידרש  1000ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 

 547הכל בהתאם לתקן ישראלי  –דקות  10ק"ו חילופין  למשך  3.4יבצע גם בדיקה במתח 

 הוצאה עדכנית.

 בל כבל מתאריך יצור ישן.על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתק 

נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל" )מצופה בדיל( ולא יותר    

 שימוש בנעל כבל עם דסקיות דו  מתכתיות

 כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים )אחד מהשני( כמפורט להלן:   

 ס"מ 10 –מרחק בין כבלי מתח נמוך  

 בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד מרחק  

ס"מ לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט  30 

 לעיל.

 מוליכי הארקה יהיו גמישים )לא תשולם כל תוספת כספית(. 

 F.R.3יהיו מסוג  ו N2XH יהיו מסוג כל הכבלים  

 

 י גורם אחר ספקת ציוד או עבודה ע"ה 08.10

 מנהל פרויקט ומנהל עבודה באתר            

זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה, לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל אחרים 

הקבלן  ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות  קשר מערכות מתח נמוך ,יו.פי.אס., גנרטורים וכו'

ידות, תיאורים, הדרכה וכל הדרוש לתאום העבודה חייב לספק מידע כפי שיידרש אם יידרש, מ

 ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

 

 קבלן החשמל יעסיק בשטח בנוסף לצוות החשמלאים גם:

 בדרגת חשמלאי הנדסאי. –מנהל עבודה  – בדרגת מהנדס חשמל –מנהל פרויקט  •

 מורשה לחשמל. עבודה ללא נוכחות מנהל-הקבלן לא יורשה לבצע כל עבודות חשמל באתר •

 שמלאי.ח חייבים להיות בעלי תעודת – העובדים באתר – כל עובדי קבלן החשמל •

 באחריות  הקבלן להציג תעודות חשמלאי של כל העובדים באתר. •

שנים, ניסיון  5ניסיון של  הקבלן יעסיק מהנדס מומחה לבקרת מערכות בעל – מהנדס בקרה •

 בתחום הבקרה.

 

 

 



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-81-  

 

 

 ו בדיקת  המתקן ומסירת 08.11

 לפני מסירת המתקן למפקח, ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל 

כל הטפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים שביצועם יידרש על ידם 

 .יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו

רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או הסתייגויות 

המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית  המתקן ייחשב כמשולם באופן סופי רק  יימסר

לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות לנציג המזמין רשאי 

 לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים של העבודה.

 

 תוכניות עדות ותיק מתקן 08.12

 בל הקבלן דיסקט מהמתכנן שיכלול את התיכנון המקורי. בסיום העבודות יק 

 סטים  4הקבלן  ישרטט את כל השינויים שבוצעו במהלך העבודה, ויגיש 

 של תוכניות ודיסק.     

 תיקי מתקן הכוללים: 3הקבלן ימסור  

 .As Madeתוכניות  •

 קטלוגים של הציוד שסופק. •

 הוראות הפעלה ואחזקה. •

 פרים קטלוגיים.רשימת חלקי חילוף לרבות מס •

 התיק יכלול אישור בודק חשמל ומכון התקנים. 

 

 מיוחדים מדידה אופני 08.14

 התחשבות עם תנאי החוזה

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים 

שבו )כתובים ומשורטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייח

ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על כל 

פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, לרבות תנאי חברת חשמל וחברת בזק. אי הבנת 

תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב 

 ה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. הכמויות ו/או כעיל

 

 מחירי היחידה 

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בנוסף למפורט באופני מדידה 

 את ערך:  08מפרט כללי למתקני חשמל 

 כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים 

 בעבודה והפחת שלהם. 

יצוע בהתאם לתנאי ותיאורי המפרט הטכני, כתב כמויות כל העבודה הדרושה לשם ב 

 ותכניות. 

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.  

הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה ובכלל זה  

 העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

כלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו עד לקבלת אחסנת החומרים, ה 
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 המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין. 

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'.  

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  

 והמקריות. 

שר התנאים וההוראות של המפרט, התכניות ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, א 

 וההזמנה מחייבים אותן. 

ביצוע חורים, חריצים, מעברים בכל גודל נדרש בקירות ותקרות בכל העוביים להעברת  

 צינורות וכבלים בניסור בלבד.   

 

–בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט", יכלול הסעיף את אספקת הציוד  ואת כל עבודות 

מרים וציוד העזר  הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבור הלוואי והחו

חשמלי, הפעלה והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך 

 השינוי באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים. 

 כוחו. -י המזמין או באעבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"

 

כל הכמויות ניתנו באומדן. הכמויות המעשיות תהיינה לפי המדידה בשטח והקבלן  – כמויות

 יהיה אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה. 

 

כל עבודה תימדד מדידת נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן( בהתאם לפרטי התכנית,  – מדידה

גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל את כשהיא 

כל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ואותם 

 חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. 

 

 הנושאים הבאים:  רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את

 תכניות לאישור  ותוכניות עדות. 

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, בדיקת  

 המתקן. 

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  

רם, בתי תקע, סימון זיהוי לכבלים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי ז 

 לוחות שרות וכו'. 

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חודשים  

 לאחר הפעלת המתקן. 

 

 תכולת המחירים 

פרט אם צוין אחרת במפורש, כוללים המחירים הספקה לאתר, התקנה וחבור וכן בדיקת 

אחרים  )ובתנאי שהותקנו ע"י הקבלן(.  והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י

המחיר המוצע יתייחס לגבי כל המצוין  -תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד

 במסמכי החוזה והתוכניות. 
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  תיאומים

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם 

כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל באם התאום  ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת

  הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כשלהי.

 

 תוכניות ופרטים 

אותן תכניות שתתווספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו 

 במכרז והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 

 זרי עזראבי

 מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את: 

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב 

הכמויות, כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות כבלים, לגופי התאורה, לתעלות פסי 

 תקנה משותפת של צינורות או כבלים במתקן. צבירה וכד', כולל פרופילי ברזל מגולוונים לה

המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד, וכן את כל שאר 

חומרי העזר ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו 

כבה מאליו , עם מכסה  ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג

 ממ"ר. 16נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים, בולצים, פ"צ, וכד' עבור כבלים בחתך עד  

  

 דוגמאות  

הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבור דוגמאות 

ל הקבלן ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש. ע

 .ללא תוספת כספית -לספק דוגמאות ולהתקינן באתר

 

 צינורות

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם: קופסאות  

ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים 4הסתעפות ומעבר וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  

 מ"מ.  8יר כולל חבל השחלה בקוטר מ"מ ומעלה  המח 36 בהם מוליכים.בצינורות בקוטר

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם: קופסאות  

הסתעפות ומעבר משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה, קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי 

 הצורך. 

 צינורות מגולוונים כוללים גם:  

לים סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמי 

 ניפלים וכו'. 

מ"מ קוטר בכל צינור עם  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון   3" צינורות פלסטיים גדולים מעל 

מ"מ מתוחות ומתוחזקות ע"י  2רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי 

 חבקים לקצות הצנרת. 

חריצים כלול במחירי הצנרת והסולמות לרבות סגירות מגן אטומות מחיר המעברים, חורים,  

 ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. 

מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות החפירה,  

 הכיסוי )שאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך(. 



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-84-  

 

 

ס"מ, 15מ"מ כל   6רשת זיון קלה קוטר  B200עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון  , 

 העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.

 ברגים. 4עם מכסה הנסגר ע"י  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  

 הצינורות המופיעים בכתב הכמויות הינם עבור מקומות שלא כלולים במחיר הנקודות. 

חריצים בקירות ובטון ותיקון בבטון לאחר הנחת צינורות בהתקנה סמויה כוללים גם פתיחת  

 הצנרת.

 

  הארקות 

  ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר.

 

 כבלים ומוליכים 

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות 

חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות )למוליכי אלומיניום(, תגיות סימון, 

ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'. אורך 16 משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך  

 הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים בהם אם מונחים או מושחלים. 

 

 תעלות וסולמות כבלים 

 1.5ם מכופפים, מתלים ותמיכות מגולוונים כל  תעלות כבלים כוללות במחיריהן גם: מכסי

תקע בקטעים, צביעה/ גילוון לפי הדרישה בפנים ובחוץ,  –מטר, הארקתו, ביצוע בצורת שקע 

פניות בגירונג, זוויות, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי חיבור לתעלות המסתעפות, 

אנכיות. המתלים לתעלות/סולמות  נקובים מגולוונים בתעלותZ  פלנשים סופיים פרופילי

כוללות  PVCס"מ לפחות. תעלות  5 הכבלים יבוצעו מזוויתנים או פרופילים בעלי צלע  של

 מ"מ. 3מכסים קפיציים ועוביין 

 התומכים יהיו אוריגינליים של חברות המתמחות בתחום זה.

, ותיקוני ר התעלותהתעלות כוללות  במחירן גם פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעב

 הפתח בבטון. 

 

 לוחות חשמל 

 אספקה המבנה הובלה והתקנה באתר. •

 לקיחת מידות בשטח והגשת תוכניות יצור לאישור המזמין.  •

 גם אם אושרו ע"י המזמין(. –)מידות  באחריות הקבלן  •

 פסי צבירה, מבודדים, קונסטרוקציות ברזל, מחיצות, פתחים, חיזוקים. •

 אביזרי הלוח. שילוט סנדויץ לכל •

 שילוט פלסטי לכל המוליכים לרבות פאזות, אפס, הארקה פיקוד. •

 באם תנאי השטח דורשים  זאת. – הכנסת הלוח בחלקים  למבנה •

 ביצוע מחיצות בין  השדות השונים של הלוח. מחיצות שלמות. •

 כל הדרישות המפורטות במפרט הטכני. •

 

 צביעה  

  במחירי האביזרים. צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים
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 חומרי עזר

חומרי עזר בגין קטעי כבלים, מוליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים כלולים במחיריהם, 

 לרבות ברגים, אומים, דסקיות וכו'. 

 

 סימון אביזרים

מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימון "דיימו" בגוון 

מזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים גדולים כגון שיבחר ה

 ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ פלסטי חרוט. 

 

 פירוק מתקנים קיימים

 פירוק של מתקנים קיימים כוללים את ביצועם בשלבים עפ"י החלטות המזמין וקביעתו. 

 

 נקודות 

 כללי

ורת כוללות אספקת והתקנת הצנרת, המוליכים והכבלים בין מקור כל הנקודות לחשמל ותקש

  הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי או תקשורת, חיווט וחיבור בקצוות.

 

 נקודת מאור להתקנה גלויה

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן :  

ומחוברים בלוח ממ"ר מושחלים בצנרת  1.5עם מוליכים מנחושת N2XYכבלים מסוג   

 חשמל, בג.ת. ובמ"ז. 

מ"מ, מותקן בהתקנה סמויה, לרבות חציבות   1.5צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  

 ברגים.  4בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 

 אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה.  x  1 10מפסק זרם  

 שילוט.כל ציוד עזר ו 

, YX2N (2.5X5 ) YX2N( 2.5X4או )  (,x4 1.5(  או ) x 3 2.5( או ) x3 1.5כבל יהיה )ה 

 ללא הבדל במחיר הנקודה.

 

  הערה 

ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור. במקומות  בהם קיים ג.ת. דו  –עבור מ"ז מחליף שני 

 מוליך. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין תוספת  –תכליתי לחרום 

 

 אמפר להתקנה גלויה 1X16נקודת כוח פאזית לזרם  

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן: 

ממ"ר מושחלים בצינורות או בתעלות ומחוברים  2.5עם מוליכים בחתך  N2XYכבל מסוג  

 בלוח חשמל ובשקע.

מאליו מעל  צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה 

 ברגים. 4תקרות ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה הנסגר ע"י 

( 1.5X3( ס"מ או  )1.5X1.5במידות ) P.V.Cכוללת הנקודה גם תעלות  –אם נדרש בתוכנית  

 ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.
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 אמפר, מהדגם הנדרש בתוכנית, מותקן עה"ט. 1X16שקע חד פאזי לזרם  

 

 כולל: – KBS -טימת פיר כבלים בא

 וציוד העזר.    לרבות הכנת משטחים ומסגרות וכל העבודות KBSאספקה והתקנת טיט  •

 וחישובים.    שעות. יש למסור קטלוג 3העובי והחומר יתאימו לחסימת מעבר אש במשך  •

רך לאו –בחומר  מעכב    אש  -חיר המשטחים כולל בתוכו ציפוי הכבלים בשני צידי הפירמ •

 ס"מ. 50של  

 ותקן ישראלי. DIN 4102וכן   BS 476החומר  יתאים לדרישות  תקן  •

 גודל הפתח. –המדידה לפי מ"ר  •

 

 תאורה כולליםהגופי 

 אספקת והתקנת גוף תאורה מדגם נדרש , לרבות ברגים וציוד העזר. •

 נורות. •

 קבלים. •

 משנק  אלקטרוני תוצרת אוסרם או פיליפס  •

 .2יהיה  – W28X2מספר המשנקים בג.ת.  •

 .2יהיה  – W14X4מספק המשנקים בג.ת.   •

 פסי פח מגולוון   נפרדים. 2כולל חיזוק לתקרת הבטון ע"י  –בתקרות אקוסטיות  •

 הגשת דוגמאות לאישור המזמין. •

 

 ציוד וחומרי עזר

החומרים, והעבודות  מחיר האביזרים המערכות שבכתב הכמויות כוללות את כל ציוד העזר, 

 קנתם והפעלתם המושלמת.הדרושים להת

 

 שילוט 

הציוד יהיה סנדויץ מחוזק עם ניתים   מחיר השילוט כלול במחיר הציוד המופיע בכתב הכמויות 

 כנדרש במפרט הטכני והתוכניות.

 

 גילוי אש

 מכל סוג שהוא –גלאי עשן 

 גלאי מהדגם הנדרש במפרט ובכתב הכמויות, מותקן ומחווט. •

 עפ"י תקן.-רבות חישובי מכלי גאז, קוטר צנרת ןכדומההגשת תוכניות ספק מופרטות, ל •

 בדיקות. •

 

 נקודת גילוי אש

הנקודה מתייחסת לנקודת הזנה לגלאי עשן, לחצנים, צופרים, מנורות סימון וכל אביזרי  •

 וכולל:-הגילוי אש

 צנרת אדומה תקנית וקופסאות הסתעפות תקניות. •

 ממ"ר(. 0.8     י. )חתך מינימלי בין רכזת לבין אביזר גילו –כבל תיקני לגילוי אש  •

 הגשת תוכניות ביצוע לאישור המזמין. •
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 הפעלה ובדיקות. •

 

 מפסק מגנטי לדלת

 סוויצ'( המשמש לזיהוי פתיחת דלת.-M.Sמפסק מגנטי )מיקרו%  •

 כבל וצינור.-נקודת חיבור בין רכזת פריצה לבין מפסק מגנטי •

 

 מתוכנת ראשי לבקרת מבנה PLCבקר 

 .I/O 200-גיבוי חם חומרתי מתאים לב PLCבקר מתוכנת  •

 וכן חומרה. ICP/IPפרוטוקול תקשורת  •

 חיווט בין מהדקי השטח לבין הבקר. •

 כל ספקי הכח ומתאמי התקשורת הדרושים במסגרת העבודה. •

 

 דיסקרטי/אנלוגי I/O 32-כרטיס ל 

ה או המוגדר לעיל. )ללא הבדל מחיר לכניס PLCדיסקרטי או אנלוגי לבקר  I/O 32-כרטיס ל •

 יציאה(. 

 תכנות מלא של הכרטיסים עפ"י פרוגרמת המפרט הטכני וכפי שיימסר בזמן העבודה. •

 תושבת ומתאם לבקר האם. •

 חיווט. •

 הכרטיסים למתחים שונים לפי הצורך וללא הבדל כספי. •

 ספק כח לתושבת/מתאם. •

 כל הציוד הדרוש לתוספת ערוץ נוסף. •
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 טיח עבודות. 09

 כללי 09.00

מפורשות בתכניות, או  לעבודות טיח פנים וחוץ. בכל מקרה שלא נקבעו הוראות זה מתייחס פרק

של המפרט הכללי של הוועדה הבינמשרדית ו/או לפי  09במפרט המיוחד , קובעות הוראות פרק 

 הנחיות ספקי ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות הוראות התקנים הישראליים המעודכנים

 ב'.-מלא א' ו 1920כו'. תקן בכל הנוגע לטיב החומרים ו

 

 :הבאות העבודות יכוסו זה בפרק 09.02

 .פנים טיח •

 .חוץ טיח •

 

 הגשות 09.03

מ"ר לפחות מכל סוג טיח  2.0 –על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ 

ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר  לאישור המפקח והאדריכל. את הדוגמא המאושרת

 וקבלתו.הבניין 

 בנוסף להוראות הנ"ל נקבע כי:

בשני הכיוונים, גמר השכבה העליונה  טיח הפנים יבוצע בשתי שכבות , ישר וחלק עם סרגל •

 בשפשפת לבד.

מתחת לטיח חוץ מכל הסוגים תבוצע שכבת הרבצה. מחיר השכבה הזו כלול במחיר טיח  •

 החוץ מכל סוג.

 

 טיח עבודות לביצוע כלליות הנחיות 09.04

 ת השטחיםהכנ

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה ברשת  •

ע"י המפקח. על פי הצורך ועל פי דרישת המפקח יש לבצע גישורים ברשת  פלסטית מאושרת

 ברזל.

המילוי יבוצע לכל האורך  .1:3)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט •

י ועד קבלת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות מסוימים יש לבצע כיס והעומק

 ברשת פלסטית.

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד. •

במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בניה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא גילוי הברזלים(  •

המפקח.  על ידי ט עם ערב משפר הדבקה שיאושרוטיט מל ע"י על הקבלן לבצע יישור הקיר

 בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכבת טיח נוספת.

 

 סרגלי פילוס ופינות 

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח  •

 מישורי בעובי אחיד של כל השטח.

 פינה גרמנית או שווה ערך., דמוי  XPNזוויתניםפינות לטיח פנים יהיו עם  •

 גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח. •
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 פינות וחריצי הפרדה

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים יהיו חדים וישרים  •

 XPMלחלוטין לפי סרגל בשני השטחים, בכל פינה )מישורית או אופקית( יותקן פינת 

 ת פלסטיק )טיח חוץ או פנים(.מתועשת מגולוונת עם פינ

 מ"מ לפי קביעת המפקח. 5-10מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  •

בין קירות מטויחים תקרות בטון וכן שטחים מטויחים מאלמנטים שונים )כמו תקרות רביץ  •

 מ"מ.10מ"מ ובעומק  5-3וקירות או תקרות בטון( יש לבצע חריץ בעובי 

  

 "טיח "דק

מ"מ המשמש להכנת משטחי קירות ועמודי  8 -טיח ליישור בטונים. הכוונה לטיח בעובי של כ •

 ו/או לציפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מישרת. בטון לצביעה

 

 תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון: נגרים, מסגרים, 

צפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין טיח חדש לקיים ר

 ללא תשלום נוסף. –הקבלן במסגרת עבודות הטיח  ע"י יבוצעו

 

 מיוחדים מדידה אופני

 כלולים, ובפרטיהן בתכניות כמסומן"ב, וכיו הפינות העגלת, המים אפי, החריצים, החיתוך •

 .רדבנפ ימדדו ולא השונים הטיח במחירי

אלמנטי פח או אלומיניום, המוכנס להפרדה בין משטחי טיח ובין טיח לאבן, יותקנו  כל •

 עבור תוספת תשולם לא. הטיח הדבקות שיאפשרו, XPMלאורכו משני צידיו שתי רצועות 

 כפי ביחידות או"א במ אחד צד מדידה דהיינו, היחידות במחירי יכללו והן אלה רצועות

 .הכמויות בכתב שהוצגו

 תוספת ללא, גבוהים בחללים וכן קטנים בשטחים כולל, השטח גודל לכל יהיה הטיח ירמח •

 .החלל גובה עבור

 

 רשימת עבודות והספקת חומרים )קבלן(

הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט שליכט רגיל, פינות גרמניות  

 )למעט שליכט צבעוני(.

 ת.בטון וטיח על גבי מזחלות מים בגגו  

בטון משקופים עיוורים, חלונות, דלתות וצנרת חשמל, מים ומזגנים, תיקונים לאחר התקנות  

 צנרת ברצפה לבטן עם סומסום.

 ניקיון האתר בסיום העבודות ריכוז הפסולת במקום אחד באתר. 

הרכבה מחדש לצורך  -טיח שחור, שלב ב'   -הספקה והתקנת פיגום שתי פעמים )שלב א'  

עוני( קשירת הפיגום אך ורק עם מוצמדות דרך החלונות ללא חוט שזור ביצוע שליכט צב

 ופלנקות.

 צול ברשת רביץ )על פי הצורך(. 4סגירה צינורות  

 השלמות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקנות. 



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-90-  

 

 

 כל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית.  

 

 לפי רשימת עבודות נדרשות פרטניים דגשים 09.05

 

 פנים טיח

פנים יהיה בשתי שכבות, סרגל בשני הכיוונים על שטחים מישוריים ועל תקרות על פי  יחט •

 פרטים, ותוכניות. 

 ליישם את השכבה השניה.  לאחר מכן ימים, ורק 2יש לאפשר את השכבה התחתונה  •

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו כעקרונית,  3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  •

לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. מחירי הטיח יכללו  והמפקח רשאי

עבודות בכמויות קטנות ובכל מקום לפי דרישת המפקח, וכן עיבוד בקווים מעוגלים 

 ומשופעים.

 

 והמקלחות רותיםהשי בחדרים טיח

 התוצאה הסופית שצריכה להתקבל היא שהטיח והקרמיקה הם באותו המישור.

כל להניח את הקרמיקה ולאחר מכן להשלים את הטיח על מנת לקבל קו אחיד לשם כך יש קודם 

 ללא מדרגה.

 

 

 מגולוונת רשת בזויתני הטיח פינות כל חיזוק

מגולוונת בפינות כל הקירות למלוא גובהם,  XPMלקבוע זוויתני מגן עשויים רשת  יש •

 במפגש חיצוני בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות הממונה. 

ובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את פינות הפח תח הרשת •

 בצבע מגן, שתי שכבות צבע בגוון הנדרש. 

פינות רשת מגולוונת בכל היקף  –המגן יהיו לכל גובה הפינה. בפתחים ללא משקופים  זוויתני •

 הפתח.

 

 הטיח חיתוך

 יתוך טיח.במפגש בין הטיח של הקירות והטיח של התקרות, יבוצע ח

 

 חוץ טיח

חוץ על שטחים מישוריים לרבות הרבצה תחתונה, שכבת טייח מיישרת ושכבה עליונה  טיח •

 בהתזה על בסיס צמנט לבן, בגוון ע"פ אדריכל. 

טיח חוץ כולל הרבצה צמנטית, התזה של חלב צמנט על בטונים בתקרה קירות מרתף  •

 עמודים וקורות כולל מרתף, כולל תיקוני בניה.

 

 ודה כוללת:העב

 שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים. 

ובתוספת מוסף סנטטי דוחה  1:3ביצוע שכבה ראשונה )הרבצה( במלט צמנט וחול גם ביחס  

"  413ק"ג למ"ק מלט מוכן, מוסף יהיה דוגמת "סולן  400-מים, תכולת הצמנט לא פחות מ

השמנה הסמיכה. הרבצה במינון לפי הוראות היצרן או שווה ערך. סומך התערובת יהיה ממין 
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 מ"מ. 4תבוצע על הקיר בכף טייחים ותכסה באופן שווה את כל השטח בעובי מינימלי של 

 מ"מ לפחות. 15ביצוע שכבה שנייה בעובי של  

ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר סינתטי דוחה מים )כגון:  200הרכב המלט )טיט( :  

 מהתערובת(. 5%, בכמות של  3:1או שווה ערך מדולל  474מלפלסט, סולן 

 השכבה תעובד בשפשפת עץ, פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו/או סדקים. 

 עבודה כוללת עיבוד גליפים, קנטים, פינות וכו'. 

ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש מוחלט, לפני התחלת  3יש לבצע אשפרת הטיח במשך  

 שכבת הציפוי העליונה. עבודות

העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי מחוספס מורכב משרפים אקרילים, או  במידה ושכבת הציפוי 

שרפים סינטטיים עם אגרגטים, השכבה השנייה )המיישרת( כמפורט לעיל תכיל,  תמיסות

מתאים אחר אשר יאפשר את העבודות, ולא יתקוף מבחינה "כימית" את  במקום הסיד, מוסף

יצרן הציפוי העליון ובתיאום עמו. כל זה  והוראות של הציפוי העליון, הכל בהתאם להנחיות

 ללא תוספת למחיר שנקוב בכתב הכמויות.

  

 פיגום

פיגום לחזיתות המבנה. כל העבודה תבוצע באמצעות פיגומים תקניים ובטיחותיים בהתאם 

לתקנות משרד העבודה. יש להקפיד שביצוע הפיגום לא יגרום נזק למבנה או לעבודה. סוג 

ול דעת הקבלן ואישור המפקח. על הקבלן לקחת בחשבון שהפיגום אמור הפיגום שייבחר לשיק

ן הוא מוקם, לכל משך העבודה עד להשלמתה ואישורה. לצורך זה \לשרת אותו לחזיתות בהם

יתאפשר אישור העבודה בשלבים בתיאום בין הקבלן והמפקח. בכל מקרה ובכל צורך שהוא, לא 

 פיגום לכל צורך שהוא.תאושר תוספת עלות בגין הקמה מחודשת של 
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 וחיפוי ריצוף עבודות. 10

 כללי 10.00

מהדורה רביעית משנת  10מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2001

 

 :הבאות העבודות יכוסו זה בפרק

 עבודות הכנה. 

 ריצוף וחיפוי:עבודות  

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן בשירותים  •

 חיפוי משטחים באריחי גרניט פורצלן  •

 חיפוי משטחים באריחי קרמיקה  •

 

 הגשות 10.01

 בהתאם והחיפוי הריצוף וסוגי חומרי כל של דוגמאות הקבלן יספק העבודה התחלת לפני •

 .ציבור למבני חיקהש לעמידות יתאימו ואשר הכללי המפרט של 40001 בסעיף כמוגדר

 המפקח דרישת לפי בכמות שהוא סוג מכל וחיפוי ריצוף דוגמאות חשבונו על יתקין הקבלן •

 .האדריכל רצוך ולשביעות

 עיכוב למנוע מנת על, העבודה בתחילת האדריכל לאישור הדוגמאות את יגיש הקבלן •

 .הדרישות על עונים לא ואלה במידה האריחים באספקת

שארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף המאושרים יי הדגמים •

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות 

 המאושרות כאמור. 

הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה  חומרי •

 ת ייצור. והמיון של החומר מתוך אותה סדר

 עד ורלוונטי אופייני קטע לכל משולבת דוגמא תבוצע פסים או גוונים שילוב של במקרה •

 הגוונים שילוב כל את מכילות לא המכרז תוכניות כי שאף יצויין. האדריכל לאישור

 היחידה מחירי. לקבלן ביצוע כהוראות הפרויקט התקדמות במהלך יועברו אלה והדוגמאות

 .בנפרד ישולמו לא אשר, פירוקם כולל, וגמאותהד ביצוע את כוללים

 והן לקירות הן)בדוגמה(  והחיפוי הריצוף חומרי של אחר סידור לדרוש רשאי האדריכל •

 .תשלום תוספת ללא וזאת לרצפות

 

 ובדיקות  ((Mock-upsדמי  דגמי

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים:

מ"מ  דגם  8ובעובי   20/20ות מ' רבוע של ריצוף אריח גרניט פורצלן פורצלן במיד 3 •

DESIGN BURRO R10   תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בשילוב ע"פ תכנית, ובגוון ע"פ

 אדריכל.

מ"מ  דגם  8ובעובי   20/20מ' רבוע של חיפוי קיר ושיפולים של אריח גרניט פורצלן במידות  3 •

DESIGN BURRO R10 תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, בגוון ע"פ אדריכל 
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 AURA דגם "ממ 8 ובעובי, 30/20,  60/30 במידות בקרמיקה  קיר חיפוי של רבוע' מ 3 •

BLANCO  ט  מק" PM23001לפימבריק  לבן בגוון"ע ש או" קרמיקה"נגב  תוצרת 

 .אדריכל

 

 וחיפוי ריצוף עבודות לביצוע כלליות הנחיות 10.02

 בהתאם והחיפוי יצוףהר וסוגי חומרי כל של דוגמאות הקבלן יספק העבודה התחלת לפני •

 .ציבור למבני שחיקה לעמידות יתאימו ואשר הכללי המפרט של 40001 בסעיף כמוגדר

 

 הריצוף חומרי כל. העבודה קבלת לאחר עד המפקח בידי יישארו המאושרים הדגמים •

 לדוגמאות נמרץ בדיוק יתאימו העבודה ביצוע לצורך הקבלן ידי על יסופקו אשר והחיפוי

 .כאמור המאושרות

 

 הבחירה ואפשרות השונים הגוונים לרבות האדריכל ידי על יאושרו והחיפוי הריצוף חומרי •

 .ייצור סדרת אותה מתוך החומר של והמיון

 

 צבעים בחירת, אלטרנטיבות בין לבחירה הנוגע בכל: ערך שווי ומוצרים האדריכל בחירת •

 הקבלן ועל, הבלעדי והפוסק הקובע האדריכל יהיה, גמר ואיפיון ריצוף סוגי בחירת, וגוונים

 היצרן שם במפרט נכתב בו מקרה בכל. האדריכל לדרישות מלאה בהתאמה העבודות לבצע

. הנקוב למוצר הטיב מבחינת ערך שווה להיות חייב שהמוצר פירושו ערך שווה, הספקאו /ו

 .האדריכל של מוקדם אישור טעונים הערך שווה המוצר של ומחירו סוגו, איכותו, טיבו

 

פרט אם  –המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרג ופלס בכל הכיוונים  השטחים •

צויין אחרת בתכניות. פני השטחים המיועדים לפני הביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות 

 נקיים מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח.

 

 סיבולות •

"מ במ סטיה העבודה תאור

 אורךל במישוריות

 'מ 3

 הגובה הפרש

 אריחים בין"מ במ

"מ במ סטיה

 המתוכנן במפלס

"מ במ סטיה

 ומהצירים מהניצב

 3 לאורך בקירות

 'מ

 )ריצוף( מרצפות

 

3 3+- 0.4 2.5 

 קרמיים אריחים

 )ריצוף(

2 2+- 0.25 2+- 

 חרסינה, קרמיקה

 לחיפוי ושיש

 -+2 0.5 באנך 0 2

 

 לבצע צורך שיהיה או, אריחים או מרצפות בחלקי להשתמש צורך יהיה בהם במקומות •

)מחיר  ילוטשו האריחים או המרצפות וקצות במסור חיתוך ייעשה, אלכסוניים חיתוכים

 (.החיפוי עבודות במחיר כלול והליטוש החיתוך
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לכל סוגי הריצוף והחיפוי יכללו את כל אמצעי ההגנה והשמירה הדרושים בכדי  עבודות •

דות שהושלמו, לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות קרטון גלי למנוע פגיעות מכל סוג בעבו

 ויריעות פוליאתילן. 

 

כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים, כמו כן, הגוון  מידות •

חייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים 

הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת למחושב וזאת כרזרבה לליקויים  בשל גודל גוון או פגם.

 ולתיקונים שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי. 

 

 לשני הפוגה רוחב את הקובעים"מרווחונים" )צלבים(,  בעזרת יבוצע הקרמיקה וריצוף חיפוי •

 אדריכלה דרישת לפי הכל. השטח של מלא לייבוש עד במקום יושארו המרווחונים. הכיוונים

 בו מקום בכל. איזור באותו מרווחונים של שונים בסוגים או שטחים חלקי או שטח בכל

 לכל בהפרדה אלומיניום פס להניח יש( מרפסות, רטובים)חדרים  בריצוף גובה הפרשי יהיה

 .האורך

 

 לרבות שונות בזוויות שונות בצורות מיוחדות במידות במסור אריחים חיתוך כוללת העבודה •

 פי על. החיתוכים ליטוש לרבות, גדול תעשייתי מסור ידי על לקשתות בעיגולים חיתוך

"מ מ 4 או 2 ברוחב הפוגה מרווח יישמר חתוכים אריחים בין שגם באופן בתכנית העיצוב

 .האדריכל או המזמין דרישות או התכניות לפי הכל, בפריסות למפורט בהתאם

, FLEXTILהפוגות העוברות ברובה מסוג  ייבוש החיפוי והוצאת המרווחונים ימולאו לאחר •

 לבחירת בגוון, בפריסות למפורט בהתאם"מ מ 4 או 2 ברוחב לפוגה מתאים"ע, ש או

 .האדריכל

 

 ינוקה הרובה ביצוע השלמת לאחר .הייצרן להוראות מלאה בהתאמה יהיה הרובה יישום •

 .השאריות כל להסרת הצורך  פי על בחומצה ניקוי כולל מושלם באופן המחופה המשטח

 

להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מן הקירות  יש •

או מהרצפה כגון צינורות וברזים על ידי אטימה לאסטרומרט באיזור המפקח וכן יש לסתום 

בחומר הנ"ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה. עבוד סביב הפתחים 

ות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך מדויק של פלטת קרמיקה או של הצינורות מעק

 ריצוף הכל לפי אישור המפקח. 

 

 על בחומצה ניקוי כולל מושלם באופן המחופה המשטח ינוקה הרובה ביצוע השלמת לאחר •

 .השאריות כל להסרת הצורך  פי

 

 

 המחירים תכולת

העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד', המחירים כוללים סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת  

מותאמים לחומר מסביבם, לרבות ניסור האריחים למידות מדוייקות במיוחד במקומות שאין 

 שיפולים וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב.

 הריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים, לרבות ניקוי ודינוג בכל מקום שיידרש. 
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השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים, כולל שימוש במכונה ו/או עבודה הליטוש של  

ידנית באבן ליטוש מתאימה, כדי להבטיח ליטוש מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם 

 במכונה. הליטוש כלול במחיר היציקה.

 לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף, או הנחת שיש כדוגמאות. 

תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני ורלוונטי עד  במקרה של שילוב גוונים או פסים 

לאישור האדריכל. יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את כל שילוב הגוונים 

והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות ביצוע לקבלן. מחירי היחידה 

 ד.כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר לא ישולמו בנפר

כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא( ימשיך ויעלה על  

הקירות כפנלים, תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה ובמחיר תהיה כלולה גם הרולקה 

 הנדרשת ליצירת ההעגלה.

 מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה". 

 ארגזים מכל סוג של אריחי הריצוף והחיפוי. 4ות של מחירי היחידה כוללים רזרבה בכמ 

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאתילן, או לוחות גבס/דיקטים/יוטה עם הגבס  

וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת רצפות שיש וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה 

 הסופית. 

מזמין לספק את החומר על חשבונו ולקזז בכל מקום בו מצויין מחיר יסוד יהיה רשאי ה 

 ממחיר היסוד הנקוב בגין פחת. 8%ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין בתוספת 

 אחידה אחת מישוריות שתתקבל כך הקיר במישור שקועים יבוצעו והשיפולים הקירות חיפוי 

 סוגי בכל וזאת העבודה בגמר שמעל הטיח למישור זהה יהיה החיפוי שמישור כך הטיח בין

 .והחיפוי הריצוף

 

 

 הנדרשות העבודות רשימת לפי טנייםפר דגשים 10.03

 ריצוף עבודות

תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון   DESIGN BURROבאריחי גרניט פורצלן דגם  ריצוף •

מ"מ, שילוב של אריחים  8ס"מ ובעובי  20*20, במידות R11 דרגע"פ אדריכל , נגד החלקה 

וגמה ע"פ המפורט בכתב הכמויות,  ובתכניות האדריכל, ייושם בחדרי עם דוגמה וללא ד

 השירותים, בחדר עזרה ראשונה ובחדר חלל לשירות הציבור. 

כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף, מצעים,  העבודות

 והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 לפי מטר רבוע. :ידההמד אופן

 

תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון   DESIGN BURROבאריחי גרניט פורצלן דגם  ריצוף •

מ"מ, ע"פ המפורט בכתב  8ס"מ ובעובי  20*20, במידות R11 דרגע"פ אדריכל  נגד החלקה 

 הכמויות ובתכניות האדריכל, ייושם בחדרי המקלחות. 

יטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף, מצעים, כוללות את אספקת החומרים, א העבודות

 והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. 

 לפי מטר רבוע. :המדידה אופן
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הריצוף יבוצע ע"ג  תשתית חול נקי, מודרג ומיוצב בצמנט ודבק טיט "ריצופית סופר" תוצרת  

 ו/או בדבק טיח כנ"ל.תרמוקיר או ש"ע. שיפולים שקועים לפי פרט בהדבקה 

ק"ג  200הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול הצמנט בשיעור של  

ס"מ. שכבות המילוי יונחו  4צמנט למ"ק. מעל תבוצע שכבת מילוי לא מיוצב מחול ים בעובי 

יחסית ישירות על גבי שכבת המדה )או רצפות הבטון(. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים 

לפי מידת התקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר 

 המילוי.

 כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(. 

 מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. 

פת סיד( בתוספת ערב למניעת חדירת הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוס 

 של "פקורה" או ש"ע. A155רטיבות, כדוגמת 

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח המרצפות, כך שלא  

יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שיימצאו ריקים יפורקו 

טיט להדבקה יחיל מוסף מיוחד לשיפור המרצפות ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן. ה

 ההידבקות של אריחי הקרמיקה.

שעות. כל שקיעת ריצוף, שהיא כתוצאה מאי  48אין לדרוך על משטחים שרוצפו במשך  

 הקפדה על סעיף זה, תתוקן באופן מיידי.

על גבי כל סוגי הריצוף תבוצע הגנה למניעת פגיעה עד למסירה )יריעות פוליאתילן, לוחות גבס  

 וכד'(.

 

 חיפוי עבודות

"מ,  מ 8 ובעובי"מ ס 20*20 במידות, R10קירות באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג  חיפוי •

 אריחי עם ובשילוב האדריכל של הקירות פריסת"פ ע דוגמה וללא דוגמה עם אריחים של

 או" קרמיקה"נגב   AURA BLANCO דגם "ממ 8 ובעובי, 60*30/  20*30 במידות קרמיקה

אדריכל.  תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון לבן מבריק, ע"פ  לפימבריק  לבן בגווןע "ש

המפורט בכתב הכמויות ובתכניות ופריסת קירות האדריכל, ייושם בחדרי השירותים, 

 ובחדרי המקלחות. 

כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים לפני יישום הריצוף, מצעים,  העבודות

 חים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה האדריכלית. והנחת הארי

 לפי מטר רבוע. :המדידה אופן

 

לפני ביצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד כתשתית לחיפוי. מחירי  

עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע הנ"ל. הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג 

 או ש"ע מאושר על ידי המפקח. " תוצרת "שחל"215"טיט אקריל 

אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי. החיפוי יבוצע בקווים עוברים,  

ישרים, בשני הכיוונים,. מידת האריחים כמצויין בתכניות האדריכל ובכתב הכמויות. סידור 

 הנחת האריחים יהיה לפי תכניות החיפוי של האדריכל.

ווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מן הקירות יש להקפיד על סתימת מר 

כגון צינורות וברזים על ידי אטימה לאסטרומרט באיזור המפקח וכן יש לסתום בחומר הנ"ל 
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את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.עבוד סביב הפתחים של הצינורות 

של פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי  מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך מדויק

 אישור המפקח.

 בפינות הבולטות יש לבצע גימור עם פינת קרמיקה בגוון ע"פ בחירת האדריכל. 

במידה וע"פ הפריסות נדרש לבצע חיתוך של אריחים במרווח בין סידורי האריחים עם  

ריחים הדוגמאות )סביב המתקנים הסניטרים( יש לבצע זאת באופן שבו המפגש בין הא

 החתוכים יוסתר בהמשך מאחורי מחיצת הטרספה.
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 צביעה עבודות. 11

 כללי  11.00

הסעיפים המפורטים בפרק זה מתייחסים לעבודות צביעה של משטחי קירות ועבודות כלליות 

אחרות. עבור כל אלמנטי הפלדה והאלומניום יש לפעול בהתאם לדרישות המפורטות והנחיות 

בכל מקרה של סתירה הנחיות הקונסטרוקטור עדיפות. נבהיר שוב  הקונסטרוקטור במפרט זה,

שתנאי השטח באתר, ים המלח, הינם ייחודים ועל כן דורשים ביצוע מושלם של ריתוך, גילוון 

וצביעה של אלמנטי מסגרות. עבודות אלה יש לבצע בתנאי מפעל בלבד זאת על מנת לוודא את 

 ה וקורוזיה. עמידותם לאורך זמן ולהימנע מהופעת חלוד

 

 :הבאות העבודות יכוסו זה בפרק  11.01

 :להלן כמפורט העבודות את לבצע הקבלן על זה פרק במסגרת 

 .סופרקריל דוגמת פלסטי בצבע קירות צביעת •

 קוניטקס.-סופר דוגמת בצבע קירות צביעת •

 .ומסגרות נגרות אלמנטי צביעת •

 .סטרידקס כדוגמת עובש כנגד מגן צבע •

 . המנהלות כמפורט להלן ו/או לפי דרישת צבע נוספ מערכות •

 

 

 דוגמאותו הגשות  11.02

 מנת על וזאת הנדרשים הצבעים סוגי כל של יצרן מפרטי הקבלן יספק העבודה התחלת לפני •

 .הייחודים השטח לתנאי ועמידותם התאמתם את לאשר למפקח לאפשר

 ככל נוספות דוגמאות ביצוע לבקש ראשי האדריכל. האדריכל בפני לאשר יש ים/  הגוון את •

 .הגוון לבחירת עד שידרש

 עד ורלוונטי אופייני קטע לכל משולבת דוגמא תבוצע פסים או גוונים שילוב של במקרה •

 הגוונים שילובי כל את מכילות לא המכרז תוכניות כי שאף יצויין. האדריכל לאישור

 היחידה מחירי. ןלקבל ביצוע כהוראות הפרויקט התקדמות במהלך יועברו אלה והדוגמאות

 .בנפרד ישולמו לא אשר, יאושרו שלא דוגמאות כיסוי כולל, הדוגמאות ביצוע את כוללים

 ובדיקות  ((Mock-upsדמי  דגמי

יבצע דוגמאות של גוונים ככל שיידרש ע"י האדריכל והמפקח. כל דוגמה תיהיה  הקבלן •

 מ"ר על גבי קיר המבנה.   1בשטח מינימאלי של 

 .הצביעה יישום בטרם הנבחר לגוון בנוגע מהאדריכל כתבב אישור לקבל יש •

 עבודות צביעה לביצוע כלליות הנחיות  11.03

הצבע )היצרן( יהיה  סוגתעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן.  הצביעה •

 של הבלעדי באישורו יהיה הגווןלדרישות המנהל ובהתאם לדרישות התחזוקה.  בהתאם

  האדריכל

 תעשה זו שכבה)שפכטל(  מרק שכבת עם לצביעה השטח את להכין הקבלן על יעההצב לפני •

 )משופשף( מחול ונקי לחלוטין יבש טיח על
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 וגוון גימור •

קטלוג ייצרן. הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה  האדריכל וע"פהגוונים יהיו לפי בחירת 

גוון שעל פי הדוגמא שתאושר . הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת ההמנהללדרישות 

יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך  המנהלבאופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. 

העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר 

 אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 

  השכבות פרמס •

, הוא מס' מינימלי נדרש של שכבות צבע. 11בע שפורט בסעיפים השונים של פרק מס' שכבות הצ

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים שגוון הצבע בהם לא 

אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד לקבלת גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו של 

ה היא הקובעת. כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון או המפקח לעניין ז המנהל

 אחיד, יהיו על חשבון הקבלן.

 

 בשכבות הצביעה אופן •

 יש להקפיד על צביעה על משטח יבש לחלוטין.

יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכבות הרשום לכל מערכת צבע 

יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור המנהל. כיסוי הצבע הוא מינימלי, מספר השכבות הסופי 

 )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן.

 

 העבודות תחולת •

 הנושאים את גם הצביעה עבודות תכלולנה, הכללי המפרט של 11 בפרק לנאמר בנוסף

 .עבורם תוספת כל תשולם ולא הבאים

 עה.כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצבי 

 התאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות האדריכל. 

 תיקוני צבע 

 צבע תיקוני כלולים ותקרות קירות ויסוד צביעה ובמחירי ומסגרות נגרות מוצרי במחירי

 .המנהל לדרישות ובהתאם כלשהן התקנות לאחר שיידרשו

 

 הקבלן אחריות •

רות, צנרת וכד', וכמו כן לאי הופעת אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות, מסג

 חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 

 הביצוע ושלבי הצביעה בדיקות •

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן לרשותו של 

 המפקח לצורך בדיקתה.

באזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר ישמש לבדיקת על הקבלן להחזיק 

 עובי השכבות.

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת הגלויה, לתקן קירות 

 שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.
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 צביעה עבודות של קפדני ביצוע על הקפדה •

 :שתתבטא מעולה קפדנית עבודה הקבלן מן נדרשת

 בהכנת הרקע. 

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה. 

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת או כל אביזרים אחרים  

צעו את עבודות שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אחת בבניין בזמן שיב

 הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים.

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. 

 הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם, לשביעות רצונו של המפקח. 

 
 

 :הנדרשות העבודות רשימת לפי פרטניים דגשים  11.04

 קירות ותקרות  צביעת 11.04.01

הצביעה תעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות  -הכנת השטח  

ניקוי. שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון. הכנת השטח תכלול בין היתר גם הסרת 

 לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים.

ופרקריל" מהסדרה הירוקה של "טמבור" או ש"ע צביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי צבע "ס 

בשתי שכבות, על טיח פנים, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות 

" או ש"ע. גוון לפי בחירת האדריכל. הצביעה תעשה לפי הנחיות המפקח 2000"סופרקריל 

ע העליון. הכנת וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי. שכבת היסוד תהיה מותאמת לצב

 השטח תכלול בין היתר גם הסרת לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים.

ישמש  –צביעת קירות ותקרות בצבע מגן כנגד עובש ופטריות מסוג "סטרידקס", או ש"ע  

לצביעת קירות ותקרות בשירותים ומקלחות.ביצוע הצביעה כדלהלן: ניקוי מאבק לכלוך, 

שעות בין שכבה  4שעתיים או  5-15%שכבות צבע עם דילול מים  3וצביעת סתימת חורים 

 לשכבה לצורך ייבוש הגוון הלבן. 

 "סופרקריל" 

צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל" תוצרת "טמבור" או 

 ש"ע בגוון על פי בחירת המנהל, הכל לפי הוראות היצרן כמפורט להלן:

 .חורים וסתימת ושומן לכלוך הסרת ידי לע השטח הכנת •

 .טרפנטין 30% -ב מדולל"בונדרול" ב ראשונה שכבה צביעת •

 .מים 10% -ב מדולל"סופרקריל",  ושלישית שניה שכבה צביעת •

 

 מסגרות מוצרי צביעת 00.04.02

מיקרון  30הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון פגמים בגלוון, על ידי צבע אבץ 

שכבות, צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע עליון. במוצרים שאינם  2ותכלול לפחות 

 2מגולוונים הצביעה תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון פגמים מקומים בשפכטל, ותכלול לפחות 

 שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון ושתי שכבות צבע עליון.

 



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-101-  

 

 

 (דרישה תהיה אם)  אש מעכב צבע 00.04.03

מפני אש לאלמנטים הקונסטרוקטיביים מפלדה )עבור האלמנטים  על הקבלן לבצע ציפוי הגנה

צבע חד רכיבי על בסיס מים תופח, למבני פלדה המסופק על  -תיאור המוצר הנושאים בלבד (.

הכנת השטח וערכת  על פי בחירת המנהל. -" אנגליה, או ש"ע. גוון הצבע COPONידי חברת "

 יות שלפני השימוש.רכיבים יש לערבב להומוגנ –הצבע חד  –הצבע 

שכבה  649-020מק"ט  EA-9. יש ליישם יסוד אפוקסי SA 2.5ניקוי אברזיבי לדרגה  -על הפלדה 

 מיקרון. בצביעה על צבע קיים יש לבצע לפי הוראות הייצרן. 50אחת בעובי 

 50הסקת שומנים וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל שכבה אחת בעובי  -על פח מגולוון 

 . צביעה על צבע קיים מחייבת התייעצות עם היצרן.מיקרון

 גלויים פלדה אלמנטי עבור 00.04.04

של "טמבור" או ש"ע. הביצעו  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

בהתזה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה על מנת להביא את האלמנט לעמידות אש 

 עבודות הקונסטרוקציה וישולם בנפרד.דקות. מחיר הצביעה אינו כלול ב 90במשך 

 עבור אלמנטי פלדה לא גלויים

( 66140של "טמבור" )קוד מוצר  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

או ש"ע. הביצוע במשיכה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה, על מנת להביא את 

 דקות. 90האלמנט לעמידות אש למשך 

 לול בעבודות הקונסטרוקציה.מחיר הצביעה כ

 אישור מכון התקנים

 על הקבלן לקבל אישור מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה מפני אש.

 

 מגולוונת מפלדה אלמנטים צביעת 00.04.05

 :הכנת השטח .א

בדיקה וויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שאינם  •

 מתאימים לצביעה

 , הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה.במידת הצורך •

בגודל  GL  +20% GH 80%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה  •

 מ"מ. 0.5-1.0

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. •

 בחינה וויזואלית של השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. •

. במידה 36, ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין במידת הצורך •

 והמוצר לא יאושר על ידי הלקוח, המוצר ייפסל ויוחזר לגילוון.

 

 צביעה .ב

או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על  TRIBO (FRICTION) -איבוק בשיטת ה

 OUT FREE GASING(, בעלת תכונות HIGH BILD) HBבסיס פוליאסטר טהור מסוג 

 7000מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה  80בעובי 

ובגוון לפי קטלוג  המנהלהגרמני לדהייה או ש"ע. הגוון בתאום עם  G.S.Bמאושרת לפי תקן 

RAL. 
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 קלייה  .ג

-180ן דק', לאחר מכ 10למשך  Cמעלות  140-155קלייה הדרגתית בתנור בטמפ' התחלתית של 

 דק' נוספות.  15למשך  Cמעלות  220

 דק'. 15למשך  Cמעלות  185 -לא תפחת מ המתכתטמפ'  הערה:

 

 קירור  .ד

קירור הדרגתי לטמפ' המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפ' 

 לפחות. Cמעלות  35-40לרמה של 

 

 :איכות בקרת  .ה

 יאת פגמים בצבע.בדיקה וויזואלית של פני השטח למצ •

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. •

מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר  2תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של  •

 יסופקו על ידי המזמין.

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את המעקה. •

 

 אריזה  .ו

 .יריעות פוליאתילן עם בועות אוויר להגנה מושלמתב פיםיגיע לאתר עטו יםהמוצר

 

 :צבע תיקוני .ז

במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה ויסוד קירות ותקרות כלולים תיקוני צבע 

 שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל.

 

 :הקבלן אחריות .ח

צנרת וכד', וכמו כן לאי הופעת אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות, מסגרות, 

 חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 

 :הביצוע ושלבי הצביעה בדיקות .ט

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן לרשותו של 

 המפקח לצורך בדיקתה.

אזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר ישמש לבדיקת על הקבלן להחזיק ב

 עובי השכבות.

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת הגלויה, לתקן קירות 

 .שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה

 

 

 כתב הכמויות.כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שב

 מגולוון מפח ומשקופים דלתות צביעת 11.04.06

 :השטח הכנת .א

 במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. •
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בגודל  GL  +20% GH 80%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה  •

 מ"מ. 0.5-1.0

 

 צביעה  .ב

פוליאסטר או פוליאסטר טהור בגוון -של אבקה על בסיס אפוקסיאיבוק בשיטה אלקטרוסטטית 

 מיקרון לפחות.  80לפי דרישת המזמין בעובי 

מאושרת  7000האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה  הערה:

 או ש"ע. הגוון לפי דרישת המזמין. UVהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bלפי תקן 

ושכבה שניה בטקסטורה  Aשתי שכבות. שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון הצביעה תבוצע ב

 .RAL, מותאם לקטלוג המנהל, לפי בחירת Bמיקרון בגוון  80בעובי מינימלי של 

 

 קלייה  .ג

 דק' לפחות, מותנה בסוג האבקה ועובי החומר.  15למשך  ºC 200בתנור בטמפ' של 

 ק' לפחות.ד 10למשך  ºC185 -טמפ' המתכת לא תפחת מ הערה:

 איכות בקרת .ד

 בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. •

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת. •

מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר  1תתבצע בדיקת אדהזייה באמצעות משרט במרווחים של  •

 יספקו על ידי המזמין.

 ף.הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקו •

  

 אריזה  .ה

כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם בועות אוויר להגנה 

 מושלמת מפני פגיעות ושריטות.

 

 (המפקח יורה עליהם)במקומות  בטונים צביעת  .ו

 צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. -קירות בטון 

 מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. צבע אקרילי -עמודי בטון 
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 אלומיניום עבודות .12

 כללי  12.00

מהדורה חמישית, יולי  12מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2008

 האלומיניום יהיו מסוג א' של הייצרן.מודגש בזאת, כי כל מוצרי  

 הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום. 

הנחיות אלו, מהוות תוספת מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומיניום של הוועדה הבין  

 –משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה בהוצאת משרד השיכון 

 בהוצאה האחרונה.

ל סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה והתכניות לבין המפרט הכללי הנ"ל, בכל מקרה ש 

 הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.

 , כמפרט מנחה, המחייב דרישות מינימליות.0891רואים את המפרט  

 

 :הבאות העבודות יכללו זה בפרק  12.01

 .בשירותים אלומניום חלונות •

 .המסעדה במבנה אלומניום דלתות •

 .באלומניום משולב כיתזכו מסך קיר •

 

 דוגמאות  12.02

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המנהל( על חשבונו הוא,  

 וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם.

ים, זכוכית לפי דרישת המנהל, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון פרופיל 

לסוגיה, דגמי פרזול וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, אשר יידרש על ידי המנהל 

 )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבניין.

ככלל אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור המנהל על כל דגם ו/או  

ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב 

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה או אלומניום, כגון דלתות ומשקופים, על הקבלן להציג את  

 ביצוע ההזמנה. לפניהמפרט המלא של המוצר לאישור 

 

תאם לנדרש בפרק בה עבור כל האלמנטים על הקבלן להציג תעודת אישור על צביעה בתנור 

 לפני ההתקנה בשטח.עבודות צביעה במפרט זה ובדיקות מעבדה נוספות ככול שידרש  11

 

 

 ובדיקות נדרשות  ((Mock-upsדגמי דמי  רשימת  12.02.01
 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים:

 על הקבלן להכין דגם )"אב טיפוס"( של חלון אחד מכל סוג כולל פירזול. 

 ך זכוכית משולב באלומניום.מ"ר של קיר מס  4 
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 מטר אורך של פרופיל אלומנים צבוע בהתאם לדרישות המפרט  1 

 

12.02.02  Shop Drawing – שרטוטי יצרן 

של כל עבודות האלומניום  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור

דלתות והחלונות, כפי שמפורט ברשימה מטה. השרטוטים יכוללו פירוט חלקי הפרופיל ושל ה

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים,  1:50 – 1:1לרבות החלוקה לכנפיים, בקנ"מ 

האטמים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה 

מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות 

ים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו, והמכלל

כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי 

 החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש 

 .השירותים חדרי עבור יתושים ורשתות הזזה חלונות •

 .המסעדה במבנה אלומניום דלתות •

 .המסעדה במבנה באלומניום משולב זכוכית מסך קיר •

  

 אלומיניום עבודות לביצוע כלליות הנחיות  12.03

 אלומיניום עבודות לביצוע קבלנים

על הקבלן להגיש לאישור המנהל והמפקח רשימת קבלני משנה )רשימת שלושה קבלני משנה 

 ביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ביצוע העבודות.לפחות( ל

המנהל רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל קבלן משנה לביצוע עבודות, כפי שימצא לנכון. רשימה 

 כזאת, תהיה הרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המשנה שלו לביצוע העבודות הנ"ל.

 

 התכנוניות לדרישות התאמה

ם הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת, תכניות האדריכלות והמפרטי

ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות( ייעשו על ידו ויורכבו 

בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה על ידי המנהל ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה, 

עוביים, שיטות החיבור, חיזוק וייצוב וחיבורם כגון: סוגי הפרופילים, גודל הפרופילים ו

לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבניין )סוג וחומר החיבור ביניהם(, שיטות וחומרי האיטום, 

שיטות הזיגוג והרכבת הפירזול לאלמנטים השונים, ההגנה על המוצרים וכד', כך שהמוצר 

מושלמת ביותר, לשביעות רצונו הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל הבחינות, בצורה ה

 המלאה של המנהל, וזאת גם אם חלק מהדרישות לא תהיינה נתונות בתכניות האדריכלות.

אם ברשימות רכיבי האלומיניום צויינה תוצרת מסויימת לגבי רכיבי האלומיניום או לגבי 

 חלקים מהם, על הקבלן לספק רכיבים וחלקים אלה מן התוצרת הנדרשת, פרט אם המנהל

 אישר תוצרת אחרת כשוות ערך לה.

 באתר רכיבים על הגנה

כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית. לאחר ההרכבה, 

ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח , לצורך הבטחת מוצרים מפני פגיעה, 

 עד מסירת הבניין למזמין.
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 מעבדה בדיקות

ן רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית, במעבדת מכון התקנים ועל פי בתקן המתאים המזמי

וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים שהוא מציע לדרישות המפרט, 

כל הבדיקות הנ"ל, לרבות בדיקות חוזרות, אם תידרשנה, תהיינה כלולות במחירי הסעיפים ולא 

 תשולמנה בנפרד.

 

 הרכבהו תכניות

הקבלן יעביר לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר. התכניות הנ"ל תכלולנה את כל 

האינפורמציה הדרושה לאדריכל. חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר והתקנתו בבניין 

במקומו המיועד, כולל כל החיבורים והחיזוקים למעטפת. התכניות הנ"ל תהיינה חייבות 

 המנהל, וזאת לפני התחלת הייצור. מערכת תכניות מאושרות וחתומות על ידי להמנהבאישור 

אינו משחרר  המנהלתימסרנה לקבלן באמצעות המפקח, אישור תכניות ההרכבה על ידי 

במאומה את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל התאמת 

 המוצר למציאות בבניין.

 

 הפרופילים מידות

כל המסגרות והחלוקות האופקיות והאנכיות תהיינה עשויות מפרופילי אלומיניום מקצועיים, 

מ"מ ובמידות חתך בהתאם לגודל ולמפתח  1.6 -משוכים עם דפנות, בעלות עובי שלא יפחת מ

 , אלא אם צויין אחרת.1980הרכיב, לפי התקנים המתאימים ולפי המפרט הכללי 

 

 1068"י ת ילפ האלומיניום מוצרי סיווג

 כל סדרות הפרופילים המופיעות מטה, הן במידה ולא נאמר אחרת בתכניות, או בכתב הכמויות.

 

 אחרים וחומרים אלומיניום בין מגע ניתוק

אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישיר. על הקבלן לספק ולהרכיב חומרי עזר 

ישיר בין האלומיניום למתכת ברזלית ו/או  להפרדת החומרים הנ"ל. כמו כן, אין להרשות מגע

 מתכת אחרת. בנוסף, יקבע מבנה החלון באופן שלא ייוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.

 

 חיבורים

אלא אם  –כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד', הגלויים לעיין 

 חלד.-יים פלדת אליותר שימוש אך ורק בברגים עשו מראש. המנהלאישר זאת 

 

 זכוכית

, באיכות הגבוהה ביותר ומישוריים לחלוטין, וללא TAOLFכל לוחות הזכוכית יהיו בעיבוד 

 בועות, גלים, פגמים וכד'.

 9901עובי הזכוכית בכל רכיב ברשימה או בחלק מרכיב יהיה כמתואר בדף הרכיב או לפי ת"י 

 כל הזכוכית תהיה מחוסמת. )לעבה מבין השניים(.

 

 זיגוג

את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה, על הקבלן להראות בתכניות ההרכבה ולקבל את אישור 

 .המנהל
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סרגלי הזיגוג יהיו ללא ברגים ומסמרות, ופרופיל הזיגוג )אטם הזיגוג( יהיה מגומי "נאופרן" )ולא 

PVC.להבטחת איטום מוחלט נגד חדירת אוויר ומים ) 

לן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן את הזכוכית לאחר גמר ההרכבה בבניין, ינקה הקב

באופן בולט ויתריע על קיומה. למרות האמור כאן, אחראי הקבלן לשלמות הזכוכית עד לסיום 

כל העבודות ומסירתן למזמין. כל מוצרי האלומיניום כוללים זכוכית בידודית כפולה בהתאם 

 לרשימות.

תוכנס זכוכית כפולה, כל האביזרים והפרופילים נציין באופן מיוחד, שבמידה ובמוצר מסויים 

של החלון יותאמו לכך, והתוספת המשולמת לקבלן עבור שינוי סוג הזכוכית כוללת בחובה גם 

 את השינוי של סוג הזכוכית הנ"ל וגם את שינוי והתאמת הפרופילים.

 

 הנדרשות העבודות רשימת לפי פרטניים דגשים  12.04  

 .המסעדה במבנה וםאלומני דלתות 12.04.01
 

 )לרבות מנעולים(  פירזול

לאדריכל יוצגו דוגמאות מכל סוגי הפירזול כמפורט ברשימת  כדי לקבל אישור לפני הביצועב

  רכיבי ההשלמה ובמפרט במיוחד.

 חלד.-כל אביזרי המתכת יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אל

גלגלים לגרירה וכיו"ב, חייבים להתאים באופן כללי, הצירים, צירי המספריים, מחזירי השמן, ה

לגודל ולמשקל הכנפיים לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים )בהתאם לדרישות 

הגבוהות ביותר( ולהיות באיכות מעולה. לשם הבטחת פעולה תקינה נוחה וקלה של החלקים 

 הנעים ברכיב.

ת ברשימות הרכיבים )או שגם בגלל כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחר

 משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(:

 

 כל הצירים הצידיים יהיו עם מסיבי "אוקולון" באיכות מעולה. •

של "ירדני" לרבות כל מערכות הבטחון,  7751כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים, כדגם  •

"ע. מנעולי הדלתות יותאמו לרבות )למעט החלקים הנוספים( או ש 5743כמתואר בקטלוג 

 דרגות. 3 –מפתח מאסטר קיי בהתאם, לפי קומות 

 " או ש"ע.DORMAשל " STכל מחזירי השמן העליונים יהיו בדגם  •

" או ש"ע, בשילוב עם DORMAשל " BTSכל מחזירי השמן השקועים ברצפה יהיו כדגם  •

 צירים אנכיים מותאמים למשקל הכנף ובאיכות מעולה.

" או ש"ע, לכל כנף DORMAשל " 36חים הנסתרים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם כל הברי •

 זוג בריחים, עליון ותחתון.

של "אלום" או ש"ע, בגוון לפי  G65כל ידיות האחיזה לדלתות פתיחה רגילה תהיינה כדגם  •

 .המנהלאישור 

לפי אישור  של "אלום" או ש"ע, בגוון G65כל ידיות האחיזה לדלתות ההזזה תהיינה כדגם  •

 .המנהל

 

 לאלומיניום פירזול עבודות

בכל רכיבי מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתם והפעלתם יש לספק ולהרכיב פירזול כגון: צירים, 

ידיות, כל סוגי המנעולים, מפתחות, עיניות הצצה, סגרים, בריחים, רוזטות, שלטים, כפתורי 
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רך בתוספת פירזול מיוחד כמתואר בדף דלת וכו', כל הפירזול השייך לדגם המצויין כשווה ע

 הרכיב.

כל חלקי הפירזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם, לרבות האספקה וההרכבה של כל הפירזול 

הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין אספקת והרכבת פירזול זה או 

 אחר.

והשלים את ההוראות לגבי כל  בחר המנהלהעבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר ש

 הפירזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.

קביעת הפירזול לרכיבי האלומיניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים לסוג הפרופיל 

 .המנהלהמצויין. גוון הידיות לבחירת 

חייב הקבלן לפרק את כל הפירזול לקראת ביצוע הצביעה  –בכל העבודות אותן יש לצבוע 

 יבו מחדש לאחר הצביעה.ולהרכ

כל המפתחות של המנעולים ימויינו, יושחלו על טבעת, יסומנו בצורה ברורה וימסרו למזמין 

בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי האגף והדלת אליהם הותאם. מס' 

 עותקים מהמפתחות הדרושים לכל מנעול יקבע בלעדית על ידי המזמין.

 

 עדיף( 11במפרט זה, בכל סתירה פרק  11ספים בפרק )דגשים נו צבע

רטוב מסוג סיליקון פוליאסטר וייבוש בתנור )אלא אם צויין אחרת ברשימת  התזת צבע:

 הרכיבים(.

 , הצבע יהיה מסוג "מגורען מתכתי".המנהלהצביעה תבוצע בגוון שיקבע על ידי  גוון:

 ת האיכות ויציבות הגוון.שנים על עמידו 5-הקבלן יידרש לתת אחריות ל אחריות:

 מיקרון מינימום. 30עובי הציפוי: 

 .המנהלבגוון לבחירת  אילגון:

 

 איטום וחומרי אטמים

 .E.P.D.Mכל האטמים יהיו עשויים מגומי 

האיטום בכל החלקים הנעים, בכל רכיב, יעשה באמצעות מברשות שעירות ו/או סרטי איטום 

 .E.P.D.Mגמישים מגומי 

בין מסגרת הרכיב לחלקי המבנה או למלבן הסמוי יבוצע באמצעות מרק איטום החיבורים 

עם כיסוי בסרגלי אלומיניום  המנהלפלסטי לאיטום על בסיס סיליקון או חומר ש"ע, באישור 

 מתאימים )הלבשות( להבטחת התאמה מושלמת ואטימות מושלמת בין הרכיב לבין המבנה.

בין תחתית הכנף לסף הפתח באמצעות פסי גומי בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח 

או במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום, דגם מאושר של  TS-395, דגם PVCגמישים, בפרופיל 

 "סופרסיל" או ש"ע.

 

 :בהם שייעשה לשימוש יתאימו האיטום חומרי

יים אין להשתמש בסיליקון אצטי במקומות בהן הוא בא במגע עם צבע או אלמנטי בניין עשו •

 בטון, אבן, טיח וכו'.

תפר איטום יהיה תמיד בין שני משטחים ולא יותר. יש להשתמש בגב של פוליאתילן מוקצף  •

 לצורך זה.

אין להשתמש בסיליקון לאיטום בין חלקי פרופילי האלומיניום בחומרי איטום אשר אינם  •

 (.4106)כגון ארפל מס'  E.P.D.Mמגיבים למגע עם 
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וארפל מס'  4102ימים לאיטום חריצים צרים )כגון ארפל מס' יש להתשמש בחומרים מתא •

4108.) 

 

 המסעדה במבנה מסך וקירות חלונות 12.04.02

 ."עש או קליל של 9000 מסדרה יהיו( המבנה של"וויטרינה" ה)חלונות  ודלתות חלונות •

בחלקים הקבועים והנגררים כמוגדר ברשימת  הזכוכית. 8100מסך יהיהו מסדרה  קירות

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 5+12+6זכוכית בידודית  –מיניום האלו

 המצטברים המים של מושלם ניקוז יוודא ומיקומם גודלם מספרם, בסף יהיו הניקוז חורי •

 .במלבן

 לפי, מקוריים יהיו, המוצר והרכבת לייצור המשמשים', וכו האיטום חומרי, האביזרים כל •

 .האלומיניום ייצרן ומפרט מידות

 :נוספים יםדגש

ידית לחלון בהתאם לבחירת המנהל. הזכוכית בחלקים הקבועים והנפתחים כמוגדר ברשימת  

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת. 5+12+6זכוכית בידודית  –האלומיניום 

  בהתאם גוון. לחלון בסגירה נעילה ומנגנון איכותי גומי איטום יהיה החלונות לכל 

 .האדריכל לבחירת

ורה ואופן החלוקה נדרש הקבלן לספק שרטוטי יצרן ולהגישם למפקח עבור אישור הצ 

 ולאדריכל לפני התחלת היצור.  

 

 

  השירותים בחדרי יתושים ורשתות חלונות 12.04.03

יותקנו חלונות הזזה ורשתות יתושים  רות בנויים )בשירותים, מחסנים וחדרים נוספים(יבק

 נתיבים. 4-5בפרופילים של 

מגודל  2/3לונות בין הנתיבים תעשה באופן שיאפשר אוורור החדר דרך לפחות חלוקת יחידות הח

ס"מ  80" או  ש"ע, בגובה 7000הפתח. בחלונת אלו יעשה שימוש בפרופיל כדוגמת  "קליל 

 מ"ר, ע"פ פרט ותכנית האדריכל. 1ובאורכים משתנים עד 

שיאפשר אטימת הפתח במלואו רשתות יתושים יהיו גם הן זזות ופריקות וינחו  ע"ג נתיב ייעודי 

מכניסת יתושים. הרשתות יהיו מתוחות על גבי מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן וניתנות 

מ"ר ע"פ  1ס"מ ובאורכים משתנים עד  80לפירוק לצורכי תחזוקה. מידות הרשתות יהיה בגובה 

 . תכנית אדריכלית

 דגשים נוספים:

 

מ"מ, כל הזכוכית  5+12+6ת זכוכית בידודית זכוכיה .המנהלידית לחלון בהתאם לבחירת  

 תהיה מחוסמת.

 חלק מהחלונות )בעיקר בשירותים( יכול שיהיו עם זכוכית חלבית. המנהלעל פי שיקול  

 לבחירת בהתאם גוון. לחלון בסגירה נעילה ומנגנון איכותי גומי איטום יהיה החלונות לכל 

 .האדריכל

בלן לספק שרטוטי יצרן ולהגישם למפקח עבור אישור הצורה ואופן החלוקה נדרש הק 

 ולאדריכל לפני התחלת היצור.  
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 מסגרות חרש. 19

 כללי 19.01

, אלא אם והמפרט המיוחד הנוכחי 19ללי פרק כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכ

 נאמר אחרת. 

       

 תיאור העבודה 19.01

לה שונים עשויים מפרופילי פלדה מעורגלים, פירוק, אחסנה, העברה והתקנה של אלמנטי הצל 

מגולוונים בחום, וצבועים בצבע בהתאם למפרט, על יסודות חדשים, אלמנטי ההצללה יהיו 

מחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית הפלדה. איחסון כל הרכיבים יערך בכל התקופה 

ל ידי המנהל כך שלא בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ. מקום האיחסון יאושר ע

 יפריע לביצוע עבודות .

ייצור, אספקה והרכבה של אלמנטי הצללה חדשים יבצעו על כל מרכיביהם בבית המלאכה  

ומפעל הצביעה המאושרים מראש ע"י המזמין, כולל יסודות, גלוון חם, צביעה, ריתוך 

דורשים ריתוכים והרכבה. יש להימנע מעבודות ריתוך, וצביעה בשטח ככל שניתן. חיבורים ה

 וצביעה בשטח יעשו באישור המנהל. 

 שבילים עם שלד של פרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים. 

 

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

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

 

 ר מפעל הצביעהדרישות לאישו 19.02

יש לאשר מראש את מפעל הצביעה, בק"א של מפעל הצביעה,  ואת החומרים, צבעים   

ומדללים. החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שוו"ע מאושר מראש על ידי יועץ הקורוזיה 

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

 ושרו ע"י המנהל מבחינה מקצועית.אקולוגיה וגיהות, ושא

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

 אישור המנהל לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה. 

באחריות הקבלן הראשי להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע הנדרשים באתר 

גיעות מכאניות על ידי אחרים. הקבלן יבדוק תיקוני הצבע לאחר הרכבה או/ו ריתוך, כולל פ

 שביצע בשטח בעזרת "הולידיי דטקטור".

 .ISO 9002קבלן הצבע/מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי  

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

 של חומרי גלם, ופגי תוקף. OCCביצוע, אישורי התאמה 

 מעובי הצבע היבש הנומינלי. 80%אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  

מעובי הפילם היבש הנומינלי, בתנאי  100%לבין  80%ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין 

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

ת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה ומערכת הבק"א של הקבלן, בנוסף למערכת בקר 

יבוצע פיקוח עליון על הצביעה על ידי המזמין. פיקוח עליון זה אינו בא במקום בקרת האיכות 

של מפעל הצביעה, ואינו פוטר את מפעל הצבע מאחריותו המלאה בעניין איכות העבודה 
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  ועמידות מערכות ההגנה מקורוזיה.

עה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים )הכנת שטח לפני במפעל הצבי 

צביעה(  לבין אזור הצביעה. הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה, במקום מוגן וסגור. יש 

להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות, מים ושמן. יש להשתמש במייבש אוויר מתאים, בנוסף 

 למלכודות מים ושמן.

ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים. יש להשתמש בחומרי שחיקה  הניקוי האברזיבי 

מאושרים מראש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי הפיקוח , ואשר  Gritsאברזיביים 

יוצרים את דרגת החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני. אין להשתמש בבזלת. יש לקבל 

 תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי. 

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

. החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון או אספלט בגובה לרוחות, גשם ושמש

 .C  035מתאים מהרצפה. טמפרטורת המתכת לא תעלה על

ה בשכבות יש למרוח בעזרת מברשת ריתוכים, פינות חדות ואזורים קשים להתז •

בצבעי יסוד, ביניים ועליון. אין להרשות נזילות צבע. מספר  Stripe Coatsפספוס 

 שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש הכולל שמופיע במפרטים. 

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

 ב של המנהל.אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכת

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

מערכת ניקוי גרגירים, מערבלים  -ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה  

מכאנים ופניאומטים לצבעים, מערכת שקילה, מערכת צביעה ומכשירי בדיקה ובקרת איכות 

 תקינות ע"י גורם חוץ, על פי הצורך.עם אישור 

עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך הובלה לשטח,  

וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר )כולל צביעת ברגים 

 300מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי, במערכת אפוקסי בעובי 

 מיקרון לפחות(. 

אין להשתמש בברגים, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין להשתמש בציפוי אבץ  

 אלקטרוליטי(.

יש לזמן את המנהל למפעל המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון, ולמפעל הצביעה לפני התחלת  

 צביעה.

כי הצביעה יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של תהלי -טיפוס לצביעה -בדיקות אב 

בתחילת עבודות הצביעה עבור אלמנט מגולוון, אלמנט פלב"מ ועבור תיקוני צבע בריתוכים 

בהרכבה באתר. בדיקת קטע ניסוי תבוצע בנוכחות יועץ הקורוזיה של המזמין ובקרת האיכות 

 של הקבלן.

 

 תנאים אטמוספריים לצביעה )לחות וטמפרטורה( 19.03

 .C 015טמפרטורת המתכת מעל . 85%הלחות היחסית תהייה מתחת  

 (.Tלפחות מעל לנקודת הטל ) C 030טמפרטורת המתכת תהיה  
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 הובלה, אריזה ואחסון 19.04

 הקבלן יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח, אחסון החלקים באתר ומהלך ההרכבה. 

הפרדה  באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה )עם

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

 העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות, לא מתכתיות.

 אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מתכת.

 

 תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה 19.05

ראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה, אחסון, הרכבה או ריתוך קבלן המתכת אח 

במקום. לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל שהיא ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע 

 הנדרשים בשטח על ידי הקבלן ועל חשבונו.

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

רכיבים, ועל חשבון הקבלן. כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח כמפורט במפרט -דואפוקסי 

 תיקוני הצבע.

-ASTM D 5162הקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי  

01, Method A וולט, עם ספוג רטוב. יש לתקן כל  90, בעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך

 מפרט.  יש לבצע קטע ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ הקורוזיה.פריצה בציפוי לפי ה

 

 מערכות צבע  19.06

 צביעה על גלוון )מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם(. 

 צביעה על פלב"מ. 

 

 מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת -מערכת צביעה על גבי גלוון  19.06.01
ים בחום חדשים, לאחר שטיפת גרגירים של פני להלן מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונ

 שטח הגלוון.

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

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

 צביעה תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה )תחמוצות אבץ(.

 ש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים מתוקים.במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה, י

 

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

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

מ"מ לפחות.  2מלאים וחלקים, הסרת כל נתזי הריתוך, עיגול כל הקצוות והפינות לרדיוס מעל 

 מ"מ. 14חרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון, ב"קוטר" חור מירבי עד הכנת חורי ניקוז אבץ וש

ואחר כך שטיפה במים  , 2230: יבוצע עם תמיסת סבון   אקוקלין ניקוי ראשוני של השטח

 לפני שטיפת גרגירים !!!. חובה לשטוף בקיטורמתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור. 

 -SSPC-SP7. שטיפה אברזיבית Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1) הכנת שטח

brush off  עם גרגירים מינרליים משוננים עדיניםFine Grits (     שאינם -30לא מתכתיים ,)

מכילים כלורידים, ובלחץ אוויר נמוך, להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני הגלוון. השטח 

 גריז, עיבוי ומלחים.נראים כמו: אבק, שמן, -המגולוון יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא
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 או קורונדום )אלומינה(.  SUPAFINE, ג'בלסט A1למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט 

, מרחק פייה של התזה 030בר, זווית התזה:  4-2.5מ"מ, לחץ אוויר:  0.5-0.2גודל חלקיקים: 

 מטר.                       0.5-0.8 -מפני השטח: כ

. נישוב y5Rמיקרון,  ISO 850 :Fine-Comparator G ,25-15)3-(2 חספוס שטח פני הגלוון

 ושאיבת אבק.

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

mg/m 220 : מוליכות מקסימאלית מותרת  ISO 8502)-(9 בדיקת מלחים מסיסים במים

NaCl. 

 וס הגלוון. : צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספהתחלת צביעה

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

 הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח והניקוי.

   (.המנהל: )יצרן "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י מערכת  הצבע על גלוון

 SBVלפלדה וגלוון,  רכיבי-, צבע יסוד אפוקסי דו649-050"אפוגל" קוד  -יסוד  •

 .9642מיקרון בלבד. גוון בז'  40-50, בעובי45%

מיו" קוד  80או "אקופוקסי  640-655אלומיניום" קוד  80"אקופוקסי  -ביניים  •

 125-150, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים,  עובי-, אפוקסי פוליאמיד רב640-654

 מיקרון.

עובי -אפוקסי פוליאמיד רב, 640-650" קוד  RAL 7035 80"אקופוקסי  -ביניים  •

 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 125-150, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים, 

, צבע עליון פוליאוריתני 39x-xxx, קוד PEטמגלס  - עליון )שטחים מעל קו המים( •

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

 PEלפי המנהל וברק משי או מבריק. )טמגלס  עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון

 (.Ready Madeיסופק 

 

מיקרון לפחות + מריחות במברשת לאחר כל  350-400סה"כ עובי צבע יבש כולל )מעל הגלוון(: 

 שכבה בריתוכים, קצוות ופינות חדות, כמפורט להלן:

 (.PEמיקרון לפחות )כולל טמגלס  350מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע  

ממש מתחת למים,  PEמיקרון לפחות )אין צורך בעליון טמגלס  400מתחת למים עובי צבע  

 (. 80אבל במקומו יש ליישם שכבה  נוספת של אקופוקסי 

 400מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל הקרקע ו/או מעל המים עובי מערכת הצבע  

 . PE)מיקרון לפחות )כולל טמגלס 

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

 

 הערות

רכיבי עשיר אבץ -תיקוני גילוון חם בריתוכים, יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו 

SSPC  2בעוביx50  מיקרון,  לאחר  ניקוי מכני מקומיSt 3  וחספוס יסודי של פני השטח

אבץ בפילם  80%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -במלטשת עם בד שמיר.  יסוד אפוקסי דו

 היבש, לפי משקל. 

קבלן הצביעה יאטום את החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים או בחומר  
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אטימה והדבקה פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאסטר מתאים, לפני תחילת הצביעה או 

 לאחר צבע היסוד.

ם, מומלץ לשמור על זמן המתנה . לביצועי מערכת אופטימלייRecoatableאפוגל הוא צבע  

 שעות. 48מירבי בין שכבות של 

 80 -, שכבות אקופוקסי Stripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של   

מ"מ מינימום מכל צד. )למריחות במברשת ניתן  25מיקרון,   60אלומיניום נוספות בעובי 

בהיר -אפור 80כהה( ואקופוקסי -יו )אפורמ-אלומיניום, אקופוקסי 80להשתמש באקופוקסי 

RAL7035).) 

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה יקבע על Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  

 ידי המזמין.

ניתן  RAL 7035" 80מיו", ו"אקופוקסי -80אלומיניום", "אקופוקסי  80במקום "אקופוקסי  

מיו" ואפיטמרין -יניום", אפיטמרין "סולקוטלהשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומ

 , בהתאמה.RAL 7035""סולקוט 

ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון אחיד, עובי  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס  

 .Ready Madeירכש  PEוכיסוי מלא. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס 

 )בקיץ(. 10או  11: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  

ר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים גומי או לאח 

 קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, שינוע ואחסון.

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

 ..0C - 65 % R.H 25הנתונים עבור  

, והוראות היישום של יצרן MSDS, גיליונות בטיחות PDSי דפי נתונים יש לקרוא ולעבוד לפ 

 הצבע. יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש.

 

  י צבע בריתוכים, ותיקון גלוון חם:מפרט תיקונ

 

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

 מין(:  מאושר מראש ע"י המז

  מיקרון. 2x50, בעובי SSPCרכיבי עשיר אבץ לפי תקן -יסוד אפוקסי דו - יסוד •

((SBV 62%. 

 125-150מיו", בעובי  80אלומיניום" או "אקופוקסי  80"אקופוקסי  - ביניים •

 .(SBV 78%) מיקרון.

 בהיר.-מיקרון בגוון אפור 125-150", בעובי RAL 7035 80"אקופוקסי  - ביניים •

(SBV 78%). 

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

יסופק מהיצרן  PEלפי המנהל וברק משי או מבריק. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס 

Ready Made. 

 

 הערות

 מיקרון לפחות. 400-450 -סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה: כ 
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 תר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.השמה במברשת תדרוש יו 

 אבץ בפילם היבש, לפי משקל. 80%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -יסוד אפוקסי דו 

יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים. יש לקרוא ולעבוד לפי דפי הנתונים  

PDS גיליונות הבטיחות ,MSDS.והוראות היישום של יצרן הצבע , 

 תיקוני צבענוהל 

 1-32שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי במדלל נקי  

)קוד  GES " של חברת2230להסרת שומנים וייבוש. לדוגמא, ניקוי בדטרגנט "אקוקלין 

( ושטיפה במים מתוקים לשתייה בלחץ גבוה, להסרת שומנים, גריז ומלחים, 809 -070טמבור 

נייטרלי,  pHיש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת וייבוש השטח. 

 ולייבש.

לפחות. יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני השטח.  St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  

 2x50בעובי  SSPCרכיבי עשיר אבץ -תיקוני גלוון חם, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דו

 יסודי.מיקרון לאחר חספוס מכני וניקוי 

 40ס"מ לפחות בבד שמיר מס'  5 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ 

 מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים.  15. חספוס של 60או 

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

ת צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי לפי בהברשה יש ליישם יותר שכבו 

 המפרט.

 הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי התקן 

 ASTM D 5162-01, Test Method A -Low Voltage Wet Sponge  וולט.  90במתח

 רציפות בציפוי.-יש לתקן כל אי

 ליטר(. 5עד  2.5ונים )מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיק 

 

 מערכת  הצבע על פלב"מ 19.06.02

 כללי 

 316Lצביעת פלב"מ ומעקות פלב"מ 

 316Lמערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה  –צביעה על גבי פלב"מ 

 הכנת שטח פני הפלב"מ לפני צביעה

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

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

ואחר כך שטיפה במים מתוקים  2230: יבוצע עם סבון אקוקלין ניקוי ראשוני של הפלב"מ

 לפני התזת גרגירים !!!.  חובה לשטוף בקיטורבלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור. 

 לורדים(.  )הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כ

 Gritsהתזת גרגירים מינרלים עדינים משוננים   Sa 2.5:  (ISO 8501-1) הכנת השטח:

blasting לא מתכתיים, ללא  כלורידים לדרגת ניקיוןSa 2.5   לפחות, ולהשגת פרופיל חספוס

או קורונדום )אלומינה(,   , ג'בלסטA3מיקרון. למשל, גרגירים שוחקים  יורוגריט  40מעל 

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

 . נישוב ושאיבת אבק.y5Rמיקרון,  ISO 8503 :55-40)-(2 חספוס פני שטח הפלב"מ:
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. 1: רמת אבק לא תעלה על דרגה(ISO 8502-3)הסרת אבק, ובדיקת אבק עם סרט שקוף 

 לא שומנים.נישוב יבוצע עם אוויר יבש, ללא רטיבות ול

 20: מוליכות מקסימאלית מותרת                    (ISO 8502-9): בדיקת מלחים מסיסים במים

NaCl 2mg/m  .)יצרן צבע יהיה "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המנהל והפקוח( . 

 יסוד אפוקסי פוליאמין אדוקט , צבע 842-050אלומיניום קוד  EA9יסוד אפיטמרין יסוד: 

 .אדום מתכתימיקרון, גוון  50-60, בעובי SBV 38%רכיבי, -דו

-640מיו" קוד  80או "אקופוקסי  640-655אלומיניום" קוד  80"אקופוקסי  ביניים:

 מיקרון. 100-125, בעובי SBV 78%וגבה מוצקים,  עובי-, אפוקסי פוליאמיד רב654

עובי וגבה -וליאמיד רב, אפוקסי פ640-650" קוד  RAL 7035 80"אקופוקסי  ביניים:

 מיקרון, בגוון אפור בהיר. 100-125, בעובי SBV 78%מוצקים, 

, צבע עליון פוליאוריתני 39x-xxx, קוד PE: טמגלס עליון )שטחים מעל קו המים(

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

יהיה  PE. )טמגלס משי או מבריקל וברק קבלת כיסוי מלא ואחיד, בגוון לפי המנה

Ready Made.) 

 

מיקרון לפחות+ מריחות במברשת לאחר כל שכבה  300סה"כ עובי צבע יבש כולל: 

 בריתוכים, קצוות ופינות חדות. 

 

 הערות

לביצועי מערכת צבע אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות הצבע של  

 שעות. 48

25 דקות בטמפרטורה  30אלומיניום, יש לערבב ולהמתין  EA9יסוד אפיטמרין לפני צביעה ב 

C0. 

 80, שכבות אקופוקסי Stripe Coatsקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של  

מ"מ מינימום מכל צד. )למריחות במברשת ניתן  25מיקרון,   60אלומיניום נוספות בעובי 

בהיר -אפור 80כהה( ואקופוקסי -מיו )אפור-, אקופוקסיאלומיניום 80להשתמש באקופוקסי 

(RAL7035.) 

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה יקבע על Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  

 ידי המזמין.

ניתן  RAL 7035 80מיו", ו"אקופוקסי -80אלומיניום", "אקופוקסי  80במקום "אקופוקסי  

מיו" ואפיטמרין -סולקוט אלומיניום", אפיטמרין "סולקוטלהשתמש בצבעים אפיטמרין "

 , בהתאמה.RAL 7035""סולקוט 

ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון אחיד, עובי  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס  

 .Ready Madeיהיה מסוג  PEוכיסוי מלא. צבע עליון פוליאוריטן טמגלס 

 )בקיץ(. 10ו א 11: מדלל PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  

לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק", לשים גומי או  

 קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, שינוע ואחסון.

 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה, שינוע והובלה. 4יש לחכות  
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 . R.H. -C 025 % 65הנתונים עבור  

, והוראות היישום של יצרן MSDS, גיליונות בטיחות PDSלקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  יש 

 הצבע.יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש.

 

 צביעההבחינת עבודות 

לקבלן תהיה מערכת ביקורת איכות שתמלא טפסי בחינת עבודות צביעה יומיים שיוגשו  

 יש להגיש דו"ח בחינה מסכם עבור כל רכיב למפקח. לאישור המנהל. בגמר העבודה

 הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה. 

 ASTM D 5162-01, Test Method A-Low Voltage Wetיש לבצע בדיקת הולידיי לפי  

Sponge  וולט. 90במתח 

 

 גיעה שטחית(:על פלב"מ )פגיעה מכאנית עד למתכת, ופ Touch-upתיקוני צבע מקומיים 

להסרת שומנים  1-32שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי  

-1וייבוש. )הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורידים, כדוגמת 

32  .) 

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

או  40ס"מ לפחות בבד שמיר מס'  5 -ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ חספוס 

 . מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים 15חספוס של . 60

( וצביעה בעליון SURFACE TOLERANT) 80צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי  

 לעובי המקורי. ברק משי PEטמגלס 

 .יישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקוריבהברשה יש ל

 TMD  5162-01 .Testהקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי  

Method A-Low Voltage Wet Sponge  רציפות בציפוי.-וולט. יש לתקן כל אי 90במתח 

 (.ליטר 5עד  2.5מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ) 

 

 מידות 19.07

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה 

הבטון והפלטות הטמונות בו ואת התאמתה לחלקי המבנה המועברים העשויים להתחבר 

 לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע ההעברה.

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

במקומם החדש, מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה, וכן מיקומם ומפלסיהם של היסודות 

ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת המידות המדוייקות של 

 קונסטרוקצית הפלדה המועברת.

 מן:הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלק

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים 

 מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 

 מ"מ. 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות( 

 מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים 
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 חיבורי ברגים  19.08 

 45גים מגולוונים תרמודיפוזי )בעובי אבץ הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק בר

מיקרון לפחות( במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים 

לקטרי הברגים. מחיר הברגים האומים והצביעה שלהם לאחר הרכבה כלול במחיר 

 הקונסטרוקציה.

 

 חיבורי עיגון  19.09 

מצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות ו/או כפי עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו בא

שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה 

שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום כפול או אום ושייבה קפיצים. הקבלן יספק חלקי העיגון 

ם לאלמנטי בטון, ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונ

אליהם מיועדת להתחבר קונסטרוקצית הפלדה. בעיות בהתקנת  -של כל העוגנים בשטח 

דיוק במיקום, או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו -הקונסטרוקציה כתוצאה מאי

 .לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה

 

 קונסטרוקצית הפלדה המועתקת  19.10

קונסטרוקציית הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים היא תועבר בשלמותה 

על היסודות החדשים. עם זאת, אם מסיבות לוגיסטיות מוצדקות הקבלן יבחר לחלק את 

 –ציה שלמה הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח"כ לחבר את החלקים כדי לקבל קונסטרוק

פעולה זאת תיעשה רק באישור המנהל. חיבור החלקים  -זהה בצורתה כפי שהיתה לפני החלוקה 

ייעשה בריתוך. תכנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל לאישור. הריתוכים ותיקוני הגלוון 

 והצבע יבוצעו לפי הוראות מפרט מיוחד זה.

במכשיר  ASTM D 5162-01, Method Aתיקוני הצבע  יבדקו על ידי הקבלן באתר לפי 

 וולט, ובעזרת ספוג רטוב.  90בדיקה  הולידיי דטקטור נייד במתח 

 כל ליקוי בצבע מחייב תיקון ובדיקה חוזרת.

 

 יש להגיש למנהל תוצאות בדיקת תיקוני הריתוכים ותיקוני הצבע.

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

מתאימים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי העבודה המתוארים לעיל. עבודות 

הפירוק וההרכבה בחלקים תהיה על חשבון הקבלן והן כלולות במחירי הפירוק וההרכבה. 

המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה 

 הקיימים.

שנה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא לא תור

במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן. חיבורים בין חלקי 

קונסטרוקציה שפורקו בחלקים  עקב בעיות הובלה, יתואמו מראש עם המתכנן ויקבלו את 

 אישורו לפני תחילת העבודה.

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

הקבלן אחראי על שלמות חלקי הקונסטרוקציה המועברים, בכל שלבי הפירוק, המעבר, 

האיחסון וההרכבה. כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של חלקיהם תתוקן על ידי 

ל יכריז על רכיב או חלק ממנו שאינו הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המנהל. במקרה שהמנה

 בר תיקון, הקבלן יבצע על חשבונו רכיב זהה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד לכך.
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אלמנטים מועתקים יעברו תיקוני ריתוך לפי הצורך, ותיקוני צבע מקומיים לפי בחינת המנהל  

רס למשל של עובי דופן ה-והפיקוח ואישורם.  בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות אל

 פלדה שיורי, ובדיקת הולידיי של רציפות הציפוי/הצבע הקיים.

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

השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו/או מים מתוקים חמים תוך שמירה קפדנית על 

 הגלוון. 

שתייה בלבד( או שטיפה בקיטור -מועתקים ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ )מיהחלקים ה

, ורק אח"כ יבוצעו mg/m2 NaCl 20 לרמה מירבית מותרת שללהסרת מלחים מפני השטח 

 תיקוני הצבע לפי הצורך, ולפי החלטת המנהל. 

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

 והשטחים ייצבעו מחדש לפי המפרט הטכני המיוחד, ללא צבע היסוד אפוגל בלבד. 

 תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המנהל.

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

 תקו ממקומם. ( מתאימה גם לתיקוני צבע של חלקים ישנים שיועTouch-upמקומיים 

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

ועליון  80התיקונים לפי המפרט הטכני ללא צבע יסוד אפוגל, אלא בשכבות צבע אקופוקסי 

 כמופיע במפרט. יש לבצע ניסוי תיקון צבע מוקדם. PEטמגלס 

לבדיקת התאמת   Test Patchיש לבצע ניסוי צביעה מקומילפני ביצוע תיקוני צבע רחבים, 

 התיקון לצבע הישן. 

לפי  לאחר ייבוש הצבע והקשייתו, הקבלן יבדוק את תיקוני הצבע במכשיר הולידיי דטקטור

ASTM D 5162-01 , Method A  וולט ובעזרת ספוג רטוב.  90במתח 

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

 הצבע לאישור.

 

 ריתוך קונסטרוקציית הפלדה המועתקת  19.11

מ"מ לסילוק כל  3 -היכן שבוצע חיתוך בלהבה בזמן פירוק קונסטרוקציה, יש להשחיז כ 

 האזור המושפע מחום, ורק אז להכין פאזות מתאימות לריתוך חדירה מלאה. 

 מ"מ בלבד. 1 -פן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כבאלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באו 

 יש להסיר את ציפוי האבץ )הגלוון( מאזור הריתוך. 

עם גז כיבוי  GMAWמתוצרת "זיקה" יבשה, או  Z-4 (E-6013)יש לרתך עם אלקטרודות  

2CO.או שווה ערך מאושר על ידי המנהל , 

 יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן  בתנור לפני ריתוך. 

בדיקת  +שעות לפחות מסיום הריתוך, יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה חזותית 72אחר ל 

  מהריתוכים, ואת ריתוכי ההשקה לבדוק בדיקת רנטגן 10%של  MPחלקיקים  מגנטיים 

 ו/או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ הריתוך. 

תוך לטשת הרס ואישורם, ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני במ-לאחר בדיקת הריתוכים ללא 

רכיבי עשיר -יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע יסוד אפוקסי דו יצירת חספוס על פני המתכת

 ועליו במערכת הצבע לתיקונים לפי המפרט. SSPCאבץ 
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 ביקורת 19.12

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית 

לפני הבאתם למקום העבודה. אשור להבאתם למקום  המלאכה, ביקורתו הסופית של המנהל

החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המנהל ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים 

שנדרשו על ידו. כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה, על פי 

דיקות מדגמיות אחרות( לפי הנחיות )בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים וב 1225דרישות ת"י 

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

   

 הרכבה  19.13

על הקבלן לסייר באתר )שטח העבודה( ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות להובלה 

הקבלן יחד עם תכניות העבודה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י 

המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות 

הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים ליסודות החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים. 

יה על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקצ

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

התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב 

טעונה אישורו של המתכנן. האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם 

 ונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה. של חלקי הק

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

 לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על חשבונו.

 

 תכניות עבודה מפורטות  19.14

מפורטות של כל אלמנטי הפלדה. אשר יכילו בתוכם  הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות ייצור

 בין השאר את פרטי החיבור וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.

 

 אופני מדידה ומחירים  19.15

 שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו: 19למרות האמור בפרק 

 

 קונסטרוקצית הפלדה

ים בשלמותם, קונסטרוקצית הפלדה המחיר כולל את פירוק, אחסנת, הובלת והרכבת המתקנ 

תימדד "קומפלט" )יחידות שלמות*( הכוללת את כל מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט 

הפלדה, הגלוון, הצביעה לפי הפירוט לעיל, השינוע, ההרכבה, הביסוס וכל המפורט בפרקים, 

 ובסעיפים הרלוונטיים למפרט הטכני המיוחד.   

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

 לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'.

מיקרון לפחות + סילר סיליקטי )ברגים  45הברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוזי בעובי  

לפחות( וצבועים לאחר הרכבה לפי המפרט, ומחירם כלול  M16לחיבור הקונסטרוקציה: 

   בהצעת הקבלן.

 אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים. 

 . A4 (316)בתוך המים הברגים יהיו  
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ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב"מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר הרכבה לפי המפרט. מחיר  

 הצביעה כלול בהצעת הקבלן.

דים הצמו -חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון והחיבור  

 להם.

מיקרון וצביעה לאחר הרכבה, אריזה ושינוע לפי  45המחיר כולל גילוון תרמודיפוזי לעובי  

 המפרט.

 

 אריזה ושינוע 19.16

 יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות בהובלה ופירוק.

שני קצוותיו בעזרת סרט מ"מ לפחות שיחוזק ב 0.05המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי 

הדבקה.  בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי. שינוע ייעשה במשאיות 

ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית ובצורה שתימנע פגיעה בצבע. תיקוני 

האזור פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי עובדי צביעה מקצועיים ומיומנים, ליטוש 

הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג מערכת צבע הקיימת והגוון. הרכבה ותיקוני צבע 

תיעשה על ידי בעלי מקצוע מאומנים. לעובדי הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע אפוקסי 

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

 ה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע. עובדי הצביע

 יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר.

 

 גלוון חם 19.17

)ו/או בהתאם  עם קירור אוויר בלבד 918הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת"י  

כות (. המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת ניהול איעם קירור אוויר בלבד ISO 1461לתקן 

יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון לפני מסירת  .ISO 9002מאושרת  ומוסמכת לתקן 

החלקים לגלוון, שהחלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו במפעל הגלוון תהליך קירור 

 , ולא קירור באמבט מים עם כרומטים.אוויר בלבד

לטיב הגלוון החם, יש הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם. בכל מקרה של חשש  

לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם. 

יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה ובנושא הכנות לגלוון. פלדה 

בפלדה תהייה   (Si)או שוו"ע.  תכולת סיליקון FE 360מתאימה לגילוון באבץ חם היא 

תהייה   (Si). לחלופין, תכולת סיליקון0.024% -פחות מ (P), ותכולת הזרחן 0.03% -פחות מ

. הקבלן אחראי שהפלדה תתאים 0.035% -פחות מ (P), ותכולת זרחן 0.25%לבין  0.14%בין 

, ייעשו 918לגילוון באבץ חם. באם משתמשים בפרופילים מגולוונים בחום מראש לפי ת"י 

, תיקונים כנ"ל SSPCרכיבי מיוחד עשיר אבץ -ר ריתוך בצבע אפוקסי דותיקוני גילוון לאח

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

עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגילוון. באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים באמצעים  

ור גזים ואבץ, בתיאום עם המפעל המגלוון מכאניים בלבד )לא בחיתוך בלהבה( לשחר

והמתכנן.  אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים. לפני מסירה לגלוון חם, יש 

מ"מ בלבד. לדוגמא:  14להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח בקוטר עד 

פילים. באם רגלי המיתקן קידוח בפרופילים )בכיפות( האוטמות את ראשי או קצוות הפרו

מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד בברגים או באומים למתקן )כלים( יצוק ביסוד יש 



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-122-  

 

 

 CO2מ"מ לפחות. הריתוכים יהיו  2לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל.  יש לעגל קצוות לרדיוס 

פיים הרס, ויהיו היק-ו/או לפי הוראות יועץ הריתוך, ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל

ומלאים, כולל הורדת פיקים ונתזים. חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה. אין לעבוד 

 בלהבה, אלא רק בעיבוד מכני/שבבי. 

 כל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים. 

ת ריתוך(, נתזי ריתוך, לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגי ריתוך )שלקו 

הרס(, זפת ובטון. חלקי פלדה ישלחו -צבע )לרבות צבע סימון, וצבע שנשאר מהבדיקות ללא

למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע, צבע סימון, זפת, סיגי ריתוך )"שלקה"( וכו'. הסרת 

וח נתזי ריתוך, שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות מפעל המתכת / המסגריה לפני המשל

 לגילוון. 

 היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון. 

 לפחות. 918עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י  

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

יורגשו חיספוסים. במידה ויהיה צורך הגילוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא 

. אין M3בליטוש, הדבר ייעשה באמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה מחומר פלסטי 

להשתמש בדיסקת השחזה. יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון חריגות במפעל הגילוון באופן 

בדק  מקצועי וכהכנה לפני צביעה.  התחלת עבודות צביעה תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת

 ותיקן את הגלוון, לפני שטיפת חול וצביעה. 

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

יש צורך בתיקון הגילוון. התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני או מכני יסודי  -באתר 

ס"מ לפחות מעבר לאזור התיקון,  5ק של במרח ISO 8501-1לפחות לפי תקן  St 3לדרגה 

רכיבי עשיר אבץ -ליטוש, ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי דו

SSPC  מיקרון. בכל מקרה, סוג צבע היסוד עשיר אבץ יאושר מראש  100לעובי יבש כולל של

ם בגלוון יורשה אבץ ממשקל המוצקים. תיקון פגמי 82%ובכתב על ידי המנהל, ויכיל לפחות 

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

 רכיבי(.-אלומיניום סינתטי חד

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

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

 

 הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון, לפני מסירה למפעל הצביעה. 19.18

 לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד. 

 .(DROSS), ואבץ קשה (FLUX)מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים  

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

אבץ וקוצי גילוון לפני -ים. על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפרעם קצוות חד

. אם נתגלו פגמים בגילוון או בציפוי, כגון עובי פחות מן הנדרש, או מסירתם למפעל הצביעה

 לא יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה. -שכבות סיגים, או שאריות תלחים או קוצי אבץ 

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

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

 בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה, בדיקת טיב הצביעה והאריזה למשלוח.

גוע בעובדים פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפ 
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 ובנופשים.

 

 איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה( 19.19

 עקרונית, איטום חורי הגלוון וחריצים/מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני צביעה. 

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

רכיבי -בעזרת חומר אטימה פוליסולפידי דו הגילוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל

 .PPG PR-1750 B-11/2בהברשה, למשל: 

אם אין אפשרות לרתך, עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע יסוד, במרק  

, שהוא מרק עדין לפחחות וצבע Stucco Cremeפוליאסטר מקצועי למכוניות, לדוגמא: 

 רכב.

 

 ת, ומוטות הברגהברגים, אומים, דסקו 19.20

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

 (.5.6, וברגי עיגון 8.8)כללית, ברגים יהיו  והקונסטרוקטור לסוג החומר, חוזק וציפוי.

 Type 3.1 ENמהיצרן המקורי לפי  COAכל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה   

10204. 

בגלוון תרמודיפוזי לפי ת"י  מגולוונים  8.8ומעלה יהיו בחוזק  M16י קונסטרוקציה ברג  

: בקרת איכות הגלוון .(Silicate Sealer)מיקרון לפחות + איטום סיליקטי  45עובי ל 4271

 יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי.

דבקות, כולל על דגמים שטוחים היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי מדידות עובי ציפוי אבץ והי  

 מלווים לכל מנת ייצור, אשר יוגשו יחד עם תעודות האיכות מהיצרן לאישור הפקוח.

)אין להשתמש  אין להשתמש בברגים, מוטות הברגה, אומים ודסקיות מצופים באבץ קר  

 בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי(.

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

ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח 

בגוון  PEאו אפיטמרין סולקוט( ובשכבת פוליאוריטן עליונה טמגלס  80)אקופוקסי 

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

שלוש שכבות אקופוקסי -מיקרון, כדלקמן: שתים  300רכיבי בעובי -צבע אפוקסי דו במערכת

 בגוון הנדרש. PEועליון פוליאוריטן טמגלס  80

הברגים ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי התוכניות   

ב. הקצה והנחיות הקונסטרוקטור.  סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת הסיבו

 החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות.

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

באלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המנהל והמפקח מראש לחומר וחוזק בורגי 

ם בבורגי פלב"מ רגילים, במאמץ גבוה פלב"מ, עקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצי

 מיקרון לאחר הרכבה 300וחום. גם את ברגי הפלב"מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי 

 

 עבודות נירוסטה 19.21

 בלבד. L316בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה   
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ל יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן. במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש לטפ  

בנירוסטה כדלקמן: יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך מתאים. פעולת 

הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן הפסיבית, ולכן יש צורך 

לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח, יש להבריש עליה משחת פסיבציה מסוג 

או ש"ע בהתאם להוראות היצרן ולשטוף במים  2801540030ופ מק"ט סק P"פולינוקס" 

 דקות. כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היטב. 10-לאחר כ

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה, היציקה   

 והעבודות באתר.

 בלבד.  316' יהיו מנירוסטה שייבות, ברגים, אומים וכו –כל אביזרי הריתוך   

 יעברו צביעה לפי המפרט הטכני. 316Lמעקות הנירוסטה מפלב"מ   

 

 בעירה מעכב צבע 19.22

 120כל אלמנטי הפלדה הנושאים תקרות מיקשיות יוגנו כנגד אש בצבע מעכב בעירה למשך 

 דקות , הכל לפי הנחיות היצרן .

 

 : לפי טון קונסטרוקציה .מדידה
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 חרש נגרות. 20

 כללי 20.01

ומפרט מיוחד זה, אלא  20כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק 

מפרט -06)מוקדמות(  00העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים .אם נאמר אחרת

מפרט כללי לעבודות  11כללי )יצירת סביבת עבודה יבשה לביצוע יציקות( לנגרות אומן ופרק 

צביעה. העבודות כוללות יצור, הובלה והצבה. ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט 

הכללי והנחיות הקונסטרוקטור. כל מוטות ההברגה, הברגים והאומים יהיו בורג יעודי לעץ עם 

או ש"ע, לאחר טיפול בצביעה ומתאימים לאלף  "TORX"ציפוי קרמי מוגן מקורוזיביות דגם 

ומשוקעים בתוך העץ. לא יהיו קוצים, זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול  מלח,-שעות בתא

 לגרום לפציעה.

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

 מושבי עץ בספסלים. •

 מאחז יד מעץ במעקות. •

 

 איפיון עצים למשטחי עץ  20.02

 אפיוני עצים

סטרוקציה מקורות עץ אורן פיני. על הקבלן לקבל חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע"ג קונ 

מ'  לכל פרט לפני המשך העבודה טרם ביצוע  5לקטע מבוצע לדוגמה באורך  המנהלאת אישור 

 העבודה.

 עץ איפאה: •

 כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים.

 יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים.

 עץ אורן : •

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

 עץ מהגוני למאחז יד במעקה: •

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

פרטי העץ יהיה עץ  מתאים באיכות מעולה, חדש, יבש ובריא, נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן 

לפי הפרטים. באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח מספק העץ המעידה על טיב העץ  –הגימור 

ועל מקורו, ועל ייעודו לפרויקט זה. המנהל יהיה רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של העץ לפי 

במפרט הכללי(. הדרישות ללחות  2002המתאים לסוג העץ המסוים )סעיף  ISO דרישות תקן 

 .262' העץ לפי מפרט מכון התקנים מס

 לפי מטר. מדידה: ןאופ 

 

 משטחי עץ  20.03

              איפאה מעץמשטח מרוצף   20.03.01
העבודה כוללת התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות מסוג כרשום בתכניות ושיאושר ע"י  

המנהל. העץ יעבור תהליך של אימפרגנציה בלחץ. אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות במידות 

 דרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ.הנ
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יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים באיכות  

 מעולה, חדש, יבש ובריא, נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן הגימור לפי הפרטים. 

 לפי מ"ר. אופן המדידה: 

 

 תים בסמוך למבנה השירו איפאה עץספסל מחופה   20.03.02
העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקציית מתכת, הגנה  

 במידה ותידרש. 

קונסטרוקציית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל  

 "מ. מ 4סגורים בפח בעובי  40-חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות. יציקת יסודות מבטון ב

התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות מסוג כרשום בתכניות ושיאושר ע"י המנהל.  

 אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ.

 לפי מ"ר. אופן מדידה: 

 

 

 מרוכב עץ קורות 20.04

 כללי   

מפרט כללי לנגרות חרש וסיכוך ,  – 20כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 EC5: Design timber: גגות קלים עם סיכוך והתקן האירופי    1556תקן ישראלי 

structures   עבור עץ רב שכבתי לימינציה(Glued laminated timber"Glulam"). 

 
 

 חומר 

 . C28בדרגת חוזק של   GL28העץ שיסופק הוא עץ רב שכבתי  מסוג  .1

 יו מלוטשות מראש.קורות עץ יה  .2

נתוני חוזק וצפיפות העץ המסופק לאתר לא יפחתו מנתונים שמכתיב   .3

נתוני חוזק וצפיפות העץ המסופק לאתר לא יפחתו מנתונים שמכתיב התקן 

ולא פחות מהחוזק שמתקבל בבדיקות ויזואליות או    EN 1994האירופי התקן 

 .EN519ו    EN518מכאניות בהתאם ל 

 EN385 EN386 התקנים וד בתנאי ייצור שמכתיביםהעץ שיסופק יעמ  .4

EN387 ו- EN390. 

לוחות הלימינציה שמרכיבים את הקורות יבוצעו לפי הגודל שמכתיב התקן  .5

מ"מ( ובהבטחת איכות  הדבקות  45)עובי שכבה לכל היותר   386ENהאירופי 

 .EN386 EN 301בתנאים שמכתיב התקן האירופי 
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של    TYPEת חייב לעמוד בתנאים מסוג  המשמש בייצור הקורו דבק  .6

.)המחייב עמידות הדבק לכל אורך חיי המבנה  EN 301התקן האירופאי 

 (. C  50בטמפרטורה מעל  

 לחות בתנאי עמידות( CLASS" 3)" 3הקורות לעמידות בדרגה  ייצור  .7

 באשדוד ממוצעת)לחות  שבועות כמה להמשך שיכולה 85%-מ יותר באויר

 (.60-90% מיםמסוי בחודשים

 
 תכולת רטיבות בעץ  

 . 12% ± 2%תכולת  רטיבות בזמן ייצור לא תעלה על 

 

 גנה וטיפול בעץ ה 

 .EN 335-1:2006ו  EN8417:2003טיפול בעץ בזמן ייצור לפי תנאים שמכתיב תקן        

מריחת חומר הגנה  כימיכלי תתבצע בזמן ייצור ברמת יעילות שמכתיב התקן לפי תנאי סביבה 

ותפקיד של האלמנט ,ותבטיח הגנה כנגד עלית תכולת רטיבות ותקיפה ביולוגית כדוגמת חרקים 

 , עובש, וכו .  

 

 סטיות מותרות 

 :EN390הסטיות המותרות לפי דרישות של תקן אירופי    

 

 

 

 
 
 
 
 

  (Finger joints)מחברי אצבע  

 .היצור בזמן עויבוצ המחברים,  זה מסוג מחברים וידרשו במקרה        

  יתבצע עם הבטחת רמת חוזק שלא תפחת מדרישות התקנים   המחבר .1

EN1984, EN529, EN385  ודרישות הדבקות שמכתיב תקןEN:2006301 . 

  הלימינציות של  חוזק מרמת תפחת שלא חוזק רמת להבטחת יבוצע המחבר .2

 .החומר את המרכיבים

 .EN 408אירופאי יבדקו לכפיפה וכח צירי, כאמור בתקן  המחברים .3

 -עמידות ביותר מ EN301המוגדר בתקן אירופאי    TYPEדבק יהיה לפי  סוג .4

C 50 . 
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 משלוח לאתר  

 נגד רטיבות .כ ש לעטוף הקורות להגנתן בזמן ההובלה , למניעת פגיעה מכנית והגנהי

 

 אחסון וטיפול בשטח   

 ופגיעת הקרקע עם מגע למניעת משטחים גבי על להיות חייב בשטח אחסון .1

 .רטיבות

 
 לצורך כהה בצבע כיסוי עם שמש לאור מחשיפה הגנה מחייב בשטח אחסון .2

 .ניקוז ואפשרות איורור הבטחת עם הצבע מערכת על שמירה

 
 .עצמי משקל עקב מדפורמציות למנוע  בכדי אורכן לכל הקורות לתמוך יש .3

 יכולים אשר  אחרים וחומרים,טיט,  בוץ,   כדוגמת מלכלוך העץ על לשמור יש .4

 . מיידית לנקות יש,  לוכלכו העץ קורות כי ונמצא במידה.  כתמים להשאיר

 הרכבה  

הרמת הקורה תהיה משני צידי הקורה באופן שווה כך שהקורה לא תקבל עוותים צריך לשמור 

על הקורות מהתנגשות או מגע חזק בזמן הרמה עם אלמנטים בשטח כמו קירות או קורות 

 רום לפגיעה בקורות העץ .קשיחים העלולים לג

 
 מחברי פלדה  

 . L316אלמנטי חיבור וברגים יהיו מפלדת אל חלד 

 (:Dowels,Bolts,Screwsרגים ופינים )ב

 סוגים שמשתמשים בהם למחברי עץ:

 

 
 

     -חוזק בברגים או פינים  במתיחה לא יפחת  מ
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 ש עבור כל המחברים , במפעל .קידוחים וחריצים בקורות יוכנו מרא

מהקוטר של   2mmקוטר של קידוח עבור הבורג יהיה בהתאם לקוטר של הבורג ולא יעלה על 

 מ"מ מקוטר הפין . 1הבורג, קוטר קידוח עבור פינים לא יעלה על 

 6מ"מ אין צורך בהכנה מוקדמת , לברגים בקוטר העולה על  6הכנת חורים לברגי עץ עד קוטר 

 קדח בקוטר ועומק הבורג .מ"מ יוכן 

 .התקן של דרישות לפי העץ לסוג תאםבה יהיה הבורג של בגזירה חוזק

 

 צבע  

 .14% - 8%צביעת העץ , תהיה על עץ בתכולת רטיבות בתחום 

קורות העץ המיועדות לצביעה בלכה שקופה , ינוקו וילוטשו עד קבלת משטח אחיד ללא כתמים 

. 

 . 11045, סעיף  20הצביעה לפי המפרט הכללי פרק 

 

 תוכניות ייצור והקמה 

 . המתכננים לאישור והקמה ייצור תוכניות הכנת הקבלן באחריות

 . העץ עבודות במחיר כלול התוכניות הכנת מחיר

 

 אופן מדידה ותכולת מחירים  

 מחיר קורות העץ כולל הצבע, מדידה במ"ק .

 מחברים וברגים ימדדו בטון .
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 רכיבים מתועשים. 22

 כללי 22.00

מהדורה רביעית משנת  22מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2007

 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות: 22.01

 מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות.

 

 הגשות 22.02

של מחיצות הטרספה  SHOP DRAWING ריכל שרטוטי יצורהקבלן יגיש לאישור האד

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים ושיטת  1:50 – 1:1בשירותים בקנ"מ 

הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן 

כל הבדיקות והמכללים אשר  יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה.

להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו, כולל אישור מהנדס 

מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו 

 על ידי הקבלן. 

 

 ות כלליות לביצוע רכיבים מתועשיםהנחי 22.03

ייחס לטיב החומר והמלאכה, השינוע, האחסנה, ההרכבה והגימור של רכיבים פרק זה מת •

 מתועשים בלתי נושאים המהווים רכיבים מושלמים של הבניין.

של  –בחלקו ובשלמותו  –הרכיבים המתועשים מיוצרים ומורכבים על פי שיטה והתכן  •

 הקבלן, לאחר שהשיטה והתוכניות אושרו על ידי המפקח.

ציא לאישור האדריכל והמפקח תכניות עבודה מפורטות שתכלולנה את אופן הקבלן יעבד וימ •

ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד משביב לגופים, מפזרים ופתחים, אופן 

 –התליה מהתקרה או מאלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים, המסגרות הנושאות וכד' 

 הכל כנדרש ע"י האדריכל והמפקח. 

לבצע את כל השינויים בתכניותיו לפי דרישת האדריכל והמפקח, ולהמציא  הקבלן מתחייב •

 תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל והמפקח.

 

 דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות: 22.04

 מחיצות טרספה לשירותים

 אנטי, מ"מ 13 בעובי( טרספה" )פנוליק" לוחות עשויים יהיו השירותים לתאי ודלתות מחיצות

, ע"ש או" פרוייקטים פנל" חברת כדוגמת, ולחות מים, שחיקה, שריטות בפני ועמידה ואנדליזים

 .P.V.C בחיפוי פרזולם כולל, לתקרה מרצפה מותקנים

 .האדריכל לבחירת והפרזול הטרספה גוון

 .הכמויות בכתב בגודלה מוגדרת יחידה כל כאשר, לתכנית ובהתאם יחידות פ"ע המדידה

 .במקום מושלם גמר עד והרשימה הפרטים, התכניות, לעיל האמור כל את וללכ המחיר
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 סידורי נגישות לנכים. 27
 

 כללי 27.00

כל (. 1991מהדורה ) 27פרק " מפרט כללי לעבודות בנייה"מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 .  דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי

 

 :ק זה יכוסו העבודות הבאותבפר 27.01

 .מונגשים נכים שירותי .1

 .מונגשות מקלחות .2

 .לנכים עזר אביזרי .3

 .שילוט .4
 

 :דוגמאות 27.02

 והמפקח האדריכל אישור טעונים ואלה, האביזרים ומכל הקבועות מכל דגמים יספק הקבלן . 

 שאושרו לדגמים זהים יהיו שיותקנו ואביזריהן הקבועות כל. 
 

 :לנכים נגישות סידורי לביצוע תכלליו הנחיות 27.03

 ובאישורו נגישות ליועץ בכפוף יהיו לנכים נגישות סידורי כל. 
 

 :הנדרשות העבודות רשימת לפי פרטניים דגשים 27.04
 

 (:ופריסות לתכנית בהתאם התקנה) כולל – מונגש נכים שירותי תא

 או" פלסאון" סמוי הדחה מיכל עם, לבן בצבע ע"ש או" ברקת" דגם תלויה ארוכה חרס אסלת .א
 .מ"ס 42 בגובה גבס בקיר ע"ש

 בציפוי ממתכת, האסלה ליד הקיר על להתקנה, 75/75 עד 60/60 בגודל L בצורת קבוע יד מאחז .ב

C.V.P  ,1918 י"ת פ"ע. 

 התפסות מוגן מובנה ציר עם,  מ"ס 75-90 באורך התקנים מכון אישור עם מתרומם יד מאחז .ג

 .1918 תקן לפי,  C.V.P בציפוי ממתכת

 על להתקנה 1918 תקן לפי,  C.V.P בציפוי ממתכת,  מ"ס 60 ברוחב מ"מ 30 בקוטר יד מאחז .ד
 .השירותים תא דלת כנף

 .מ"ס 45/90 – תקני בגודל" קריסטל" מלוטשת מזכוכית מראה, התא לכיור מעל מראה התקנת .ה

 .התא דלת על מאקריל תליה ווי זוג .ו

 מ"מ 30 בקוטר יד מאחזי - נגישה משתנה בצדי נוספים יד מאחזי יותקנו הגברים בשירותי .ז

 .1918 תקן לפי C.V.P בציפוי ממתכת,  מ"ס 60 ברוחב

 
 (:ופריסות לתכנית בהתאם התקנה) כולל – מונגש נכים מקלחות תא

 .תקן תו עם, קשיח מפלסטיק מ"ס 40/40 במידות, לנכים מתקפל רחצה מושב .א

 התפסות מוגן מובנה ציר עם,  מ"ס 75-90 באורך התקנים מכון אישור עם מתרומם יד מאחז .ב

 .1918 תקן לפי,  C.V.P בציפוי ממתכת

 ממתכת, מתקפל כסא ליד הקיר על להתקנה, 75/75 עד 60/60 בגודל L בצורת קבוע יד מאחז .ג

 .1918 י"ת פ"ע,  C.V.P בציפוי

 על להתקנה 1918 תקן לפי,  C.V.P בציפוי ממתכת,  מ"ס 60 ברוחב מ"מ 30 בקוטר יד מאחז .ד
 .המקלחת תא דלת כנף

 .1918 תקן לפי,  C.V.P בציפוי ממתכת,  מ"ס 80 ברוחב מ"מ 30 בקוטר יד מאחז .ה

 .התא דלת על מאקריל תליה ווי זוג .ו
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 לתכנית בהתאם משתנים ובאורכים מ"ס 65  ברוחב HPL  במלתחות לנכים הלבשבה ספסל .ז
 .ע"ש או ש"צהל תוצרת. כמויות וכתב

, 75/75 עד 60/60 בגודל L בצורת קבוע יד אחזמ יותקן הנוסף המקלחת בתא .ח

 .1918 י"ת פ"ע,  C.V.P בציפוי ממתכת

 התקנים מכון אישור עם מתרומם יד מאחז יותקן ההלבשה לספסל הסמוך בקיר .ט

 .1918 תקן לפי,  C.V.P בציפוי ממתכת התפסות מוגן מובנה ציר עם,  מ"ס 75 באורך

 
 

 
 :שילוט

 .אדריכליות לתכניות ובהתאם צורך פ"ע ימוקם לודהוח בקורוזיה עמיד מחומר שילוט

 אזור לכל הכניסה בקיר ימוקמו ונכים גברים /ונכים נשים מוסכמים סמלים הכולל שילוט 
 .אדריכל ותכנית לפריסות בהתאם

 הנגישים התאים דלתות גבי על ימוקם לנכים מוסכם סמל הכולל שילוט. 
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 ריהוט וציוד מורכב בבניין. 30

 

 לליכ 30.00

 בחיפוי או נירוסטה, קשיח מפלסטיק ומקלחות שירותים לחדרי שונים מסוגים אביזרים

p.v.c. הכמויות בכתב הנדרשים האלמנטים רשימת פי על. 

 

 :בפרק זה יכוסו העבודות הבאות 30.01

 אביזרים להתקנה בחדרי המלתחות. •

 אביזרים להתקנה בתאי מקלחות. •

 אביזרים להתקנה בתאי שירותים. •

 י הלבשה.ספסל •

 
 דוגמאות 30.02

 הקבלן יציג דוגמא מכל סוג לאישור האדריכל. •

 כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו. •

 

 הנחיות כלליות לביצוע ריהוט וציוד מורכב בבניין 30.03

יש לוודא שכל כלי הנירוסטה המותקנים במבנה מתאימם לשימוש בסביבת ים המלח. יש  •

ומעלה, בשל תכונות עמידות טובה בפני קורוזיה ובנתוני  316רוסטה מסוג להשתמש בני

 .סביבה קשים, תוך שמירה על ניקיון וסטריליות מוחלטים

את האביזירים יש להתקין במיקום ע"פ המופיע בתכנית האדריכלית ובפריסות הקירות,  •

 ובהתאם לתקנים המחייבים בדקל.

 

 דות הנדרשות:דגשים פרטניים לפי רשימת העבו 30.04

 

 (:ופריסות לתכנית בהתאם התקנה) המלתחות בחדרי להתקנה אביזרים 
מ"מ, שטוחה ללא ריקוע של הקצוות. משוקעת בקירות  6מראה קריסטל סוג א בעובי  

 מחופים קרמיקה במידות  ע"פ תכנית אדריכל ובאישורו. כולל הובלה והרכבה.

סמ.  11.5ס"מ עומק  87ס"מ, רוחב:  46מתקן החתלה מתקפל מחובר לקיר במידות גובה : 

 ע"י שיינזון או ש"ע בעל תו תקן ישראלי כולל הובלה והרכבה.  BOBRICKתוצרת 

 4740מק"ט  774ליטר מפלסטיק קשיח לתלייה לרבות מכסה, ע"י דאלאס, דגם  23פח מלבני  

 או ש"ע.

 ע"י דאלאס או ש"ע. 4846מתקן למגבות צץ רץ אוטומטי דגם קוסמו, מק"ט  

 ע"י דאלאס או ש"ע. 4845תקן לסבון קצף לבן דגם קוסמו, מק"ט מ 

  TORNADO VAMAסילוני  ידיים מייבש -מתקן אוויר חם לייבוש ידיים  

 ע"י דאלאס או ש"ע. 4584מק"ט 

 
 ולקבל דוגמה להציג יש התאורה גופי עבור. החשמל תכנית פ"ע תאורה גופי להתקין יש: תאורה גופי***

 **החשמל מיועץ גם בתקנים עמידה אישור נדרש נוסףוב מהאדריכל אישור
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 מקלחות בתאי להתקנה אביזרים: 

 .ע"ש או ש"צהל תוצרת. מקלחון לתא מנירוסטה בינוני בגדול משולש סבון מתקן .א

 .התא דלת על מאקריל תליה ווי זוג .ב
 

 שירותים בתאי להתקנה אביזרים: 
 דגם.  שירותים בתאי לתלייה קשיח מפלסטיק הגייני שובך מכסה לרבות ליטר 10 מלבני פח .א

 .ע"ש או ש"צהל פ"ע 509

 .ע"ש או ש"צהל י"ע 167 דגם. לבן מבו'ג טואלט לנייר דיספנסר .ב

 .התא דלת על מאקריל תליה ווי זוג .ג
 

 
 (:ופריסות לתכנית בהתאם התקנה) הלבשבה ספסלי 

 תוצרת. מויותכ וכתב תכנית פ"ע משתנות ובמידות מ"ס 40 ברוחב   HPL למלתחות הלבשה ספסל
 .ע"ש או ש"צהל

 .HPL תלייה ווי לוח יותקן ספסל לכל מעל* 
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 אש וכיבוי גילוי מערכת .34

 דרישות כלליות 34.01

 תאור העבודה 34.01.01
 אספקת ציוד  גילוי וכיבוי  אש.    א.  

הקבלן יבצע תכנון מפורט של מערכת גילוי אש . לצורך ביצוע התכנון יקבל הקבלן   .ב

. התוכניות יבוצעו ע"י AUTOCAD – 2009ט הכולל את שטח המבנה בתוכנת  דיסק

הקבלן בתוכנה הנ"ל .התכנון יהיה מפורט ויכלול מיקום מדויק של כל אביזרי הגילוי 

וכיבוי אש, לרבות מיקום מדויק, מספר מוליכים חיווט , חיבורים בקצוות, ותזרים חד 

ויתר ציוד הגילוי. הקבלן מתחייב  קווי מפורט ברמה של מספור מהדקים בגלאים

 שהתכנון מתאים לדרישות מכון התקנים  הישראלי. התוכניות יוגשו לאישור המזמין.

הקבלן יפעיל את ספק המערכת למתן הסברים לקבלן החשמל לגבי אופן ביצוע ההתקנות   .ג

ות אופן ביצוע החיווט, הנחיות התקנת צנרת וכבלים, סוג כבלים , שילוט ומספור, דריש

 לעמידה בתקנות. 

 יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי אש. –ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש    .ד

לאחר שבדק את אופן התקנתה ע"י קבלן החשמל,  –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק   .ה

 ונתן הנחיות לתיקונים.   

 השתתפות בבדיקות של מכון התקנים וכן בבדיקות המתכנן.  .ו

 יהיה תוצרת צרבוס, או סימפלקס, או נוטיפייר או ש"ע.הציוד  * 

 

 עמידה בתקנים   34.01.02

 כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי.  .1

 אופן ההתקנה יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי.  .2

. הספק יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן –בסיום העבודה   .3

 מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי.

 התשלום למכון התקנים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל תשלום נוסף.  .4

 הציוד והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המפורטים במפרט הטכני המיוחד.  .5

ך מתן אפשרות לצור –הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התקשורת שיותקן על ידו   .6

 לחיבור מערכות גילוי מתוצרת שונה.

 

 אחריות הקבלן 34.01.03
הקבלן ייתן אחריות  לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של  שנתיים מתום העבודה וקבלתה  

יתקן או יחליף הספק כל ציוד  –ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקנים. במסגרת האחריות 

 ללא תשלום נוסף. –וע הבדיקות באתר . כל המפורט לעיל לרבות ביצ –אשר אינו תקין 

 ספרות טכנית 34.01.04
 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל: 

כוללות מיקום מדויק של האביזרים בשטח, חיווט, מספור ה As-Madeתוכנית   -

 מעגלים, תוואי צנרת וסולמות, תזרים חד קווי מפורט.

 הנחיות  אחזקה . -
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 יקון תקלות.הנחיות לת -

 פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים  -

 קטלוגים של היצרן.  -

 נתונים  טכניים והסבר  על אופן פעולת המערכת.  -

 החומר יימסר בשלושה סטים מסודרים . 

 כלולים במחיר האביזרים השונים וללא  –עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל  

 תשלום נוסף. 

 

  מלאי ציוד  במחסני  הקבלן 34.01.05

הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים המסופקים על ידו   .1

 מהכמות המסופקת על ידו  בשלבים  שונים. 10%לפחות   –במסגרת מכרז/חוזה זה 

שנים לאחר סיום  10לפחות   -הקבלן  מתחייב להחזיק מלאי  ולספק ציוד וחלקי חילוף   .2

 פרויקט זה.

 

 לוי  וכיבוי אשמרכזיית גי 34.01.06
 יש לספק מרכזיית גילוי אש. 

 

 מערכות גילוי  אש  34.01.07

 מע'  גילוי אש כוללת גלאים ממוענים, לחצני הפעלה נורות, וכו.  .1

 הפעלת מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל מחלקתיים ע"י ממסר.  .2

 .( במגוף ספרינקלרים מחלקתי.S.Fקבלת  אינפורמציה ממסר זרימה )  .3

מרכזיית גילוי מ  VDC 24באמצעות  ממסר המקבל גם הזנת  –ת מגנטיות הפעלת דלתו  .4

 אש.

 ע"י ביצוע פקודות ללוחות בקרת חלונות עשן. –הפעלת חלונות עשן   .5

אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום גלאי שהופעל וניזונה ממרכזיית גילוי   .6

  אש ראשית. 

 

 לספק דרישות 34.01.08

 –לקבלן החשמל בשטח  –יגיש הספק הזוכה  תוכניות חיווט  –התחלת עבודה  מייד עם קבלת צו 

 לאחר שאושרו ע"י המתכנן.

 לפחות . PVCממ"ר  2.5יהיו בחתך של  VDC 24מוליכי מתח   -

 ממ"ר לפחות  1ממ"ר או  0.8מוליכי גלאים ויתר אביזרים יהיו בחתך   -

 וי אש.המוליכים  יהיו מסוג גמיש, ותקניים למע' גיל  -
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 מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש 34.02

 כללי 34.02.00

מכוני בדיקה מוכרים מתוך הרשימה  4כל ציוד הבסיסי יהיה מאושר על ידי לפחות  א.

 המפורטת להלן , וזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי )מת"י( 

 מחייבים( . FM -ו,  UL)תקן  

A. UL UNDERWRITERS LABORATORIES USA      

B. FM FACTORY MUTUAL USA 

C. VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY AFNOR 

               ASSOCIATION FRANCAISE FRANCE DE NORMALISATION 

D. B.S. BRITISH STANDARDS GREAT  BRITAIN   

E. F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN 

F. C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA 

G. ULC UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA 

H. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION  

                      FRANCE 

,  NFPA  -הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטיים המפורטים               ב ב.

 על כל חלקיו. 1220ובתקן הישראלי מס' 

המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו/או    בגמר  .ג

 העבודה משרותי  הכבאות. 

 .2002לחברה המציעה יהיה ת"י    .ד

 מערכת גלאים תהיה מבוססת על גלאים ירוקים )ללא שימוש בחומר      רדיאואקטיבי(. .ה

 

 מסמכים  ישימים 34.02.01
 ל החברה  המספקת את הציוד ומתקינה  אותו , לצרף :ע 

 מפרט טכני של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים. 

 ספר הוראות הפעלה , בדיקה , ניסוי ואחזקה. 

 והתקן הישראלי. UL –תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה  

 

 מערכות גילוי אש  34.02.02
 י אש ראשית הניתנת להרחבה.הקבלן נדרש לספק מרכזיית גילו 

 

 רכזת ממוענת אנלוגית  .א

( אנלוגית לא תתקבל כל  ADDRESSABLEמערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענת )  

מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית כל סוג הגלאים ) אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי 

שבת.  המערכת , עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התו

תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר יאפשר העברת מידע ברשת תקשורת אל 

( ) המזמין  לא מתחייב לרכוש מערכת    C.C.Gמערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה ) 
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C.C.G. ). 

 

 לוח פיקוד  והבקרה  .ב

יהיה  אנלוגית ) אלגורקס( . החיווט בכל חוג ADDRESSABLEהמרכזיה תהיה מסוג  

בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף , ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזיית גילוי אש 

לאזורי גילוי קולקטיביים , כאשר החיווט לכל אזור הוא בעזרת שני מוליכים. המערכת 

 יחידות  קצה לפחות. 2000ניתנת להרחבה באופן מודולרי עד 

קנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י  לוח בקרה יהיה מותקן בארון פלדה וניתן להת 

 המתכנן.

יחידות בקרה יהיו מודולריות , בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על  

 הכרטיסים נשלפים  המאפשרים הרחבת  המערכת בהתאם לדרישות המתכנן.

 כל קווי  הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו , ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של 

" בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק קצר או תקלה . קיום תקלה כזו יתבטא בצורה 

חזותית ברורה על הלוח , שתבדיל בין תקלות  ברכיביה מערכת השונים : גלאים  –קולית 

 , קוים, טעינה, וכו.. 

הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על ידי מי שלא הוסמך לכך, את הפסקת  

 של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען , צופר וכו.פעולתו  

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח   4למערכת יהיו לפחות  

לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד 

 הקיים.כניסה  מתאים , וגם אז , הניתוק יצביע בהתראה קולית על ניתוק 

 

 לוח בקרה יכלול .ג

תווים לציון ההתראות  80 –שורות ו  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת  

והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים . השורה העליונה תציין את המיקום המדויק 

 והשורה התחתונה תציין סטטוס וארועים ממרכבי מערכת שונים.

שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר    BUILT  INלוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה   -

בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך , של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות 

 הנדרשות מהמערכת , ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תוכנה כלשהם.

בכמות הדרושה בשלב   א' עד   INPUT / OUTPUTהמרכזיה תכלול כרטיסי   

 יחידות קצה.   1000

 למניעת התראות שווא.  VERIFICATION   ALARMכת תוכנה  מער -

מערכת לבדיקה עצמית , לבדיקה תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים . ניתן   -

בלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות  TESTיהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  

 מאזורים אחרים.

 תקשורת ניתן יהיה לחבר למרכזיה לוחות התראה משניים בעזרת קו   -

של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים    -

אלפא   ICDהמחוברים אל לוח  הבקרה הראשי . כל לוח משנה יכלול תצוגת 

 תווים. 80 –שורות ו  2נומרית בעברית בלבד של 

 יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכת כיבוי , הפעלת חייגן  -

אוטומטי , הפעלת צופרים הפעלת מכבי אש , הפעלת מגנטים לסגירת דלתות 
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 והפעלת חלונות עשן וכו.

בעברית  , תכלול המרכזייה : נורות  בקרה למתח הפעולה ,  ICDבנוסף לתצוגת   -

כן כולל הלוח מפסקים  –אזעקה במקרה של שריפה , סימון תקלה וכו'  כמו 

 וכו.. RESETלהדממת צופר, למצב בדיקה 

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל , באמצעות יחידת מצברי חרום אשר 

 יאפשר המשך פעילותה של המערכת.

מרכזית הגילוי  תכלול ספק כח ומטען  טרנזיסטורי מיוצב , עם  אפשרות לטעינת   -

זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל מערכת . טעינת המצברים תהיה 

 קבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל עת.   רצופה , אוטומטית  ועו

המרכזיה תכלול סידור להעברה אוטומטית  ממתח הרשת למצברים ולהיפך ,   -

 ללא הפרעה בפעולת  המערכת.

בהספק אשר   UASAמערכת מצברי חירום תכלול מצברים יבשים תוצרת    -

  36 -ו( שעות פעולה במצב " היכון"  )הפעלת גלאים, לוח בקרה וכו'  90יאפשר 

שעות פעולה במקרה של תקרית )הפעלת צופר, חייגן, וכד'( וזאת ללא כל נזק 

 למצברים .

וכלולים  במחיר הכולל של המרכזיה  –מצברים יסופקו על ידי ספק המרכזיה   -

 כולל גם ארון נפרד למצברים. 

אשר יאפשרו לחבר את המערכת  RS – 232יציאות  2מרכזית גילוי אש תכלול   -

, מדפסת אירועים וצג גרפי . המערכת תסופק  עם כל הציוד PCשב מסוג אל המח

האלקטרוני לרבות  חומרה ותוכנה לצורך העברת נתונים למחשב ו/או ישירות 

 למדפסת . ציוד זה  כלול במחיר מרכזית גילוי.

המרכזיה תכלול מתאם / ממשק לרשת אשר יאפשר העברת המידע ברשת   -

.( סוג C.C.Gוהשליטה הגרפית המרכזית  )תקשורת אל המערכת התצוגה 

ע"ג  סיב   RING  - TOKENהמתאם יהיה מותאם לתקשורת בארכיטקטורת  

 .RS  - 485 -אופטי, או בקווי  

 

 לוח פיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים .ד

הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. אפשרות השתקת צופר במקרה של   -

 קה. במקרה זה, תידלק  נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה מנותקת. אזע

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת  אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי 

 במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור אזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.

, תחזור כל המערכת  RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על  

 לקדמותה , כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית. 

 .RESETאפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה   -

 אפשרות להשתלבות במערכת חרום:  -

יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה כך שהגלאי הראשון שיפעל 

פעלת מערכת החירום לא יפעל אלא , יפעיל את מערכת  האזעקה , אך הפיקוד לה

 רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.

תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת  החירום בפועל  את ההשהיה ניתן 

 יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.
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בדיקה אוטומטית ורציפה של כל  גלאים במערכת תיקוני רגישות של כל גלאי   -

המשתנים קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי  בהתאם לתנאים 

 והצגתה על פני מדפסת.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה  שונים כמו יום/לילה או לפי   -

 משטר שעות , חגים וכדומה.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי עבודה   -

 משתנים.

תאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח בקרה "בדיקה עצמית" בה -

 בצורה קולית/חזותית .

הפעלה לצורך ניסוי . במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי , אולם   -

 אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי . RESETיעשה  

 הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.

היה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים הפסקה כזו תתריע ניתן י  -

 על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

 

 צופר אזעקה

צופר האחזקה שבלוח הפיקוד והבקרה  יתריע מפני שריפה . במקביל יופעלו   -

צופרים אחרים במבנה יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של 

באמצעות  מתג , כך שבמקרה של ביטול פעולה זו באמצעות מתג,  ביטול פעולה זו

 תידלק נורית  סימון ויופעל זמזם תקלה .

 הפעלת חרום בעת אזעקה.  -

יתאפשר ביטול כל אחת מהפעולות החירום . ביטול כזה  ידליק  נורית משולטת   -

בהתאם  ויפעיל זמזם   תקלה . חלק  מההפעלות יישארו עד לחיסול התקרית 

 לקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת. וח

אל לוח פיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית   -

למינויים אשר יקבעו וימסור הודעה  מוקלטת של שריפה בבניין הנדון . ההודעה 

חייג ביום רק תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני  החייגן יתוכנת כך שי

גלאים ויותר . לאחר שעות היום , בשבתות וחגים לאחר התראת  2לאחר התראת 

 גלאי אחד ויותר.

האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה  600המערכת  תאגור בזיכרון פנימי את   -

לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, 

מועד  וזמן, מערכות חרום  שהופעלו   בציון מועד וזמן ,  אירועים  שטופלו  בציון

 אירועים שטופלו בציון מועד וזמן , מערכות חרום. 

 להלן סדר פעולות המערכת:

גלאים מתריעים בקומה ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות  2כאשר  .1

 בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי. 

פרי פינוי  קומה , לאחר וידוא אזעקה  כאשר גלאי אחד מתריע , יופעלו צו .2

 (VERIFICATION   . ) 

הפסקת מיזוג אוויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג האוויר , כאשר  .3

, מיזוג האוויר יחזור לעבוד  RESETגלאים או יותר מתריעים בביצוע    2

 כרגיל. 
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 לוח נוריות עזר במערכת :  -

 תן אינדיקציה על המצבים הבאים:במערכת יהיה פנל נוריות אינטגלי שיי

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. –נורית כללית   .1

 כיבויים בגז פועלים.  2כאשר  –נורית כללית   .2

 כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  –נורית כללית   .3

 כאשר צופרים מנוטרלים. –נורית כללית   .4

 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית    .5

 ות הפעלת מזו"א / מגנטים וכו' מנוטרליםכאשר יחיד -נורית כללית    .6

 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.

 –המערכת  תציג נתונים בזמן אמת של גלאים ) האנלוגים( המחוברים לה, ע"ג ה   -

ICO :בשלוח הבקרה, תוך התייחסות לשלוש קבוצות הבאות 

 דווח ניקיון הגלאי בשלוש רמות: א. כמעט מלוכלך. -

 מלוכלך. ב.     

 ג. מלוכלך מאוד.     

 רמות. 4חיווי ושליטה ברגישויות הגלאי ב  -

 בקרת גלאים והגדרת התניה בשתי רמות.  -

במערכת יהיה פנל  נוריות אינטגרלי שייתן אינדיקציה על רמות גישה למערכת:   -

רמות גישה שונות , לפי קודים שונים הקודים יסודרו כך שלכל  8למערכת יינתנו 

יה קוד אחר כדי לשנות אפיונים . כך שאיש אחזקה , מנהל אחזקה , משתמש יה

 טכנאי שרות או כל  משתמש אחר, יוכלו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם. 

המערכת  תאפשר העברת נתונים בזמן אמת וכן יוצגו מסכים שונים )מפות   -

 .( .C.C.Gגרפיות( ביחידת תצוגה ושליטה גרפית  ) 

כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית יתאפשר שילוב מערכת  -

 בזמן אש וישמעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.

 

 

 (  ALARM -  TRUEגלאי  אופטי  אנלוגי )  34.03

 (  ALARM -  TRUE) גלאי  אופטי  אנלוגי  34.03.01

רגישות,   אשר יאפשר למערכת ביצוע בדיקת UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  -

תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי   

 עבודה מתוכנתים כמו : יום/לילה וכדומה.

הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי , עם מקור קבוע של אלומת אור המופק   -

 מפוטו דיודה .

 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן  לעשן  אפור.  -

 ד  במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק.הגלאי מצוי  -

 המעגל החשמלי של הגלאי  מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות   -

 כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.

העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר עשויים להימצא   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות    -

 במקום.
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עם מנגנון  לקביעת הכתובת לצורך  זיהוי   ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה מסוג    -

 בלוח.   

הגלאי מצויד במנגנון בדיקה עצמית . בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת סימולציה לגלאי   -

 .NFPA –לוודא  תקינותו בהתאם לדרישות ה 

 OBSCURATION  SMOKE   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין   -

OF FOOT  PER    

 

 (ALARM  TRUEגלאי חום וקצב עלית  טמפרטורה אנלוגי  ) 34.03.02

מעלות צלזיוס . בנוסף לכך , יגיב הגלאי לעליית   57.2הגלאי יגיב  לטמפרטורת שיא של  

 מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת . 6.7טמפרטורה של 

 .L.U 521 –.  ו M.Fהגלאי נושא תו תקן   

 ADDRESSABLEס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי  מסוג יוניזציה ויהיה מסוג בסי 

 

 לחצן גילוי אש ממוען  34.03.03
הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע  לבן  עם משיכת הידית כלפי  

 -המושך, תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה בביצוע אתחול ליחידה 

.RESET  

ביצוע האתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן בלחצן והינו  

 חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הלחצן כולל יחידת כתובת .  

 

 צופר התראה  34.03.04
 הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש .  

. הצופר ישולב עם יחידת נצנץ מטר ממנו 3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של   

 הבהובים לדקה. 76בעוצמה של  

 

 נורית סימון  34.03.05

תפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן בתוך   -

חדר סגור , ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותקנת במעבר על מנת לאפשר 

 זיהוי מהיר של גלאי המזעיק.

 הנורית תהבהב/תידלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.   -

הנורית תופעל בזרם נמוך , ללא מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר מאפשר לחזות   -

 בהארתה בזוית רחבה וממרחק. 

 הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך.  -

 או יותר. הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד,שניים   -

 הנורית תהיה בצורה ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי והבהרת היעוד.  -

  ULהנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן .  -
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 כיבוי אש בלוחות חשמל 34.04

 כללי 34.04.00

תקלה  מערכת גילוי  אש מיועדת להתריע במקרה של אש ועשן באזורים מוגדרים במקרה של 1.1

אותה מערכת  –המערכת תתריע על תקלה מיד בצורה קולית וחזותית בלוח פיקוד הבקרה 

 מתריעה גם על  תקלות בלוחות חשמל.

 אמפר יותקנו  גלאי אש. 63בלוחות חשמל  שמעל   1.1.1

 .תכיבוי אש אוטומטיו גילוי אמפר, תותקן מערכת 100בלוחות חשמל שמעל   1.1.2

 

 וחות חשמל מערכת כיבוי אוטומטי בל 34.04.01
מערכת הכיבוי  תכלול מערכת גילוי ומיכלי כיבוי אש בלוחות חשמל שתפעל בשילוב עם מערכת  

 גילוי האש בבניין.

 תאור המערכת  2.1

המערכת כוללת גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב , מיכל לגז כיבוי , צנרת לזרימת הגז  

 .B12  A.P.F.Nאו    .A12  A.P.F.Nונחירי פיזור ותהיה מתוכננת לפי תקן:  

 אופן פעולת המערכת  2.2

 המערכת תפעל באחת או יותר מהאפשרויות הבאות: 

 עם השהיית זמן. –על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב   2.2.1

 על ידי  הפעלה  חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן  )עפ"י דרישת המזמין(.  2.2.2

 שירה של מיכל הכיבוי  באמצעות מנוף המותקן על המיכל.  על ידי הפעלה מכנית ידנית י  2.2.3

מערכת גילוי האש , וכן  התרוקנות  מיכל מגז תגרום להתראה חזותית וקולית בלוח הבקרה של  2.2.4

 בשעון הלחץ על המיכל עצמו.

 מפרט טכני חומרים וביצוע  2.3

רשויות  שיפוזר (מאושר על ידי הFM – 200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז  "ירוק" )  2.3.1

 לתוך הלוח על ידי נחירים שיותקנו בדופן עליונה של הלוח. 

המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון בשטח הגילוי והכיבוי האוטומטי   2.3.2

 בגז.

 כל הציוד , החומרים והחלקים  מרכיבים  את המערכת הכיבוי האוטומטי יישאו תו תקן.   2.3.3

.  עם שעון לחץ קבוע ו"סולונואיד"  חשמלי A12  A.P.F.Nמרים  לפי תקן מיכל  הגז יהיה  מחו  2.3.4

 וולט. 24שיפעל במתח ישר של 

מנגנון ההפעלה  החשמלי  והחיווט   המוליך  אליו יהיה מבוקר  ומוגן )שמירת  קו(  כנגד קצר    2.3.5

 לאדמה או נתק . כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.

 וד הגילוי יחולו  הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה.על צי  2.3.6

לפני  הפעלת  הכיבוי , על המערכת לנתק את החשמל  במקומות ובזמן כפי שיקבעו על ידי   2.3.7

 המזמין.

מגולוונת הצנרת  40ק"ג תהיה מסוג סקדוויל  10 –צנרת הגז עבור מכלים  בגודל של למעלה מ   2.3.8

 /A.  או N.T.S.A,  110היכר אדום  כולל חיבורים על פי תקן  תהיה צבועה  בצבע יסוד וצבע 

 בקטרים הנדרשים לפי תוכנית מחשב. 572
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משקל הגז יקבע לפי נפח הלוח  והחלל שמתחתיו . הקבלן יציין בהצעתו את משקל הגז  המוצע   2.3.9

 על ידו. 

ת גילוי ערכמקדיחת פתחים עבור הגלאים והנחירים בתקרת לוח חשמל תבוצע על ידי קבלן   2.3.10

 האש בתיאום עם יצרן הלוח.

 תכנון המערכת  2.4

הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה בהתאם לתקן או      2.4.1

 פתרון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד.

על הקבלן  לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים של מוסדות מוכרים . הקבלן יצרף 

באחריות הקבלן לבצע  –הצעה  קטלוגים עם פירוט הציוד  המוצע על ידו.לפני ביצוע העבודה ל

תכנון באמצעות מחשב ) תוכנה לכיבוי אש   החברה ספקית הציוד(. בין יתר הנתונים שיחושבו 

קוטר הצינורות , כמות גז נדרשת , כמות נחירים , תרשים עם מיקום מיכל  –ע"י התוכנה יהיו 

 צנרת , וכמובן התאמה לזמן הכיבוי כנדרש עפ"י תקן.ותוואי 

 . 200FMיש להשתמש בגז      2.4.2

 ק"ג  גז לכל מ"ק. 0.6חישובי  כמויות הגז הדרושים לכל מ"ק  הם :     2.4.3

 אחזקה ושירות   2.5

על המציע להוכיח כי הינו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי הגז אותם הוא מציע ,     2.5.1

 רגע הודעת המזמין.שעות מה 48תוך 

במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם באמצעות יריעות     2.5.2

 לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלות בעת בחירת גודל בלון הגז .   

 הקבלן מתחייב לשנת אחריות אחת.    2.5.3

 עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים.            2.5.4
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 פיתוח נופי .40

 

 כללי  40.01

יקרא בצירוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של  2009במפרט הכללי דצמבר  40 פרק 

העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב 

 הכמויות. 

רושים לשם ביצוע תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הד העבודה

 העבודה בהתאם למסמכי החוזה.  

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות:

 והכנה פירוק עבודות •

 עצים/עקירת  העתקה •

 שפה ואבני משטחים חיפוי, ריצוף •

 ריצוף אבן כורכרית קיסריה בשבילי הטיילת  .1

 ריצוף אבן אורבנו לבנה בגבול אבן השפה   .2

 תריצוף אבן סימון לנכים באזורי נגישו  .3

 אבני גן תוחמות שטחי גינון וגומות עצים  .4

 אבני שפה בגבול שבילי הטיילת  .5

 מדרגות חוץ טרומיות  .6

 

 ודוגמאות הגשות 40.02

 הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות:

 דוגמאות של כל סוגי אבני הריצוף צבע וגימור האבן בהתאם לכתוב    ובאיכות גימור טובה. 

י גן, מדרגות, צבע וגימור בהתאם לכתוב ובאיכות גימור דוגמאות של כל סוגי אבני שפה, אבנ 

 טובה.

 דוגמא של ריצוף הדק, מסביב לשירותים הצפוניים. 

 

 ( ובדיקותMock- upsדגמי דמי ) 40.03

  הקבלן יגיש את דגמי הדמי והבדיקות הבאות:

קבלן , ה SIIבעקבות אישור דגמי אבני הריצוף והבדיקות המחייבות מדרישות תקן  דגמי דמי:

 דמי חזותיים כדלהלן:-יבנה דגמי

ובאבן   7*30*30מ"ר של ריצוף אבן כורכרית קיסריה תחומה בצד אחד באבן אורבנו לבנה  3 

 , עפ"י פרט. 25*50*30שפה 

 בצבע אפור באזורי נגישות. 6*20*20מ"ר של ריצוף אבן סימון לעיוורים  

 אבן תיחום גומה לעץ מוקפת באבני ריצוף עפ"י פרט. 

 דגם קיסריה, מחורצות עפ"י פרט. 15*35*50רגות נגישות מד 3 

 מוקפת באבני ריצוף, עפ"י פרט. 50*10*20אבן גן  –תיחום גומה לעץ  
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 עפ"י פרט. –מ"ר ריצוף דק באיזור השירותים  3 

 מ"ר חיפוי טיח כורכרית קיסריה. 3 

 

מי האלה דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הד •

 ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה כדי לדמות תנאים סופיים. 

 איכות עבור הפרויקט. וההאסטטיקה  סטנדרטדגמי הדמי יקבעו את  •

 בגמר, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות. המנהלדוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י  •

 הביצוע על הקבלן לפרק הדוגמאות והחומרים ולהרחיקם מהשטח. 

המפקח לדוגמא שהכין, ו האדריכללן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור הקב •

 של המפקח. וגם אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונ

 ותכלול ןלמען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלות •

 היחידה. יבמחיר

 

 פרוקעבודות הכנה ו  40.04

העבודה כוללת פרוק אלמנטים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופינוי הפסולת  •

 למקום מאושר ו/או לפי הוראות המפקח, גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב הכמויות.

 בהתאם להוראות המפקח, הפרוק יהיה זהיר לצורך שימוש חוזר בתחום העבודה. •

 רוק ירוק יתוקן קצה קטע הפיהפ רוק, בגמריבמידה וחלק מהאלמנטים אינם לפ •

 . המנהל להוראות בהתאםויוחזר למצבו הקודם, 

הפרוק  כולל גם את כל החלקים התת קרקעיים לרבות יסודות בטון לכל עומקם ומערכות  •

 התשתית כדוגמת: צנרת חשמל, מים תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל.

א תשולם לו תוספת בעבור פעולות באחריות הקבלן גם תאום וניתוק מערכות התשתית ול •

 אלו.

 בהתאם למפורט בכתב הכמויות.המדידה:  אופן 

עבודה, פירוק משטחי בטון, יסודות, מערכות התשתית וביסוסים, את כל הציוד  : כולל המחיר

הנדרש לצורך העתקה מקצועית/פירוק, לרבות מנוף ומשאית, פינוי במצב מעולה למיקום 

י צורך ועפ"י התכניות, אגרות, החזרה למיקום חדש עפ"י המצוין זמני/למטמנה מאושרת עפ"

 בתכניות וכל האמור לעיל בסעיף זה. 

 

 עציםהעתקת /עקירת 40.05

 .  41העבודה תבוצע עפ"י המפורט במפרט הבינמשרדי פרק 

ידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים בוגרים. המנהל רשאי לבדוק -העבודה תבוצע על

 ורי הגנן המוצע ואינו מחויב לאשר גנן פלוני וללא מתן הסברים.את כיש

 ק"מ. 10העתקת העצים תתבצע למקום עפ"י הנחיות המנהל ובתנאי שהמרחק לא יעלה על 

במידה והעצים מועתקים אל מחוץ לגבולות התכנון, הכנת בורות השתילה ומערכת ההשקיה 

בלן, אך עליו לתאם עם המועצה ולוודא במקום החדש תהיה באחריות המועצה ולא תחול על הק

 כי המקום החדש מוכן לקליטת העצים.

 לפי יחידת עץ אופן המדידה:

את כל הציוד הנדרש לצורך ההעתקה/עקירה מקצועית, לרבות מנוף ומשאית,  המחיר כולל:

עבודה, תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות, תיאום וקבלת אישור פקיד היערות, פינוי 
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קום קבוע/זמני)ולאחר מכן לקבוע, בהתאם לשלבי העבודה והביצוע, כולל נטיעה, טיפול למי

 .והשקייה במיקום הזמני(/מטמנה מאושרת עפ"י הנדרש

 

 שפה ואבני משטחים חיפוי, ריצוף 40.06

     הנחיות כלליות   40.06.01

  ותשלום מדידה אופני, ותכללי הנחיות: 

 : כולל המחיר .1

 בנית, שתית הידוק, חפירה, התכניות"י עפ בשטח פיזור, החומרים אספקת:  וללכגן /שפה אבן מחיר -

או /ו פיגמנט עם בבטון השלמהאו /ו פיגמנט עם בבטון השלמה, חיתוך, בטון וגב יסוד עם הגן אבן

 .האדריכל באישור -'עדש'  חצץ עם בטון יציקת

מהודקים בשכבות  ק שתית, מצעיםהידו ,התכניות"י עפ פיזור:  כולל משתלבות באבנים ריצוף מחיר -

שכבת חול ים )בעובי עפ"י המלצות יצרן(, כולל פיזור בפוגות וטיטוא, הנחת האבנים  ס"מ, 20של 

והידוק סופי, חיתוך מדויק עפ"י פרטים מנחים, השלמה בבטון עם פיגמנט ו/או השלמה בבטון עם 

 באישור האדריכל. -ליים פיגמנט ו/או יציקת בטון עם חצץ 'עדש' ו/או השלמה בחצץ בשו

 הכנת ,שתית הידוק ,חציבה / חפירה ,החומרים אספקת: כולל מדרגות גרם בניית מחיר -

 יסוד יציקת,  א סוג ממצע תשתית שכבת והידוק פיזור ,"דרך "צורך

 .המדרגות ובנית מזוין בטון ופלטת

 

 :אפשריות סטיות .2

 10ות בפרק אפשריות הן בנוסף למפורט במפרט הכללי לגבי סטי סטיות -

 מ"מ 2במיקום מישקי הריצוף לא תעלה על  סטייה -

מטר    3מטר אורך תעשה בעזרת סרט מדידה באורך  10של סטיות במשטחי ריצוף עד גודל  בדיקה -

 ופלס. בכדי לבדוק טווחי אורך ארוכים יותר בריצוף, יש להשתמש בכלי מדידה אופטי.

 יאומטריה של הריצוף ע"י מודד. יש לבצע סימון הג –גיאומטריה לריצופים  סימון -

 מטר מקסימום.  2אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  קווים -

"י ע יאושרו קשתיות גיאומטריות. קשתיות בגיאומטריות ישרים מקטעים מיצירת להימנע יש -

 .והשלמתם ביסוסם לפני בשטח האדריכל

 

 :מדידה אופני .3

 "רבמ מרוצף שטח -

 "אמ לפיגן /שפה אבן -

 "אמ לפי מדרגות -

 
 

 :הנחיות כלליות לריצוף באבנים משתלבות 

 יהיה לא מקרה בכל אך, אבנים לחתוך יש, שלמות מאבנים משטח להשלים ניתן לא אם .1
 יותר לא. שולחן מסורידי -על יעשה החיתוך"מ. ס 10/10 -מ הקטנים אבנים בחלקי שימוש
 .גיליוטינהידי -על חיתוך

או /ו)מהיצרן(  האבן בתערובת השלמהו א/ו בשוליים פיגמנט עם בטון יציקת"י ע השלמה .2
 ובכל המנהל באישור רק תעשה בשוליים בחצץ השלמהאו /ו'עדש'  חצץ עם בטון יציקת
 "מ.ס 2 -מ הקטנים ברווחים רק מקרה
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 ופיגמנט'עדש'  חצץ עם בטון ביציקת השלמה תעשה' וכד עמודים, ביקורת תאי סביב .3
 .המצע לעומק עד תהיה היציקה. הריצוף בגוון

 ההידוק יש לפזר שכבת חול ים. ההידוק יעשה עם פלטה ויברציונית.  לפני .4

 "מ.ס -+ /  1 מעל המתוכנן מהגובה סטייה תותר לא .5

 

 מדרגות לבניית כלליות הנחיות: 

 למפורט בהתאם שונים ומאלמנטים שונים בחתכים יהיו המדרגות.    1
 .בתוכניות

 .הקונסטרוקציה בתכניות כמפורט יהיה הבטון .1

  .וגידים סדקים ,שברים ללא ,ואחידה קשה תהיה ןהאב .2

 .בתוכניות כמפורט יהיו הסיתות וצורת מידותיה ,האבן סוג .3

בעיבוד "יהלומים", לאורך כל שטח  –מחוזקת -ריצוף באבן כורכרית קיסריה  40.06.02
   הטיילת 

 ס"מ  30/30/7גודל כל יחידה:  

 'קיסריה' תוצרת אקרשטיין או ש"ע. –ות גימור האבנים: כורכרית, סוג אבנים משתלב סוג 

 ריצוף באבן משתלבת אורבנו  40.06.03
 ס"מ  30/30/7גודל כל יחידה:  

 אקרשטיין תוצרת–גימור האבנים: אבן משתלבת דגם אורבנו בגוון 'לבן השלום' מסותתת  סוג 

 "ע.ש או

 תוחמת אזורי גינון וגומות עצים -אבן גן רחבה   40.06.04
 ס"מ  20/10/50ידה: גודל כל יח 

 בגוון אפור, תוצרת אקרשטיין או שו"ע. -סוג גימור האבנים: אבן גן  

  

 טיילת שביל תוחמות שפה אבני  40.06.05
 ס"מ. 30/50/25גודל כל יחידה: 

  אקרשטיין או ש"ע. תוצרת, S.Wשפה רחבה ישרה בגמר אפור גרניט  אבןגימור האבנים:  סוג 

 נגישות באזורי בליטות עם לעיוורים מוןסי באבן ריצוף  40.06.06
 "מ.ס 20/20/6: יחידה כל גודל 

 "ע. ש או אקרשטיין תוצרת, אפור גוון: האבנים גימור סוג 

 מדרגות חוץ טרומיות        40.06.07
 דגם קיסריה בגמר כורכרי. 50/35/15גודל היחידה:  

 קרשטיין או ש"ע: מדרגות חוץ טרומיות מחורצות תוצרת א האבנים גימור סוג 
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 עבודות גינון והשקייה. 41

 כללי  41.00

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  .1

 שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

תכנית מעודכנת התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת  .2

 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

זרי החיבור הדרושים להתקנתם, כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אבי .4

 וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך  .5

 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

רק לאחר קבלת אישור ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  .6

 המפקח על השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי  .7

 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

 

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי חיבור 

 , ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות

מחירי הצינור כוללים בין היתר חפירה וכיסוי, והתקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים". אין 

  .להשתמש ברוכבים. הצנרת המופיעה בהמשך תהיה מסוג המאושר ע"י משרד הבריאות

ת משרד הבריאות והמשרד צבע אביזרים, צורת פריסתם, הרכבתם וכו', יהיו בהתאם להנחיו

 לאיכות הסביבה.

 

 

 ביצוע מערכת ההשקייה   41.01

  וכבישים קירות, מדרכות, שבילים מעברי 41.01.01

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת השרוול  .1

ולא תשלום ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות 

בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון 

הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים 

 חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 מונחים.  ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2

 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים. .3

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .4

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  .5

 במידה ואין.  המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה

 עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.



 מבנה מסעדה ושרותים ומבנה שרותים צפוני
 מבנה מסעדה, שירותים ושנאים -1חלק 

-150-  

 

 

 90או     10מ"מ דרג  110עשויים  פי.וי.סי. או פוליתילן ללחץ מים   בקטרים   –שרוולים .6

 ,     בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות.10 - 6מ"מ דרג 

   ס"מ. 40ראש השרוול טמון בעומק  .7

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. .8

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן בהתאם למצוין בתכנית. .9

 

 : שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. המדידה אופן

: אספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת כל המחיר כולל

 שרוולים וכיסוי מלא.העבודות הדרושות להנחת 

 

 תילןאצנרת פולי 41.01.02
 

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .1

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף או מתחת  .2

  לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע.

פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות   16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " .3

 ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". .4

 המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור. .5

 רש, הנחת הצינור, . מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנד6

מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -אביזרי חיבור 

 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.

לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא   .6

לויות נוספות בצנרת תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצ

 ובשלוחות הטפטוף.

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול  .7

 במחיר היחידה.

 
 

 קווי טפטוף   41.01.03
 
. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן. מטרתו של 1

 הוראות את האופייני לטפטוף.סעיף זה להוסיף ל

ליטר/שעה.  1.6מ"מ ספיקת הטפטפת  16. שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר 2

 הטפטפת אינטגרלית בצינור.

 . בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 3

 . הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.4

ס"מ כשהם צמודים לשולי  30ווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק הק 

מ"מ, אם לא נאמר אחרת  32הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 בתכנית.
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במצמד  .כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או 5

ומנקזים יסתיימו  להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים + פקק, בהתאם 

 במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

 . קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. 6

. פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 7

 מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30"מ בצורת ח באורך מ 6

 המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך.  אופן. 8

 מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  

 הכל בהתאם לנדרש. –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 

וצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על   חשבונו  תופס במידה ופריסת השלוחות תב 

 טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   -. לעצים 9

 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.    

ס"מ.  30המקיפה את הגזע  במרחק לדקל אם לא נאמר אחרת,  30 -טפטפות לעץ, ו 15הכוללת:     

 יתדות כנ"ל.    3 -כל טבעת תיוצב ב 

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      

 

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י הפיקוח או 

 בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

 

ור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו תוואי הקו המחלק יעב

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16יצא צינור עיוור 

 

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף  אופן

המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה 

 המים. בעזרת מצמד לקו

 

 סיום העבודה    41.01.04

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות  6לאחר תקופה של  

והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. במהלך ביצוע 

 יצוע.העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הב

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש הנתונים  

 למתכנן או למפקח.

בדיסקט בתוכנת  AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  

אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת 

  יקורת.קרקעית ותאי ב

 כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי. 14 -התכניות תימסרנה למזמין כ

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
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 השקייה במים מושבים     41.01.05
 

                  -נחיות משרד הבריאות "דו"ח ועדת הלפרין".     ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בהתאם לה1

"עקרונות למתן היתרים להשקיה בקולחין" וכל פרסום ודרישה של משרד הבריאות או כל גוף 

 ממשלתי אחר האחראי להשקיה במי קולחין.

ההנחיות המעודכנות ביותר של משרד הבריאות בנוגע לביצוע ושימוש במי קולחין הן הקובעות 

 באחריות הקבלן להיות מעודכן באשר להנחיות אלה.ו

 הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לכל תקלה ונזק כולל לצד שלישי עקב אי מילוי

 הנחיות אלה.

 

ביולוגי,  -איכות קולחין מכון מכני  –.     איכות מי הקולחין חייבת להיות "להשקיה בלתי מוגבלת" 2 

או איכות שוות ערך שעוברים לאחר מכן סינון במסנן  –בסיס"( )"קו ה 20/30המוציא קולחין באיכות 

שעה הקולחין מכילים ½ שעה לפחות, לאחר ההשהייה של ½ עומק גרנולרי או סינון ש"ע וחיטוי של 

 מג"ל כלור נותר כללי. 1לפחות 

 מ"ל קולחין. 100 -חיידקי קולי צואתי, ב 10 -קולחין אלו יכילו לא יותר מ

 

 ן לדווח לפיקוח במידה ואיכות המים לא עומדת בדרישות הנ"ל.על אחריות הקבל 

 

 .     הקבלן ידאג למניעת "חיבורי כלאיים")חיבורים צולבים(ע"י נקיטת האמצעים הבאים:3

 

כל קווי הקולחין יסומנו בהתאם ל"חוזר המהנדס הראשי לברה"ס" בגינון העירוני הקווים  א.

 אדום, כמפורט בחוזר האמור.הראשיים והמחלקים יהיו עשויים מחומר 

 ב. הברזים, השסתומים וכל האביזרים הקשורים למערכת ההשקיה, ייצבעו בצבע אדום עמיד. 

ס"מ לפחות מתחת קו השפירים. אחד משני  30קו הקולחים יונח  –ג. בהצטלבות עם קו מים שפירים 

ם. הכל כלול במחירי אורך מ'    משני הצדדי 2הקווים יוגן עם שרוול מצינור קשיח שיבלוט לפחות 

 יחידת הצינור.

מטר. קודקוד  3ד. כאשר קווי הקולחין ומים השפירים מקבילים, יישמר ביניהם מרחק מינימלי   של 

 ס"מ.  15קו קולחין יהיה עמוק יותר מתחתית קו המים לפחות 

 

אסורה. סוג בשטח המושקה יהיה שילוט ברור. כי השטח מושקה בקולחין ושתיית המים  –. שילוט 4

 השילוט, כמות השלטים וכו' יינתנו ע"י מזמין העבודה והמפקח.

 

 .    הקבלן ידאג למניעת מגע עם הקולחין5 

א. ההשקיה בגינות ציבוריות, תעשה רק בשעות הלילה או כאשר השטח מוגן מכניסת 

 אנשים אליו. או בלתי נגיש לציבור או כשההשקיה היא בטפטוף טמון.

 ו מסוג ממטרות גיחה. ב. הממטרות יהי

 ג. באזור המושקה בקולחין יהיו ברזיות, מי שתייה, עם שילוט מתאים

 )למניעת חיפוש מים לשתיה בקווי הקולחין(.   

 ד. הקבלן יקפיד שלאורך כל הזמן כל ראשי המערכת  יהיו נעולים, למניעת גישה לציבור.

 

המתוארות והן תהיינה כלולות במחירי .  לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור העבודות והפעולות 6

 היחידה לצנרת ואבזרי ההשקיה.
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אין להשתמש ברוכבים.  אביזרי החיבור בכל הקטרים יהיו מצמדי "פלסאון" או ש"ע כולל 

הערה: ההשקיה תבוצע במי קולחין  יציאות לשלוחות טפטוף ובין שלוחות הטפטוף ולממטירים.

כמויות זה יהיו מסוג המאושר ע"י משרד הבריאות. מטוהרים. כל הסעיפים המופיעים בכתב 

צבע האביזרים, צורת פריסתם, הרכבתם וכו' יהיו בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הקבלן לא 

יוכל לבוא בשום דרישה כספית נוספת בעקבות דרישות והנחיות משרד הבריאות, משרד איכות 

 הסביבה וכו'.

 

 עבודות גינון ושתילה  41.02 

 עבודות גינון ושתילה    41.02.01
 

 הנחיות כלליות

 מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות:

אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה או חציבה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון,  

סימון, ביצוע סמוכות, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות 

 .41,41.5שם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים ל

 
המועצה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות  

)בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו 

 קטלוג: לקבלן בהתאם להפרש 

 עפ"י מחירי קטלוג משתלת גבעת ברנר. עצים: 

 שיחים ואחרים: עפ"י מחירי קטלוג שתקבע המועצה.

 
עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח  אספקה  .1

סדירה של כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו 

 ונרכשו עבור המועצה מראש.

 
יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים  -נות השתילה עו .2

 בוגרים מהקרקע. בהתאם להנחיות מח' הגינון ואגרונום הפרויקט.

 

פעולה אסורה  –גיזום עצים ושורשים  –עונות ומרחקי עבודה בסביבת עצים קיימים  .3

 נובמבר בשל תנאי החום הקיצוניים -בתכלית בחודשים יוני

 

צוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"י מח' המים תמורת לפני בי .4

דמי עירבון להחזרתם תקינים בגמר העבודה. לצורך מדידת כמויות המים לביצוע 

חודשי האחזקה ע"ח  12ואחזקה עלות המים עד למועד מסירה סופית, ובמשך 

ות הקבלן להגיש הקבלן המבצע. בגמר ביצוע העבודות בעת סיור מסירה סופי באחרי

קריאת מונה על צריכת המים לביצוע. כל עוד לא יגיש הקבלן קריאת מונה המאשרת 

את כמות המים שנצרכו בתק' הביצוע , יחויב בעלות המים עד למועד שבו יקרא  

 המונה על ידי המועצה.  
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  מתקנים וצמחים קיימים 
הורה המתכנן לשמור מכל פגיעה, הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר, נוף ושורשים, אותה 

לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני תחילת העבודות באתר. עבודה 

בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח 

 ו/או רשות מוסמכת ורק לאחר קבלת אישור בכתב. הקבלן יקבל מידע על כל הצנרת התת

קרקעית לפני תחילת העבודה. ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי, יודיע 

על כך מיד וללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך עבודה ויקבל ממנו הוראות על אופן 

 הטיפול במתקן הנדון.

 

ן לכל האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבל

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-נזק שייגרם למתקנים עליים או תת

 

    סימון 
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד 

לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן 

רות לפני אישור המתכנן והמפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור לא יתחיל בחפירת בו

המתכנן. כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת 

 השקיה.

 

   :שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 
  

נון והשקיה לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: לגי .1

 והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

 

אגרונום הפרויקט ומח' גינון מפקחים על ביצוע העבודה באתר בנוסף למפקח הכללי  .2

ולמתכנן. הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מאגרונום הפרויקט, 

מהמתכנן וממח' גינון בשלבים הבאים, )ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן 

 בביצוע השלב הבא(:להמשיך 

 
 הדברת עשבים •

 ניקוי השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן. •

מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר, ככל שיידרשו ע"י  •

 אגרונות הפרוייקט, ומכל סוג עד שתונח דעתו כי אדמת הגן מתאימה

לפני הבאתם  שטחי הריסוסויש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים, חומרי הריסוס  •

לאתר ומועד ביצוע עבודות הכשרת הקרקע. לא יותר שמוש בקוטלי עשבים שיש 

 בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בפארק.

 גמר הכנת קרקע. •

: לפי הערהפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון. ל •

הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המיקום, קוטר 

המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר  פרישה ואו טמינה של מערכת 

 ההשקייה, השקייה והדברת עשבים. 

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. •

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. •
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 לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.אישור  •

ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב  -גמר שתילה •

 הבא.

 

 בורות לעצים 
 

-ס"מ לדקלים, ו 200ס"מ בעומק  200על  300 גודל הבור באזורי הגינון ובערוגות שבריצוף יהיה 

150X150X150 בנה הדרך בחומר נברר ומצעים )במידה ס"מ לעצים אחרים.  או עד סוף מילוי מ

  .ס"מ( 200-ועמוק יותר מ

  

 לפי יחידת עץ אופן מדידה:

 

  המחיר כולל

 בשטחי גינון

המחיר כולל חפירה זהירה, במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון 

ליטר  100-ן בק"ג לעץ, זיבול אדמת הג 5הדקלים בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של 

ס"מ, מילוי הבור בעת השתילה,  30-70קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק 

השקית הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח 

הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון, ואגרונום 

 הפרויקט.

 בשטחים מרוצפים

המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף בורות לעצים בשטחי גינון לעיל, חפירה 

בשטחי ריצוף קיים בתוספת הבאה: פירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי 

 והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם לפרט. 

לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושות  לא תשולם

חודשים. התשלום כלול במחירי היחידה של  12להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה במשך 

 .הסעיפים השונים

  כלול במחיר העץ(סמוכות לעצים( 
 

עגול או מרובע בהתאם מ' לעץ, אקליפטוס  2.5סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה 

מ', שלוש  סמוכות  0.5, מקולפים ומחוטאים, יטמנו בקרקע 2להנחיות מח' גינון ובקוטר "

 ס"מ.  25לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה=אלסטית )שטיכמוס( באורך 

ס"מ לצידי העץ, הקשירה תהיה בצורת  15שלוש  הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

 , בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.8

 

 דוגמאות 
 
 אשר וזני הצמחים מיני לכל הקבלן, חשבון המתכנן, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צויינו

 עם מראש שיתואם בסיור המתכנן פניב יוצגו במטע / באדמה מגידול שאספקתם עצים

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות המתכנן
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 ליד למשמרת יישארו המתכנן י"ע ושאושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח משרד

 

 שלבי עבודה 

 
בודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך על הקבלן לקחת בחשבון, כי ע

התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות 

 ובגין האמור לעיל.  

 

  )הנחיות כלליות:  –חיתוך שורשים )באמצעות טרנצ'ר 
 

בוד עפ"י ההנחיות בפרק זה, בנוסף יש במידה וידרש לבצע חיתוך/גיזום במהלך העבודות, יש לע

לקבל הנחיות מדויקות לאופן ומרחקי העבודה מהמתכנן ומאגרונום הפרוייקט, לפני ביצוע 

 העבודה.

 

המפרט מתייחס לחיתוך באמצעות טרנצ'ר )שרשרת או דיסק ניסור( באזור מסעה מאספלט, 

 באזור מדרכות מרוצפות ובאזורי אדמה. 

ס"מ  100כה יבוצע החיתוך במקביל לציר הרחוב. ובמרחק מינימלי של באזור הכביש ו/או המדר

 ס"מ )עפ"י הטבלה בהמשך(.  100מצוואר השורש ובעומק של עד 

חפירה וחיתוך בניצב לציר הכביש, עבור מערכות תבוצע בתחום הריצוף שבין העצים ובכל 

 מקרה לא יבוצע חיתוך נוסף בשורשי העץ. 

 ע כל חפירה וחיתוך בקרבת עצים קיימים שלא לצורך. מודגש במיוחד, כי לא תבוצ

שורשים ראשיים יש לחתוך בעזרת כלי חתוך ולא ע"י שבירה וקריעה. יש לעבוד בזהירות מרבית 

 סביב העץ, ובמידת הצורך לבצע חפירה בעבודת ידיים  ובכלים קטנים. 

 

ב השורשים השטחיים ס"מ מצוואר השורש ועפ"י מצ 200-100חפירה שטחית לצורך ריצוף בין 

 ס"מ מצוואר השורש.  -200בשטח. לא יחתך שורש מרכזי ושטחי במרחק הקטן מ

 

יש להבטיח את תקינות מערכות ההשקיה והשקיית העצים בסדירות ובתכיפות בכל תקופת 

 הפיתוח ולאחריה ללא הפסקות וללא תקלות

ח ותשתיות( ולא תינתן חיתוך השורשים במקרה הצורך כלול במחירי היחידות השונות )פיתו

 לקבלן תוספת מחיר כלשהי, לרבות פינוי שיירי החיתוך.

  קרקע עיבודי 41.2.02
לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש 

 ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  40לעומק 

קרקע מקומית יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או יישור השטח במילוי או ב

בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, 

 או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה  5כל פסולת ואבן הגדולה מעל 

 חשבון הקבלן. על  -מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה. 

 לפי מטר רבוע אופן מדידה:
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חריש הקרקע עפ"י המתואר בסעיף זה. גילוי, פינוי והרחקת פסולת ואבנים לאתר  המחיר כולל:

 מאושר, יישור השטח וכל המתואר בסעיף זה.

  ודישון זיבול 41.2.03
,  הקומפוסט יאושר על סמך בדיקת 801מפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי, הקו

 מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

 את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא. 

זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק 

 הקודם(. הזבל 

ס"מ  30-70את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולהצניע בתיחוח באדמה לעומק של 

 ע"י כלים ידניים או במתחחת.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

לפני מועד השתילה  והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים

 30והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 קוב לדונם.

 בתהליך השתילה

 יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור. 

 זיבול

 מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1ם ושתילים במיכל שיחי

 ליטר הומוס.  1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 

 .ליטר קומפוסט מועשר לעץ 100תוספת  -עצי דקל 

 .ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 

 דישון

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  –לעצים 

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 –לשטחי גינון 

 0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה.

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון 

 האוויר.משתנה בהתאם לתנאי מזג 

במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל )כלול במחירי היחידה של  -זיבול  אופן מדידה:

במ"ר בשטחי הגינון ולכל  -השיחים והשתילים( ולכל עץ לפי יחידה )כלול במחיר היחידה(, דישון 

 .עץ לפי יחידה )כלול במחיר היחידה(, וכל המתואר בסעיף זה

פקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים הובלה, אס המחיר כולל:

 .וכל המתואר בסעיף זהוהשקייה 

 

  גן אדמת 41.2.04
 אדמת גן מובאת מבחוץ:

לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת 

דה אחרת שתאושר ע"י המפקח. קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעב

באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט. יש לבצע כל בדיקה ככל 

 שתידרש ע"י אגרונות הפרויקט, עד שתונח דעתו כי האדמה מתאימה.
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יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח, אגרונום הפרוייקט ומחלקת גנים 

מטר ומטה, נקייה משרידי צמחייה מגורמי  2ת צריכה להיות מעומק של ונוף. האדמה המובא

שורש, זרעים, ופקעות, נקייה מגורמי מחלות ומזיקים  -עשביה כלשהם כמו שלוחות, קנה 

ומשאריות כלשהן של קוטלי עשבים. האדמה תהיה אחידה בכל חלקיה ללא רגבים, ללא גושים 

חול לפחות בבדיקת  85%דמה אדמת חמרה חולית )או שרידי קרקע נזזית. בכל מקרה תהיה הא

. 5%ס"מ ושיעור האבן נפחית לא יעלה על  3מעבדה(. האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל 

 .25%גיר כללי קטן מ  P.H 8-7דרגת החומציות תהא 

ק"ג לדונם. לא יבוצע פיזור  120, 90%יש להוסיף גופרית טכנית  -7.6של הקרקע גבוה מ  PHאם 

 זהירות החומר מתלקח בחיכוך וחום.עה כשהאדמה רטובה או אחרי גשם. והצנ

אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח למקום אחר מאושר ע"י המפקח, 

 הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר. 

, לא תשולם כל תוספת עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן

 בגין הבדיקות וכל האמור לעיל. 

פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד לקרקע טבעית 

ס"מ ובמקומות שיורו המפקח והאגרונום רק לאחר הדברת עשבים  40בעומק מינימלי של 

 והצנעת מערכת השקייה.

גינון לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני יש לקבל אישור המפקח ונציג מח' 

 המילוי.

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה זו 

 במתחם הביצוע או בשוליו. במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה. 

לפי יחידת עץ )עפ"י הגדרת גודל הבור  –עצים במ"ק, גומות  -בשטחי הגינון אופן מדידה:

 בפרטים ובמפרט(.

בדיקות מעבדה ככל שיידרשו, ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים  המחיר כולל :

פיזור , הספקת האדמה, ההובלה, ופינוי לשטח שיורה המפקח מחוץ לתחום שיפוט המועצהוכד' 

כולל חפירת הבור( בכלים מכנים או בעבודות ידיים אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים )

הנטיעה וכיסוי הבור באדמת גן וכל האמור לעיל בסעיף  תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת,

 זה.

 

  חייני זן - מבוגרים דקלים נטיעת 41.2.05
הדקלים חייבם לקבל את אישור האדריכל, האגרונום והמנהל לפני העברתם לשטח. גובה הגזע 

מ'. לפני הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות )בתיאום עם  3.5-4.5 בין

האדריכל( ולעטוף את הכפות בשק יוטה להגנה. על הקבלן לקבל הנחיות מדויקות להכנת העץ 

להוצאה מהאדמה ע"י אגרונום הפרויקט )בנושאי גיזום, השקייה וכל הנדרש(. הוצאת העץ 

פירה נכונה סביב מערכת השורשי, והוצאת העץ מהקרקע עם גוש אדמה תעשה תוך הקפדה על ח

מ'. מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב  1שקוטרו עולה על 

 ולהובילו אל אתר הנטיעה, באופן מוגן משמש ורוחות.

יו מוכנים תוך ס"מ ויה 200ס"מ ובעומק  X 200 300הבורות המיועדים לנטיעה ייחפרו  במידות 

שעות לפני הנטיעה. העץ יורם  12 -שעות לפני הנטיעה. יש למלא הבורות במים במשך כ 24

מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף, תוך הקפדה שלא לפגוע בקליפתו. הבור ימולא באדמת 

חמרה חולית תחוחה, תוך השקיה רצופה וגדושה. לפני נטיעת העץ הבור ימולא עד מחצית גובהו 

דמה ושארית התערובת לאחר הצבת העץ. לאחר הנטיעה  יש להציב אמצעי הגנה שיבטיחו בא
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בתאום עם אדר'  -את יציבותו והגנתו בפני רוחות. זיבול ודישון יעשה רק לאחר קליטת העץ 

 הנוף.

במידה ולא ימצא הקבלן דקלים בגודל המתאים, יהיה עליו לאשר עם המתכנן ואגרונום 

דקלים שהוא מבקש להביא, ולקבל הנחיות מותאמות מהמתכנן הפרוייקט את גודל ה

ומאגרונום הפרוייקט באשר לגודל הבור, אופן הגיזום והעתקה, גודל גוש השורשים המועתק, 

דרישות מיוחדות ושינויים באשר לדישון, זיבול והשקייה. כל אלו וכל שידרוש האגרונום, 

 ם, שינויים ודרישות אלו תשלום נוסף.נכללים במחיר הדקל ולא יקבל הקבלן בעבור תיאו

הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה; כל עץ שלא נקלט יורחק 

מהשטח על ידי הקבלן וינטע במקומו עץ אחר, עד לאחר הבטחת קליטתם המלאה של כל 

ידול לגובה העצים. עצים שנקלטו לכאורה,  היינו ירוקים במרכזם אבל לא ניכרת כל תוספת ג

ס"מ במשך שנת האחריות, ייחשב הדקל כלא נקלט ויש להחליפו בדקל  50בשיעור של לפחות 

 אחר ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל.

 ליחידת עץ אופן מדידה:

את ההספקה, ההובלה, חפירת הבור, הנטיעה וכיסוי הבור באדמת גן, דישון  המחיר כולל :

 .41.02.00בפרק וזיבול וכל האמור לעיל בסעיף זה ו

  מזיקים כנגד טיפול 41.2.06
על הקבלן לספק לצמחים ולעצים טיפול כנגד מזיקים ופטריות. הטיפול יכלול תיאו מול משרד 

החקלאות, הטמנת מלכודת והשמת חומר מתאים, עפ"י הנחיות האגרונום ומח' הגינון. טיפול 

 הדקל ופטרית החירכון. מתאים ינתן כנגד כל מזיק או פטריה, ובפרט כנגד חדקונית

 לפי יחידת עץ. אופן מדידה :

 תיאום ואישור החומרים, הטמנתם וכל הדרוש ליישומם עפ"י הנחיות האגרונום. המחיר כולל :

 דשא מזן קוקיו  41.02.07
מין הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה. השתילה תעשה רק לאחר  

מר השתילה בשטח המשתלה. אישור זה אינו פוטר את הקבלן שהמפקח יאשר את טיב חו

מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת להמצאות עשבים או זני דשא 

 זרים. 

עיבודים זיבולים, דישונים, יישורים כנ"ל. אספקת מרבדים שגדלו אך ורק על מצע של אדמה  

נו. המרבדים יסופקו בשעות הבוקר המוקדמות, קלה ונקיים מכל עשביה. ומזני דשא שלא הוזמ

 כשהם מכוסים במשך הנסיעה, ויונחו  בצורה בנית לבנים ומצעם לא יהיה יבש. 

 מסמנים בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה )כמו שנהוג בהנחת מרצפות(.  

קטן ביותר. יש המרבדים יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפר" יהיה  

להקפיד על גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור חול בין תפרים לא מלאים 

 ובשולים לאחר ההנחה, יש לדאוג ללחות קבועה והשקיות רצופות עד להשרשת המרבדים. 

 ק"ג. 70/50בסוף הנחת המרבדים יש לעבור עם מעגילה  

חלוטין שרידים של רשת הגלילה שיבלטו   לפני במקרה של הנחה בגלילים יש לחתוך ולסלק ל 

 השטח.  

מ"ק לדונם(.  9-6מ"מ ליום ) 9-6סה"כ  -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר  

מ"מ ואחר כך פעם  7-5ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  7-5כעבור 

ימים מוסיפים דשן חנקני  14ור ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות המפקח. כעב

 ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה תחת המרבד.  3בכמות של 

 לפי מ"ר אופן המדידה: 
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 ריהוט חוץ  .42

 כללי  42.01

 העבודה כוללת ריהוט חוץ כמפורט בתכניות.  

 ומפרט טכני זה. משרדי-הבין הכלליהעבודה תבוצע לפי המפרט  

ולמפרט הכללי.  הסעיפים  וחד המצורף בזה, כהשלמה לתוכניותיש לראות את המפרט המי 

המופיעים בכתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע, גם אם לא תוארו במלואם, כולל 

תוארו אחרת.  אספקה, הובלה, חומרים, פינוי פסולת, כל העבודות ומלאכות וכו', אלא אם כן

הסעיפים מתייחסים לעבודה כשהיא מושלמת ונקייה לאחר פינוי כל הפסולת וקבלת האישורים 

 המתאימים.

 חוץ לריהוט הנחיות 42.02

הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, הידוק שתית, ביסוס, עיגון, התקנה בשטח,  המחיר כולל: 

והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים  חיבורים נדרשים למקור מים, ניקוז ומקור מתח, טיפול

 המלח וכל המתואר מטה בסעיף זה.

 כל פרטי הריהוט יהיו כמפורט בפרטים ובכתב הכמויות. 

על הקבלן לתאם עם האדריכל ולקבל את אישורו לפרטי הגימור המשתנים כדוגמת גווני צבע,  

 גווני בטון ואופני הגימור.

ם שווי ערך לאלו המפורטים בתכניות, יהיה עליו במידה והקבלן יהיה מעוניין לספק אלמנטי 

 להביא דוגמא לשטח של כל אחד מהאלמנטים ולקבל בכתב את אישור האדריכל והמנהל.

כל חלקי הבטון, חלקי הברזל וחלקי העץ יעברו טיפול מתאים לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח,  

 עפ"י הנחיות הקונס' ויועץ הקורוזיה.

עו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה הביסוס והעיגון יבוצ 

 ובהעדר כאלו, עפ"י הנחיות היצרן. 

להעמדה של כל אלמנט, ולקבל אישור האדריכל לפני התקנת הכמות   MOCKUPעל הקבלן לבצע 

 כולה.

 ריהוט חוץ •

 ספסלים לאורך המדרכה .1

 אשפתונים לאורך המדרכה .2

 יםמחסומי רכב נשלפים / קבוע .3

 אופניים מתקן .4

 

 ספסלים לאורך המדרכה 42.02.01

של אקרשטיין או ש"ע.  ELEMENTSכולל מסעדי יד, מסדרת  1089ספסל בטון עץ איפאה דגם 

 כולל צביעה באווירה ימית הרכבה וביסוס לפי הוראות יצרן. 

 לפי יחידה  אופן מדידה:

ביסוס, עיגון, כל הנדרש הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, הידוק שתית,  המחיר כולל:

להתקנה בשטח, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח, כל הנדרש להתקנת 

 האלמנטים וכל המתואר מעלה בפרק זה.
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 אשפתונים לאורך המדרכה 42.02.02
ס"מ מבטון גימור בטון כורכרי מסותת לפי בחירת האדריכל, כולל מכסה,  60פח אשפה בגובה 

 ון.ומיכל מפח מגולו

 דגם 'רותם' מיוצר ע"י שחם י. אריכא ובניו בע"מ או ש"ע. -סוג פח אשפה

 לפי יחידה אופן מדידה :

הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, הידוק שתית, ביסוס, עיגון, כל הנדרש  המחיר כולל:

 להתקנה בשטח, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה.

 

  קיפול ללא רכב מחסומי 42.02.03

 מפלדה בגלוון .ע"ש או אריכא שחם חברת של 4955 ט"מק לביא דגם לפי לרכב מחסום עמוד

 בחירת האדריכל. לפי בגוון בתנור אבקה עם סטטית אלקטרו ובצביעה חם

 .ופרטים תכניות לפי התקנה

 יחידה לפי : מדידה אופן

הידוק שתית, ביסוס, עיגון, כל הנדרש  : הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, המחיר כולל

 להתקנה בשטח, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה.

 

 מחסומי רכב מתקפלים  42.02.04

של חברת שחם אריכא או ש"ע.  4955 - 1עמוד מחסום מתקפל לרכב לפי דגם לביא מק"ט 

 סטטית עם אבקה בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.–מפלדה בגילוון חם  ל ובצביעה אלקטרו 

 התקנה לפי תכניות ופרטים.

 לפי יחידה אופן מדידה :

הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, הידוק שתית, ביסוס, עיגון, כל הנדרש  המחיר כולל:

 להתקנה בשטח, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה.

 

 מתקן אופניים לאורך הטיילת 42.02.06

תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע,ממתכת צבועה בגוון לפי  4990מתקן אופניים דגם לביא מק"ט 

 בחירת אדריכל, כולל יסוד בטון ורולקה. התקנה לפי תכניות ופרטים

 לפי יחידה אופן מדידה :

ון, כל הנדרש הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, הידוק שתית, ביסוס, עיג המחיר כולל:

 .להתקנה בשטח, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה
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 מבנה שירותים צפוני - 2חלק 
 בכתב הכמויות(   03)מבנה                             

 תנאים כלליים מיוחדים. 00

 תיאור העבודה 00.01

 .בעין בוקק  המרכזיהציבורי  החוףתחומי ב הצפונינה שירותים זה מתייחס לבינוי  ופיתוח של מב פרק

 :זה במפרט שיכוסו הנדרשות העבודות רשימת

 קיים בטון מבנה הריסת כולל, הכנה עבודות . 

 פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות. 

 תברואה מתקני התקנת. 

 טיח עבודות. 

 וחיפוי ריצוף עבודות. 

 צביעה עבודות. 

 וכיתוזכ אלומיניום עבודות. 

 בבניין מתועשים רכיבים. 

 לנכים נגישות סידורי 

 בבניין מורכב וציוד ריהוט. 

 נופי פיתוח עבודות. 

 

 אתר העבודה 00.02

בו מתקיימות עבודות פיתוח  בעין בוקק, המרכזיהחוף הציבורי העבודה מבוצעת בתוך תחומי   

לציבור בשלבים המוקדמים והחוף צפויים להיפתח  לטיילת ציבורית בשלב ביצוע מתקדם, הטיילת

 של פרוייקט זה.

חלק מהעבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה כרוכות בהתחברות למערכות קיימות, לפיכך באופן  

מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי חיבור ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, 

 ביוב, תקשורת וכו'.

והפיתוח שבוצע לאחרונה ע"י המזמינה, ועל הקבלן  יילתהקבלן יהיה אחראי לשלמות פיתוח הט 

המבנים והמתקנים הקיימים באתר העבודה  תהיה האחריות להחזיר את המצב לקדמותו, כולל

וכן בדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע ובסמיכות לה, 

והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים,  העבודה. כמו כן הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות

 בטיילת, במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

לטיילת לרבות פגיעה במשטחי ריצוף מסוגים שונים, מתקנים, פרגולות או עצים  שייגרם נזק כל 

 הכרוכות בהוצאות לשאת יידרש מהותי והקבלן לנזק יחשב באתר מעבודתו וצמחייה כתוצאה

בעת הביצוע בשטח,   שהתגלה  נזק  כל  על  ומייד  בכתב  לדווח הקבלן באחריות הנזק.  בתיקון

 .למפקח וישירות אישי באופן תימסר זו הודעה

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק באופן  

ו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת כלים יסודי את צורתו, את הגישה אלי

 וציוד, את מקום צינורות המים,  החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז ושאר המערכות הקיימות.
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כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר  

דגש על תשתיות שהוכנו על ידי קבלן הפיתוח של העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה )ב

החוף(.  המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, 

 וההוצאות המקריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו.

ול הכנת תכנית לביצוע ואישורה. עבודת הריסת המבנה תכל –הריסת מבנה תחנת שאיבה קיימת  

אחר ע"י קבלן )לתשומת לב הקבלן כי רק לאחר שיושלמו עבודות הקמת תחנת השאיבה החדשה 

, ניתן יהיה להרוס את המבנה הקיים בשטח בו מיועד לקום מבנה השרותים (שעובד היום בשטח

 הצפוני.

 

 תיאום עם המפקח 00.03

ף פעולה עם המפקח במקום. אין להתחיל בביצוע עבודה כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתו

הקבלן יידע את המפקח בכתב בדבר מועדי האספקה הצפויים  כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 לכל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה. 

  

 עבודות שלא ימדדו 00.04

 בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות: העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות

 .וקבלת כל האישורים הדרושים, תיאום עם כל הגורמים .א

גידור שטחי הבנייה ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים , שילוט האתר, הכנת דרכי גישה .ב

 .המפקח/בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות היזם, מביצוע באתר

 .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות הקיימות בשטח .ג

 .מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים .ד

 .פירוק וחידוש סימון, סימון, מדידות .ה

 .הכשרת ניקוז ארעי ודרכים ארעיות .ו

 .סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם .ז

 .חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות והאחזקה, אספקת מים .ח

 

 מוצר "שווה ערך" 00.05

סמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה בכל מקום במ

 הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ואין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי 

הכללי. מוצר שווה ערך שהוחלף טעון במפרט  00להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

 אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח.

 

 הערה 00.08

על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור המפרטים 

תב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות. כמו כן כ

לתכניות, ואין הכרח כי כל עבודות המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים, או את 

ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב 

 הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם.  
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 עבודות עפר  .01 

 כללי 01.01

 .בחוף ציבוריים לשירותים מיועד המבנה 

מבנה מסעדה,  – 1חלק ומפרט מיוחד זה  01העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  כל                  

 .אחרת נאמר אם אלא, שירותים ושנאים

 

 עבודות בטון יצוק באתר .02

 כללי 02.01

מבנה מסעדה,  - 1חלק  מיוחד זה ומפרט 02 פרק הכללי המפרט לדרישות בכפוף ויבוצע העבודות כל 

 .אחרת נאמר אם אלא, שירותים ושנאים

 

 בניה עבודות .04

 כללי 04.01

 "מ .ס 10 בעובי איטונג בלוקי קיר יבנה חוץ קירות של הפנימי בצידם 

ים, קורות, תקרות וכו'( ייעשו כנדרש כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון )עמוד 

של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון עבור שיננים )"שטרבות"( בטון.  0404בסעיף 

 לפחות. ס"מ 10רוחב השיננים יהיה 

 

 חגורות אופקיות ואנכיות )עמודונים( 04.02

בצידי פתחים, ובמעברים  בקצוות חפשיים של קירות, במפגש בין קירות, בקוי שבר בקירות, .א

ס"מ לפחות עם זיון  20בין עובי קירות שונים, יבוצעו עמודוני בטון בעובי הקיר, וברוחב של 

ס"מ, ועם  10-לקירות בעובי גדול מ  4 8ס"מ וזיון ארכי  10לקירות בעובי   2 8ארכי 

 . 8@  20חשוקים 

ומעל פתחים בין העמודונים. החגורות  שורות בלוקים 10חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל  .ב

הנ"ל   8@  20וחישוקים   4 8ס"מ לפחות עם זיון ארכי  15תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של 

 אלא אם צויין בתוכניות אחרת. -

 (.02עבודות אלה מופיעות בכתב הכמויות בסעיפים השונים של עבודות הבטון )פרק  .ג

 פתחים סביבחגורות  04.03

 : ות סביב הפתחים תבוצענה בשני שלביםהחגור 

 
 .בזמן הבניה, תבוצענה לפי תכניות קונסטרוקציה - שלב א' .א

 .תושלמנה לחתך, לפי תכניות האדריכלות -בזמן הרכבת משוקפים עוורים  -שלב ב'  . ב

 מחירים תכולת 04.04

 עבודות הבניה. בניגוד לאמור במפרט הכללי מחיר חגורות אנכיות ושינני קשר כלול במחיר 

 עבודות איטום .05

 כללי 05.01

מבנה מסעדה,  – 1חלק  ומפרט מיוחד זה 05כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

 , אלא אם נאמר אחרת.שירותים ושנאים
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה עבודות. 06

 כללי  06.00

מהדורה חמישית,   06ורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק עבודות הפלדה והנגרות יהיו בכפוף למפ כל

"מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה", למפורט במפרט המיוחד, ולתקנים הישראלים והזרים  – 2008יולי 

 במפרט הכללי. 19001המפורטים בסעיף 

 אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים, סימני

ארגון, שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב. הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי 

. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, המדויקותהתכנית לפני היצור לאימות המידות 

לדרישות  עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות

 מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

 

 עבודות  06.01

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 
 .ומשקופים פלדהדלתות  •

 רפפות פלדה מסוגים שונים.ו שירות לארונות דלתות •

 .שירותים מבנה מעל פרגולה •

 .סינטטי עץ רפפות בחיפוי מסתור קיר •
 

 ותכללי הנחיות ודוגמאות הגשות 06.02

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המנהל( על חשבונו הוא, וכן  .1

 .ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם

אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור המנהל על כל דגם ו/או הכנסת  ככלל .2

רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם התיקונים הנדרשים בכל 

 שנבדק ואושר.

אלמנטים קטלוגיים מפלדה או אלומניום, כגון דלתות ומשקופים, דלתות רפפה,חלונות  עבור .3

 ביצוע ההזמנה. לפניוסורגים, על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר לאישור 

 11בהתאם לנדרש בפרק  בתנור צביעה על אישור תעודת להציג הקבלן על האלמנטים כל עבור .4

 .בשטח ההתקנה לפניעבודות צביעה במפרט זה ובדיקות מעבדה נוספות ככול שידרש 

 ובדיקות נדרשות  ((Mock-upsדגמי דמי  רשימת  06.02.01

  :הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים 

 .שירותים מבנהמ"ר פרגולה תלויה מעל  4 .א

 .סנטטי עץ  רפפות בחיפוי מסתור רקימ' אורך של  2 .ב

 .ופרזול איטום צירים לרבות, מפלדה רפפות דלת של' יח .ג

 

06.02.02  Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

 .לאישור' ולקונס לאדריכל מראש ויוגשו בתחום מומחה מהנדס"י ע יתוכננו היצרן שרטוטי

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש  

 שירותים נהמב מעל פרגולה. 

 סינטטי עץ רפפות בחיפוי מסתור קיר. 
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 ומסגרות פלדה אומןהנחיות כלליות לביצוע עבודות נגרות  06.03

 ריתוך עבודות לביצוע דגשים 06.03.00

 האלמנטים של חשיפה הינה בשטח ריתוך של משמעות המלח בים הייחודים השטח תנאי בשל •

 . במפעל ורק אך יבוצעו הריתוכים כלו בשטח ריתוך לבצע אין לכן,  לקורוזיה

 הריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים.  ככלל •

לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך אלמנטים בשום  אין •

מקרה ע"י תוספת קטע נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים ומאושרים 

 לפי תכניות.  

  . מהמפקח בכתב להנחיהוהשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם  תיקונים •

 או רנטגן ובדיקת 11.9.61 סעיף 1225"י ת"פ ע חזותיות בדיקות יערכו במבנה הריתוכים בכל •

 ועל מוסמכת מעבדה"י ע יבוצעו הריתוך בדיקות כל 11.9.6.2 סעיף"פ ע סונית אולטרה בדיקה

 .המבצע חשבון

 ללא, מלא ריתוך מסוג יהיה הריתוך מנוגדים בכיוונים בפסיעות ןלסירוגי ריתוך יהיה הריתוך •

 .לסירוגים הכיוונים בכל יעשה הריתוך)סיגים(  שלקה

 הצורה והגלוון הריתוך עבודות גמר לאחר.  גבוהה מקצועית ברמה יבוצעו הריתוך עבודות •

 .דותמי שינוי או  עיוותים ללא ישרים שינוי ללא ישארו האלמנטים של והגיאומטריה

 

 גילוון עבודות לביצוע דגשים 06.03.01

חלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון , ה •

 אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

האבץ יהיה רצוף כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי  •

 וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.

סמ"ר יותר להשתמש בצבע עשיר אבץ  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ •

 תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד. 2 -לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן ואיכותו, וכן אחריות לטיב רן ימציא תעודה מאת צהי •

 שנה לפחות. 20הגילוון לתקופה של 

 

 ברגים באמצעות חיבור עבודות לביצוע דגשים 06.03.02

 הפרעה יוצר שלא ובאופן יחסית נסתרים במיקומים נקבעות שההברגות לוודא יש הניתן ככל •

 .יותר הגלוי החלק כלפי יופנה הבורג שראש כך תמיד היהי הברגים כיוון. ויזואלית

מחבר באמצעות הברגה יסומנו, ע"ג פרט מיוחד: מיקום החורים, קוטרם המדויק ובהתאם גם החירור  בכל •

 ללא תכניות"פ ע שלא חורים נעשו בו באלמנט להשתמש איןע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  

 .בכתב אישור

 יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה ובכוח הדריכה לנדרש בת"י.  שבשימוש הברגים •

 .המחבר באותו ברגים סוגי מספר לערבב אין •

מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים.  בכל מקרה יוצמדו שני אומים  באלמנטים •

 מהודקים היטב לכל בורג. 

 .העבודה  מנהל של ובפיקוח ומנוסים מיומנים עובדים"י ע התכניות ילפ תתבצע ודריכתם הברגים הרכבת •
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 ואחסנה הובלה לביצוע דגשים 06.03.03

 יש.  הצבע שכבת ושלמות שלמותם את תבטיח האלמנטים טעינת.   זהירה בדרך תעשה האלמנטים הובלת •

 ונזקים פגיעות או םפיתול, התעקמותם למנוע בכדי מעץ מרחק ושומרי בתמיכות שימוש תוך היטב לקשרם

 .אחרים

 האלמנטים.  בקרטון עטופים יהיו בשני אחד או המשאית ברצפת הנוגעים האלמנטים קצוות ההובלה בזמן •

 .ידו על שאושרו ולאחר המפקח בנוכחות רק יועמסו והצבועים המגולוונים

 .העבודה מנהל בנוכחות תעשה תעודותיהם בצירוף לאתר וקבלתם האלמנטים פריקת •

 הכנסה לפסול רשאי יהיה המפקח.  תכניות"פ ע שלא אלמנטים או תעודה ללא אלמנטים לאתר הכניסל אין •

 .לעיל בדרישות עומדים אינם כי נוכח אם אלמנטים של לאתר

 פגיעה מניעת שיבטיח ובאופן מעץ מרחק בשומרי שימוש ותוך מוגבה משטח"ג ע באתר יונחו האלמנטים •

 .האלמנטים כיסוי לדרוש רשאי יהיה המפקח.  שהיא סיבה מכל בהם

 חיבורים המכילים אלמנטים או ריתוך בבדיקות נפסלו אשר אלמנטים של בשטח הימצאותם להתיר אין •

 יפונה"ל כנ אלמנט כל. המתכננים או המפקח"י ע לשימוש נפסל אשר אלמנט כל או מפורש אישור לפי שלא

 .חשבונו ועל הקבלן"י ע מיידית

 

 מדידה לאופני ותמיוחד הוראות 06.03.04

, הדרושות המלאכות, הפחת כולל, והתאמתם הרכבת, החומרים אספקת את כוללים הפריטים מחירי •

, והרכבתו הזיגוג, הפירזול של וההרכבה האספקה את המחירים כוללים כן. במקום וההרכבה ההתקנה

 '.וכו( מאסטר מפתחות)כולל  מאסטר למפתח התאמה, והאטמים הצביעה

 , החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם מחומר שונה(. הדלתות מחירי •

 מחומר עשויים הם אם)גם  שייכים הם שלהם הפריטים עם נמדדים, וציפוי הלבשה סרגלי, הזיגוג סרגלי •

 (.שונה

 .להם שייכים שהם והדלתות החלונות במחיר ויכללו יחד ימדדו ושבכות סורגים רשתות, תריסים •

, הבניין של חיצונית בהתקנה המותקנים, הכמויות בכתב כמצויין, אחרים ואלמנטים תחלונו, מעקות מחירי •

 .חם באבץ גילוון כוללים

פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל המתואר בתכניות ובמפרט, בקשר  מחיר •

 לאותו פריט. 

 ואת כמפורט"פדופן",  ושכבות ילויהמ את כוללים, אקוסטיות כדלתות המוגדרות, הפח דלתות מחירי •

 .כמפורט האטימות גומיות

 בתכניות המפורטים, האטימות פרופילי של וההתקנה האספקה את כוללים, הסוגים מכל, הדלתות מחירי •

 .והמשקופים הדלתות בפרטי"ל הנ הפרופילים לקבלת ההכנות ואת, בתכניות מפורטים שאינם וגם

 

 בבניין הלהרכב מיוחדות הוראות 06.03.05
 .המנהל הוראות ולפי ומפולס מדוייק באופן, בבניין הרכיבים להרכבת האחריות מלוא מוטלת הקבלן על  

 

 הנדרשות העבודות רשימת לפי פרטניות הנחיות  06.04

 :ומשקופים פלדההנחיות פרטניות לביצוע דלתות  06.04.01
ו דלת מוסדית חד כנפית מפח מגלוון לחדרי השירותים ובאזור הממ"מ במבנה המסעדה יותקנ בכניסות

  P.V.Cס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן, ציפוי  90/210במידות 
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, ידיות מתכת 101מ"מ, מנעול צילינדר לפי ת"י  1.5או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגלוון בעובי 

 פי בחירת האדריכלי.ומחזיר קפיצי. תוצרת "רינגל" או ש"ע גוון ל

 : כוללהדלתות  מחיריחידה,   :מדידה אופן

 180X014X4צירים עם מיסב   .5

 מחזיר קפיצי, עם מחזיק שצויין בתכניות )לפי בחירת המזמין(.  .6

 ידית ומנעול צילינדר  .7

 קומפלט כולל משקוף לפי יחידות, במידות כמצויין בכתב הכמויות.  -המדידה    .8

 

 :הכלולים האביזיריםו לדלתות התכנון דרישות

 מפתחות מאסטר 

מאסטר", -כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע. כל מפתחות הצילינדר יותאמו לסדרות "מאסטר" ו"תת

דו צדדי, לפי רשימה שימסור המפקח עד למועד הרכבת הצילינדרים. אספקת המנעולים תעשה על ידי הקבלן 

מאסטר", לפי -סגרות. כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תתבאופן מרוכז ממקור אחד, לדלתות נגרות ומ

החלוקה שיוחלט עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח  מאסטר 

מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראשי אחד. גם מפתח זה יותאם )אם יידרש(, למפתח -קיים. כל קבוצות ה"תת

מאסטר", כמתואר -כרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תתמאסטר קיים. כל ההוצאות ה

 לעיל, יהיו כלולות במחיר הדלת.

 

 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות: 

 .נוסף בסעיף יתמחרו ולא הדלת במחיר כלולים המשקופים מחירי

ל הדלתות ישלהשתמש במשקופים עם שן הפרדה לכ .הקיר עם אחד במישור יעשה הדלת משקוף 

 לצורך קבלת תוצאה נקייה של החיבור בין הקיר למשקוף:

 

 

 בדלתות הכניסה בלבד )ולא בדלתות הרפפה( יש להשתמש באטם גומי במשקוף. 

 310-הציג ידיות לאישור. במידה והידיות עשויות מנירוסטה יש לוודא שסוג הנירוסטה גבוה מיש ל 

 זאת ע"מ להבטיח עמידות לאורך זמן ובהתאם לדירשות המפרט.
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מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת המותקנת בו )ע"י  

 מ' בשניה. 10ק"ג במהירות של  100ור של אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיע

במשקופים המתאימים לדלתות חדרי השירותים ובית האוכל יהיו המשקופים מותקנים להורדת  

, כשהדלתות בהן סגורות ונעולות. על הקבלן להמציא אישור מעבדה 45DBרעש בשיעור של 

 ש בשיעור הנדרש.מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת הרע

החדרת רגלי המשקוף לתוך רצפת -עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי  

ס"מ לפחות. לאורך פינות המפגש בין המשקוף לרצפת הבטון ו/או הטרצו יש  5הבטון, בשיעור של 

 לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל", לשם קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.

ורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את הדלת במצב פתוח מעצ 

 וע"פ דוגמאות מאושרות. מעצורי הרצפה כלולים במחירי הדלת בכל הסוגים.

  בריתוך מלא. -בהברגה, וכשלא ניתן  -חיבורים כל החיבורים ייעשו, במידת הניתן להסתרה 

  איטוםדרישות: 

ת יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח באמצעות פסי גומי הדלתות החיצוניו בכל .א

או במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של "סופרסיל"  ET395דגם  PVCגמישים. פרופיל 

 או ש"ע.

 איטום ביצוע לצורך ובראשונה בראש נועד הפס, אלומנים או מפליז הפרדה פס להתקין יש הדלת בסף .ב

 הפנים בין ופיזית ויזואלית הפרדה יוצר הפס כאשר אסטטית חשיבות לפס בנוסף. רהחד של יעיל

 .האדריכלי לפרט בהתאם ההפרדה לפס עד החוץ ריצוף את להמשיך יש. והחוץ

 

 תהליכי אישור ובדיקה: 

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים,  .1

 לים ושיטת הרכבתם לפני הזמנתם.האטמים, הפירזו

. בשטח והמשקופים הדלתות התקנת לפני בתנור צביעה על אישור תעודות למפקחהקבלן יגיש  .2

 עבודות צביעה במפרט זה.( – 11)בהתאם לנדרש בפרק 

 

 רפפות פלדה מסוגים שונים:ו שירות לארונות דלתות לביצוע פרטניות הנחיות 06.04.02
 כנפית בכניסה לחדרי חשמל ושירות-דודלת רפפות  06.04.02.01

משתנים עפ"י תכנית אדריכלית, עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, משקוף   דלת הרפפה בגדלים

פח צבוע לפי אדריכל, כולל מנעול ידני, מפתח מסטר, צילינדר, זוג ידיות חסינות אש מנירוסטה, 

 ורוזטות תוצרת רינגל או ש"ע.

 ביעה והרכבה מושלמת עפ"י תכנית.העבודה כוללת הספקה, צ

 יחידה. אופן מדידה:

 

 .בנויה בנישה מים מחלק לארון דלתות 06.04.02.02
 בנישה מורכבת, בתנור צביעה וגמר שקוע קפיצי סוגר, פח משקוף לרבות מ"מ 1.5 מגולוון מפח דלתות

 ."עש או"רינגל"  תוצרת בנויה

 

 :קטלוגי מוצר שאינם יכוךס ועבודות לפרגולות כלליות הנחיות 06.04.03
 :הפרגולות עבור יצרן שרטוטי לשלב הנחיות 
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  הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור SHOP DRAWING  אשר יכללו  1:50 – 1:1בקנ"מ

תיאור מלא של כל הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים 

מך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוס

הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן 

ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור 

 די הקבלן. כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על י

 הקבלן תכלול התאמה לדרישות הארכיטקטורה והתאמה לדרישות הנובעות מתנאי השטח  הצעת

)ייתכן ויצגו בפני הקבלן  :זה בשלב הידועות הדרישות פירוט להלןהייחודים לאתר )ים המלח(. 

 דרישות נוספות עם התקדמות הפרויקט וכחלק מהתיאום בין דרישות הקונסטרוקציה והאדריכלות( 

 .בשטח ריתוך באמצעות חיבור יידרש שלא כך הפרגולה את לתכנן יש .א

 הפרעה מהווה אינו החיבור שפרט יוכח בהם במקומות רק יאושר ברגים עם חיבור .ב

 .הפרגולה של הכללי במראה פוגע ואינו

לכלול בפרטי הפרגולה חיבור אינטגרלי לגופי התאורה שנבחרו לרבות חיבור  יש .ג

 י ובטיחותי. תשתית החשמל באופן סמו

 .אינטגרליים מים ואפי מרזבים הפרגולה בפרטי לכלול יש .ד

 הייצור שימסור הקבלן לאישור המפקח תכלול, בית היתר, את נתוני מכשיר ההרמה,  תכניות

משקל האלמנטים, סדר ההקמה, פרטי תימוך ארעי, סידורי בטיחות וכו'.  התכנית תביא 

 י הביניים.בחשבון את יציבות הקונסטרוקציה בכל מצב

 
 

 :הפרגולות יצור לשלב הנחיות
 דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל גילוון, צבע וחומר  םהקבלן יספק דג

דמי האלה יורכבו כדי  מיבאתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  האדריכל/מפקח. דג םהכיסוי, שיוק

המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל 

יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה 

 יותקנו. 

  כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של המפקח

 לאיכות עבור הפרויקט. האסתטיקהיקבעו את סטנדרט והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי 

 אשר  הדמי ודגמי התוכניות על והמפקח המהנדס, האדריכל מאת אישור קבלת חובת חלה הקבלן על 

 .ושלביה מרכיביה כל על זו עבודה על מאחריותו גורעת אינה הגורמים מבין זה אישור קבלת.  יספק

 סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא אם  אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור

 סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח.

  על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן

 ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 .דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע 

 הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט -מפקח, הקבלן יהרוס את דגמיהשר נתנה הוראה על ידי כא 

 
 :באתר הפרגולות ביצוע לשלב הנחיות

  אישור התכנית ודגמי הדמי  ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית להקמת

 הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו או הנובע ממנה.  
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  ייבדקו כל האלמנטים ויחלפו או יתוקנו במפעל במידת הצורך. תיקון האלמנטים בזמן ההקמה

 היזם מול ויתואם בכתב יגובה זה אישורבשטח יאושר במקרים יוצאים מן הכלל ע"י המפקח, 

 .הפרויקט של והאדריכל

  אין להרכיב אלמנטים הכוללים ריתוכים בטרם העביר המבצע למפקח אישור מעבדה המעיד על

 הריתוכים. תקינות

 יבוצע ע"י הברגה או  באתרחיבור האלמנטים , באתרשוב כי לא יותר חיבור באמצעות ריתוך  יודגש

 באמצעות מחברים מיוחדים כפי שיאושרו מראש בתהליך התכנון.

  הקמת הקונסטרוקציה תעשה עפ"י הסדר שאושר בתכניות ובאופן שלא יוצרו מאמצים לא

 ת.מחושבים, תזוזות אופקיות ושקיעו

   .לפני הרכבת האלמנטים תבוצע בדיקת דיוק האלמנטים הותאמת האלמנטים למצב הקיים בשטח

המפקח יאשר, לאחר שקיבל תוצאות בדיקה זו, את חיבור האלמנט או שיתן הוראה לתקנו או 

 להחליפו.

 .חיבור האלמנטים יעשה רק לאחר קיבועם וייצובם באמצעות תמיכות חיזוק ואביזרי חיבור ארעיים   

  הרמת האלמנטים תעשה באופן שלא יפגע בהם, ביציבות הקונסטרוקציה הנבנית, ביציבות אמצעי

 ההרמה ועפ"י כל כללי הבטיחות.

  10.2סעיף  1225דריכת הברגים והשימוש בהם יעמדו בדרישות ת"י. 

 ו /וא ריתוך ללא בשטח והרכבה, הספקה כוללת במפעל בתנור צביעה, גילוון, ריתוך, כוללת העבודה

 .קדיחה

 

 עץ סינטטי:  אוהנחיות כלליות לעבודות עץ 

 
 לתוכניותהחיפוי יבוצע בהתאם לפרטים ו. 

  מ"ר )בהתאם לרשימת דגמי הדמי  2על הקבלן להכין דוגמא בשטח של לפחות

 שמפורטת לעיל(.

 .כל חומרים יהיו מסוג א' ולפי התקן 

 זג אוויר והן נגד אש על כל העץ יטופל במפעל באימפרגנציה הן נגד מזיקים ונזקי מ

הקבלן להמציא למפקח מסמכים המעידים על סוגי החומרים בהם טופל העץ 

 במפעל, שיטות האימפרגנציה והתקנים בהם עומדים החומרים.

  על מעכב הבעירה לעמוד בתקנים ובדרישות של כיבוי אש מועצה אזורית תמר וזאת

 באחריות הקבלן.

 על החיפוי מנזק וזאת עד למסירה. לאחר אישור העבודה על הקבלן להגן 

  עבודות, המחיר היחידה כולל את כל חומרי הגלם כולל האימפרגנציה וכן את כל

וההרכבה למצב של לוח העץ , קיבוע העץ לקונסטרוקציה  הצביעתהחיתוך  לרבות

 מושלם לשביעות רצון המפקח והאדריכל.

 
 

 06.04.03.01   בנה שירותים:פרגולה מעל מ הנחיות פרטניות לביצוע 

 פרטי י"עפ,  פלדה קונסטרוקציית גבי על סינטטי עץ מלוחות המורכבת צל פרגולות .א

 . הרלוונטיים המפרט לסעיפי ובהתאם' הקונס יועץ

 – 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור  .ב

כל אשר יכללו תיאור מלא של פרט חיבור לוחות העץ לפלדה, פירוט  1:50

 הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. 
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-פל" כגון, המלח ים של היחודיים לתנאים ועמיד המותאם סינטטי בעץ להשתמש יש .ג

 גווןה. והקונסטרוקטור האדריכל באישור ערך שווה או" קש קנה", "דק בול","דק

 קוסטרוקצית ג"ע וירכבו מ"מ 24/140 של בחתך יהיו הלוחות .האדריכל בחירת פ"ע

 .פרט פ"ע הפלד

 לפי חיתוך, העבודה לשטח העיגון ומערכת הלוחות והובלת אספקה כוללת העבודה .ד

 .ביצוע פרט פי על הפלדה לקונסטרוקצית ברגים עם הלוחות עיגון, הצורך

 הקבלן עלתהיה בנויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת שתעוגן למבנה,  הפרגולה .ה

 וההנחיות השלבים לכל התאםב ולפעול  לפרגולה היצור תוכניות את להגיש

 . לעיל שפורטו

על  ,UP&DOWNגבי עמודי הפלדה של הפרגולה מתוכננים גופי תאורה מסוג  על .ו

וכן את  לעמודיםהקבלן לכלול בשרטוטי היצרן את פרט חיבור גופי התאורה ל

 חיבורם לחשמל.

 מפורש באופן הכרוכות העבודות כל את כולל היחידה מחיר. רמ" :המדידה אופן .ז

 .הפרגולה של מושלם ביצוע לשם ונדרשות נלווה או

 

 06.04.03.01  מבנה בצידי סינטטי עץ רפפות בחיפוי מסתור קיר  לביצוע פרטניות הנחיות 

 :השירותים

 הקונס יועץ פרטי י"עפ פלדה קונסטרוקציית גבי על המורכבת, סינטטי עץ לוחות עשויה רפפות מערכת '

 .לוונטייםהר המפרט לסעיפי ובהתאם ואדריכל

  הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור SHOP DRAWING  אשר יכללו תיאור  1:50 – 1:1בקנ"מ

 מלא של פרט חיבור לוחות העץ לפלדה, פירוט כל הפרופילים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. 

 קש קנה", "דק בול","דק-פל" כגון, המלח ים של היחודיים לתנאים ועמיד המותאם סינטטי בעץ להשתמש יש "

 24/140 של בחתך יהיו הלוחות .האדריכל בחירת פ"ע גווןה. והקונסטרוקטור האדריכל באישור ערך שווה או

 .פרט פ"ע פלדה קוסטרוקצית ג"ע וירכבו מ"מ

 עם הלוחות עיגון, הצורך לפי חיתוך, העבודה לשטח העיגון ומערכת הלוחות והובלת אספקה כוללת העבודה 

 .ביצוע פרט פי על הפלדה תלקונסטרוקצי ברגים

 היצור תוכניות את להגיש הקבלן עלתהיה בנויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת שתעוגן למבנה,  הפרגולה 

 . לעיל שפורטו וההנחיות השלבים לכל בהתאם ולפעול  לפרגולה

 גבי עמודי הפלדה של הפרגולה מתוכננים גופי תאורה מסוג  עלUP&DOWN, טוטי על הקבלן לכלול בשר

 וכן את חיבורם לחשמל. לעמודיםהיצרן את פרט חיבור גופי התאורה ל

 לשם ונדרשות נלווה או מפורש באופן הכרוכות העבודות כל את כולל היחידה מחיר. רמ" :המדידה אופן 

 .הפרגולה של מושלם ביצוע
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 מתקני תברואה .07

 .פוניהצ השירותים למבנה תברואה מתקני עבודות לביצוע מתייחס זה פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  07כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 ותאורה חשמל עבודות .08

 .השירותים מבנהלזה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותאורה  פרק 

מפרט כללי למתקני חשמל  – 08יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק  בודותהע כל 

מבנה מסעדה  – 02בחלק  08פרק  דרישותו הכמויות כתב, תוכניותל ובכפוףבהוצאה האחרונה, 

 .זה של מפרט שירותים ושנאים,

 

 עבודות טיח  .09

 .פוניהצ השירותים למבנה  טיח עבודות לביצוע מתייחס זה פרק

כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  09כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 וחיפוי ריצוף עבודות .10

 .ניהצפו השירותים למבנה  וחיפוי ריצוף עבודות לביצוע מתייחס זה פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  10כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 צביעהעבודות  .11

 .הצפוני השירותים למבנה צביעה עבודות לביצוע מתייחס זה פרק 

בוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות, העבודות י כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  11כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 עבודות אלומיניום  .12

 פרק זה מתייחס לביצוע עבודות אלומניום  למבנה השירותים הצפוני.

וף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות, כל העבודות יבוצעו בכפ

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  12כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 מסגרות חרש. 19

 כללי 19.01

 – 02בחלק ומפרט מיוחד זה  19העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  כל  

  .אחרת נאמר אם אלא, ה מסעדה שירותים ושנאיםמבנ
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 נגרות חרש .20

 כללי 20.01

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

מפרט כללי לעבודות צביעה. העבודות כוללות יצור,  11יבשה לביצוע יציקות( לנגרות אומן ופרק 

ה והצבה. ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור. כל הובל

מוטות ההברגה, הברגים והאומים יהיו בורג יעודי לעץ עם ציפוי קרמי מוגן מקורוזיביות דגם 

"TORX" מלח, ומשוקעים בתוך העץ. לא -או ש"ע, לאחר טיפול בצביעה ומתאימים לאלף שעות בתא

 ראה, בעץ לטיפול נוספות להוראות ם, זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה.יהיו קוצי

 .06 פרק

 

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

 בכניסה למבנה. איפאה עץמשטח מ 

  עץ איפאה ספסל מחופה 

 

 איפיון עצים למשטחי עץ  20.02

 אפיוני עצים 

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

 מ'  לכל פרט לפני המשך העבודה טרם ביצוע העבודה. 5לקטע מבוצע לדוגמה באורך  המנהלאישור 

 "איפאה:" 

 ועל פי פרט. -יש להכין קידוחים עבור כל הברגים מראש 

 : עץ אורן 

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

 ימית.

 

 משטחי עץ  20.03

              מעץ איפיאה משטח מרוצף  20.03.01
ע"י  אושרשיו העבודה כוללת התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות מסוג כרשום בתכניות 

נ"ל כולל לוחות "פלדק" . העץ יעבור תהליך של אימפרגנציה בלחץ. אספקת והתקנת כל ההמנהל

 במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ.

יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ  מתאים באיכות מעולה,  

 חדש, יבש ובריא, נקי, ללא עיניים. סוג העץ ואופן הגימור לפי הפרטים. 

 .מ"רלפי  אופן המדידה: 

 

  איפאה עץחופה ספסל מ  20.03.02
העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקציית מתכת, הגנה  

 במידה ותידרש. 

קונסטרוקציית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל חומר אחר  

 מ"מ.  4בעובי  סגורים בפח 40-להגנה כנדרש בתכניות. יציקת יסודות מבטון ב
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. אספקת ע"י המנהל אושרושי התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות מסוג כרשום בתכניות 

 במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ. העץוהתקנת כל הנ"ל כולל לוחות 

 .מ"רלפי  אופן מדידה: 

 

 בבניין מתועשים רכיבים .22 

 .הצפוני השירותים למבנה תועשיםמ רכיבים עבודות לביצוע מתייחס זה פרק 

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  22כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 לנכים נגישות סידורי .27

 .הצפוני השירותים למבנה לנכים ישותנג סידורי עבודות לביצוע מתייחס זה פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  27כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 בבניין מורכב וציוד ריהוט .30

 .הצפוני השירותים למבנה מורכב וציוד ריהוט עבודות לביצוע מתייחס זה פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  30כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 אש וכיבוי גילוי מערכת. 34

 .הצפוני השירותים למבנה אש וכיבוי גילוי מערכות עבורדות זה מתייחס לביצוע עבו פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  34כתב הכמויות ודרישות פרק 
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 שקייהעבודות פיתוח נופי, גינון וה – 3חלק 
 בכתב הכמויות(   04)מבנה                             

 . תנאים כלליים מיוחדים00

 תיאור העבודה 00.01

שירותים  ומבנהזה מתייחס לעבודות הפיתוח בפרויקט שיבועו באזורים הצמודים והסמוכים למבנים המסעדה  פרק

 .בוקק בעין  המרכזי הציבורי החוףתחומי ב הצפוני

 :זה במפרט שיכוסו הנדרשות דותהעבו רשימת

 הכנה עבודות . 

 פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות. 

 טיח עבודות. 

 ריצוף עבודות. 

 צביעה עבודות. 

 והשקייה גינון 

 חוץ ריהוט. 

 נופי פיתוח עבודות. 

 

 אתר העבודה 00.02

וח בו מתקיימות עבודות פית החוף הציבורי המרכזי בעין בוקק,העבודה מבוצעת בתוך תחומי   

לטיילת ציבורית בשלב ביצוע מתקדם, הטיילת והחוף צפויים להיפתח לציבור בשלבים המוקדמים 

 של פרוייקט זה.

לק מהעבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה כרוכות בהתחברות למערכות קיימות, לפיכך באופן ח 

מים, חשמל,  מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי חיבור ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות כגון:

 ביוב, תקשורת וכו'.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות פיתוח הטיילת והפיתוח שבוצע לאחרונה ע"י המזמינה, ועל הקבלן  

תהיה האחריות להחזיר את המצב לקדמותו, כולל המבנים והמתקנים הקיימים באתר העבודה 

להם כתוצאה מביצוע  ובסמיכות לה, וכן בדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם

העבודה. כמו כן הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, 

 בטיילת, במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

ו עצים לטיילת לרבות פגיעה במשטחי ריצוף מסוגים שונים, מתקנים, פרגולות א שייגרם נזק כל 

 הכרוכות בהוצאות לשאת יידרש מהותי והקבלן לנזק יחשב באתר מעבודתו וצמחייה כתוצאה

בעת הביצוע בשטח,   שהתגלה  נזק  כל  על  ומייד  בכתב  לדווח הקבלן באחריות הנזק.  בתיקון

 .למפקח וישירות אישי באופן תימסר זו הודעה
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עבודה, ראה את אתר העבודה, בדק באופן בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר במקום ה 

יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת כלים 

 וציוד, את מקום צינורות המים,  החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז ושאר המערכות הקיימות.

לתנאים המיוחדים ולכל יתר כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל,  

העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה )בדגש על תשתיות שהוכנו על ידי קבלן הפיתוח של 

החוף(.  המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, 

 תיו וסביבתו.וההוצאות המקריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלו

 

 תיאום עם המפקח 00.03

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום. אין להתחיל בביצוע עבודה 

הקבלן יידע את המפקח בכתב בדבר מועדי האספקה הצפויים  כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 לכל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה. 

  

 א ימדדועבודות של 00.04

 העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות:

 .וקבלת כל האישורים הדרושים, תיאום עם כל הגורמים .א

גידור שטחי הבנייה ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים , שילוט האתר, הכנת דרכי גישה .ב

 .המפקח/בהתאם להנחיות היזםבהתאם לחוק ו, מביצוע באתר

 .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות הקיימות בשטח .ג

 .מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים .ד

 .פירוק וחידוש סימון, סימון, מדידות .ה

 .הכשרת ניקוז ארעי ודרכים ארעיות .ו

 .סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם .ז

 .' לצורך ביצוע העבודות והאחזקהוכוחשמל ו אספקת מים .ח

 

 מוצר "שווה ערך" 00.05

בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה 

 הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 

רך" והקבלן רשאי יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ואין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ע

במפרט הכללי. מוצר שווה ערך שהוחלף טעון  00להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

 אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח.

 

 הערה 00.06

ין מספור המפרטים על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לב

האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות. כמו כן כתב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה 

לתכניות, ואין הכרח כי כל עבודות המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים, או את 

טים בכתב ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פרי

 הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם. 
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 טיח עבודות . 9

זה מתייחס לעבודות הטיח במסגרת הפיתוח. העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק

 – 02בחלק  9לתוכניות, כתב הכמויות ודרישות פרק  ובכפוףומפרט מיוחד זה,  09הבין משרדי פרק 

 שירותים ושנאים, של מפרט זה. מבנה מסעדה

 

 חרש נגרות . 20

בכפוף לדרישות המפרט הכללי  יבוצעובמסגרת הפיתוח. העבודות  הנגרותזה מתייחס לעבודות  פרק

 – 02בחלק  20לתוכניות, כתב הכמויות ודרישות פרק  ובכפוףומפרט מיוחד זה,  20הבין משרדי פרק 

 .מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה

 

 נופי פיתוח .40

 .בפרויקטזה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח נופי  פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  40כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 והשקיה גינון עבודות .41

 .בפרויקטזה מתייחס לביצוע עבודות גינון והשקיה  רקפ

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים ושנאים, של מפרט זה. – 02בחלק  41כתב הכמויות ודרישות פרק 

 

 חוף ומתקני חוץ ריהוט .42

 .הצפוני השירותים למבנה חוץ ריהוט עבודות צועלבי מתייחס זה פרק

העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאה האחרונה, ובכפוף לתוכניות,  כל 

 מבנה מסעדה שירותים  – 02בחלק  42כתב הכמויות ודרישות פרק 
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 נספח א'
 

 רשימת תוכניות
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 ושנאי םרותיימסעדה, ש מבנה - 02 מבנה 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית 

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות 

 20/02/17 0 1:100 סביבה פיתוח תכנית 06-180

 20/02/17 0 1:100 מבנה תכנית 06-181

 20/02/17 0 1:100 ופרגולה בטון גג תכנית 06-182

 20/02/17 0 1:50 חזיתות 06-183

 20/02/17 0 1:50 חתכים 06-184

 20/02/17 0 1:25 נשיםשרותי  -ת פנים ופריס 06-185

 20/02/17 0 1:25 נשים מקלחות -ת פנים ופריס 06-186

 20/02/17 0 1:25 שרותי גברים -ת פנים ופריס 06-187

 20/02/17 0 1:25 גברים מקלחות -ת פנים ופריס 06-188

 20/02/17 0 משתנה נכים תאי ופריסת ישותנג מידות 06-189

 20/02/17 0 משתנה מבנה פרטי 06-190-192

 20/02/17 0 משתנה פיתוח פרטי 06-196-199

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים -קונסטרוקציה 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-333

 306-008-34, 1חלק 

1:100 0 17/03/01  

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-334

 306-008-35, 2חלק 

1:100 0 01/03/17 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-335

 306-008-36, 3חלק 

1:100 0 01/03/17 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-336

 306-008-37, 1חתכים חלק 

1:25 0 01/03/17 

 כנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים תו 06-337

 306-008-38, 2חתכים חלק 

1:25 0 01/03/17 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-338

  306-008-39, 3חתכים חלק 

1:25 0 01/03/17 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-339

 306-008-40, 4חתכים חלק 

1:25 0 01/03/17 

 ה, שירותים וחדר שנאים תוכנית מסעד 06-340

 306-008-41, 5חתכים חלק 

1:25 0 01/03/17 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-341

 306-008-42פרגולה, 

1:100 0 01/03/17 

 תוכנית מסעדה, שירותים וחדר שנאים  06-342

 306-008-44פרטים 

1:25 0 01/03/17 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 איי.וי. מהנדסים  -סטלציה סניטרית נאי

 02/03/17 0 1:75 מבנה מסעדה דלוחין שפכיםתוכנית  06-570

 02/03/17 0 1:75  מסעדהמבנה  מים תכנית 06-571
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 י. אהרוני הנדסת חשמל -חשמל 

חשמל מבנה  + לוח דרומי שירותיםמבנה  שלתכנון פנים  06-722

, כח. בחוף ציבורי ראשי עין בוקק ומסעדהשירותים 

 אש וגילוי כריזה, מאור

1:100 0 22/2/17 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 "מבע מידע מערכות שלהבת – בטיחות

 01/3/17 0 1:100 בטיחותלמסעדה  תכנית 06-900

 

 

 

 

 

 



  -183- נספחים

 

 

 

 מבנה שירותים צפוני - 03 מבנה
 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית תוכניתמס' 

 שלמה אהרונסון אדריכלים -אדריכלות 

 02/03/17  0 1:50 תכנית פיתוח 06-170

  02/03/17 0 1:50 תכנית קרקע ומידות נגישות 06-171

 02/03/17 0 1:50 גגות תכנית 06-172 

 02/03/17 0 1:50 פריסות פנים שירותי נשים 06-173

 02/03/17 0 1:50 פנים שירותי גבריםפריסות  06-174

 02/03/17 0 1:50 חזיתות 06-175

 02/03/17 0 1:50 חזיתות 06-176

 02/03/17 0 1:50 חתכים 06-177

06-178  A,B,C  02/03/17 0 משתנה  פיתוחפרטי 

06-179 A,B,C 02/03/17 0 משתנה מבנה פרטי 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. לבני מהנדסים -סטרוקציה קונ

 01/03/17 0 1:50 306-008-45מבנה שירותים צפוני מבטון,  06-344

 תוכנית מבנה שירותים צפוני מבטון, חתכים 06-345

306-008-46 

1:50 0 01/03/17 

 מבנה שירותים צפוני, גג פלדה,תוכנית  06-346

306-008-47 

1:50 0 01/03/17 

 ותים צפוני, גג פלדה, פרטיםתוכנית מבנה שיר 06-347

306-008-48 

1:50 0 01/03/17 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 איי.וי. מהנדסים יועצים בע"מ  -איסטלציה סניטרית 

572-06  02/07/14 0  שרותים מים וביוב 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 י. אהרוני הנדסת חשמל  -חשמל 

מבנה שירותים צפוני בחוף ציבורי  שלתכנון פנים ל פרט 06-724

 לוח+תוכנית  ראשי עין בוקק

1:50 0 22/2/17 

 

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית

 "מבע מידע מערכות שלהבת – בטיחות

 01/3/17 0 משתנה  הצפוני השרותים בטיחותלמבנה תכנית 06-910

 

 

 

 



  -184- נספחים

 

 

 

 

 נספח ב'
 

 הבטחת איכות מצומצםבקרת איכות ו

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  -185- נספחים

 

 

 

 כללי  .1

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע"י    .1.1

מטעם  (Quality Assurance)הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

 המזמין. 

ל העבודות בכ (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית    .1.2

נשוא מכרז/חוזה זה. מערך הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר ולתעד את כל פעילויות 

 הקבלן, הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים.

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות וניתוחם.    .1.3

כולל ניתוח  Exceונים ממוחשב בסביבת מערכת המחשוב תכלול כמינימום מסד נת

 סטטיסטי וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהם. 

דרישות האיכות מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם לקבלן וגם    .1.4

לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך כך, הקבלן יפעיל מערכת 

 רת איכות שתכלול גם את קבלני המשנה וכל ספקים.בק

אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה    .1.5

 שלו.

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת מערכת בקרת  .1.6

 האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט. 

מעבדת הפרויקט תתופעל ע"י מנהל בקרת האיכות באתר. ההתקשרות עם צוות המעבדה   .1.7

 תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה. 

 

 תנאים וכוח אדם –מערך בקרת האיכות   .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה    .2.1

חיים של המועמדים לאיוש התפקידים הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות 

השונים לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל 

 יאפשר פסילת המציע על ידי המזמין.

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות. מערך    .2.2

לפסול מועמדים לתפקידים הבטחת האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או 

 השונים המוזכרים לעיל בכל עת. 

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של    .2.3

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.  7הקבלן ושלה ניסיון מוכח של 

מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות, ותחומים    .2.4

אחרים על פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט. בראש מערך בקרת האיכות יעמוד 

מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות  

שנים לפחות  5בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים. 7ת של לפחות בתחום בקרת האיכות ובעל נסיון בתחום הנדסה אזרחי

כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט    .2.5

בכל שלבי הביצוע. כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת האיכות 

 מטעם המזמין.
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מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של    .2.6

 פרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד.הקבלן ב

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי  2.5בהמשך לאמור בסעיף    .2.7

 בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

 .מהנדס אחראי לתחום תשתיות, עבודות עפר ופיתוח 

 רוקציה.מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסט 

מהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום    .2.8

 שנים 5בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי מדידה  .2.9

 בראשות מודד מוסמך.

וכות בהכנת נוהלי האיכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט כל העלויות הכר   .2.10

כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין 

 ביצוע עבודה זו. 

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .2.11

 

 לימוד הפרויקט  .3

ת כל המסמכים הנדרשים מהמנהל לפני באחריות מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבל  3.1

 תחילת הביצוע.

 ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים הבאים:על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות  3.2

 תיאור הכללי של הפרויקט 

 התוכניות 

 המפרטים 

 כתבי הכמויות 

 האומדנים 

 לוחות הזמנים 

 הגורמים המעורבים 

 מבנה הארגוני של הפרויקט 

 יןחוזה עם המזמ 

 מפרט בקרת איכות של המזמין 

 תוכנית הבטחת איכות 

 

 תוכנית בקרת איכות  .4

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות   4.1

בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין תוכנית בקרת איכות 

 ות בפרויקט. שתציג את שיטת יישום בקרת האיכ

להנחיות הבטחת האיכות ועל סמך  בהתאם תוכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו 4.2

 המסמכים הבאים:

 החוזה הביצוע 

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין 
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 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תוכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות 

 תקנים ומפרטים כלליים רלוונטיים 

 בטחת האיכותתוכנית ה 

 

 תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:  4.3

 תיאור כללי של הפרויקט.  .א

פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי   .ב

 הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט.

 צוות בקרת האיכות  .ג

 קבלני משנה כולל אנשי איכות  .ד

 מעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות ולציוד  .ה

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות  .ו

 נקודות בדיקה ועצירה  .ז

 נוהל מעקב וטיפול באי התאמות, כולל:  .ח

 התאמה-ייזום פתיחת אי  .ט

 פירוט דרגות חומרה  .י

 התאמה וריכוזים-טפסי אי  .יא

 התאמות חוזרות-התייחסות לאי  .יב

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות .יג

 אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז .יד

 התאמות-תיעוד אי  .טו

 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.  .טז

סוג וכמות נדרשת לכל סוג  -תוכנית בדיקות לפרויקט   .יז

 עבודה שכבה/אלמנט/מוצר )פרוגראמת בדיקות(.

 תוכנית מדידות  .יח

 ישיבות איכות  .יט

 הול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות ני  .כ

 נהלי ותהליכי העברת מידע .כא

 נהלי בקרת מסמכים ומידע  .כב

 ניתוח ועיבוד מידע  .כג

 נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות  .כד

 דיווחים ודו"חות .כה

 מבדקי איכות פנימיים  .כו

 הכשרה והדרכה  .כז

 תיעוד וניהול ריכוזי נתונים .כח

 בדיקות קבלה ומסירה .כט

  לשלב המסירהתיקי איכות  .ל

 תוכנית ותהליכי פיקוח עליון .לא



  -188- נספחים

 

 

נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת, שוטפת, קבלה  .לב

 ומסירה( וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

 

 סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.  4.3

 ילות:נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פע 

 מטרת הנוהל.  .א

 תפוצת הנוהל.  .ב

 מסמכים ישימים.  .ג

 הגדרות.  .ד

 יישום השיטה:  .ה

 בקרה מוקדמת.  .ו

 ביצוע קטעי ניסוי.  .ז

 בקרה בתהליך.  .ח

 תוכנית ניטור ובדיקה.  .ט

 פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה, כולל הגורמים המשתתפים.  .י

 התאמה.-הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי  .יא

 ימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.רש  .יב

 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.  .יג

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

 רשימות תיוג.   .טו

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .5

י האיכות של הפרויקט. הכנת הנהלים מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהל 

תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים, חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש לפעילויות 

 השונות בפרויקט.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י  

חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה, ויאשר  מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים

או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה, איכות הביצוע  

 והמדידות שיתקבלו.

את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה  

יעכבו את שלבי העבודה הבאים  שמועדי נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא

)שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של 

הפרויקט. מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות, אלא פירושו כי 

ת וכל זאת מבלי התאמות בנושאי איכות, חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשני–גם אם נוצרו אי

 לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט.

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה, אלא אם כן  

 נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל, כמות בדיקות שונה מהנ"ל.

, איכות הביצוע ניהול מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים, המוצרים, ציוד 

תהליכי העבודה, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, שליטה בבדיקות מעבדה, ניתוח תוצאותיהן, 

דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד הנתונים, טיפול באי 

 התאמות, הכנת תיקי מסירה להמזמין. 
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ליך בקרת האיכות, לכל סוג שפעילות מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תה 

בפרויקט, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת האיכות. סוגי הפעילות 

 לדיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש במהלך העבודה:

 בתם.איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף קיימים והרכ .1

 חישוף שטח עבודה כללי. .2

 עבודות חפירה. .3

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות. .4

 )מתחת פני מים(. 5מילוי סוללה בתוך בריכה  .5

 שתית לעבודות המילוי. .6

 שתית למבנים וצינורות. .7

 עבודות מתכת .8

 עבודות מים וביוב .9

 עבודות חשמל .10

 עבודות ניקוז .11

 עבודות בטון  יצוק באתר. .12

 קודות בקרת תזוזה.התקנת נ .13

 התקנת צינורות תצפית. .14

 איזון ואיתור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה. .15

 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) .16

 השפלת מי תהום .17

  

 תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי החוזה. 

ערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי העבודה בנוסף לאמור לעיל, יבצע מ 

השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות השונות וכן 

 אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע.

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים  .6

ות למערכת הבטחת האיכות והפיקוח מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמיד 

 של המזמין.

נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל פי  

דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה לחוזה. כל 

תעד את כל תוצאות תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן שי

הבדיקות המבוצעות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. איש בקרת האיכות ישמור ויעדכן 

במיידי את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו להכנת 

 דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך.

והמנהל לכל סוגי הפעילות בפרויקט  הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות 

יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל אלמנט או שלב 

 ביצוע.
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לאחר כל פעילות בדיקה, בקרה ומדידות, תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל בקרת  

של הבטחת האיכות בפרויקט בכל האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה 

 עת שתידרש. 

רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת התאמתו  

לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים, וכן שתוצאות הבדיקות ו/או המדידות, מאפשרות 

ר העבודות שבלוח יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות הבאות, עפ"י סד –המשך בצוע העבודות 

 הזמנים שאושר לפרויקט.

הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי לתשלום  

 עבור אותו אלמנט.

בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין, המנהל ומנהל הבטחת האיכות דוחות חודשיים  

 שיכללו את הנושאים הבאים:

  עילות לחודש מדווח.סוג והיקפי פ 

  .שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח 

  .פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות 

   הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל

 והסיבות לכך.

  .תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש 

  האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות. פרוט לפעילות בקרת 

  .פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן 

   שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.   -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום 

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות  .7

 בקרה מוקדמת 

וכנית בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי ת   .א

 הבקרה וכפי שתוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע במדריך בקרת האיכות של הקבלן.

 נושאי הבקרה המוקדמת.  .ב

 הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:

   קריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת

האחסון, ההרכבה וההובלה של  האיכות. כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור,

 החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

  אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה  

   אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט

ובטון, אלמנטים טרומיים, מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר תעשייתי המיועד 

 להתקנה באתר. 

   בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר.אישור ספקים כולל 

  .בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם 

  .אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה 

   בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים

 המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה. 
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  .ביצוע קטעי ניסוי 

  תן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפתמ 

  ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת 

  הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון 

 

לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע ניסוי. קטע הניסוי ישמש 

חוזה. נציגי המזמין לבדיקת  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי ה

רשאים לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו/או חזרה על קטעי ניסוי, 

 עד להשגת האיכות הנדרשת.

מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות לפחות, 

 שעות מראש.  48

דו"ח סופי כאמור לעיל )סעיף תוכנית עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק 

 בקרת האיכות(.

  

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  .ג

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  

עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל, מהנדס הבקרה 

יצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל עבודה בתחום הייעודי של תחום העבודה, מהנדס ב

של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות של קבלן המשנה ו/או של מפעל מספק 

 )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן(.

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין, יהיה תנאי  

 טפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השו

 

 בקרה שוטפת 

פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות   .א

החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתוכנית האיכות ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית 

בודה, בדיקות מעבדה, בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע הע

מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. אבני הדרך שיקבעו במהלך 

הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" )שמועדן משתנה בהתאם 

 להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות קבועות, על פי הפרוט המובא להלן:

 

 נקודות עצירה   .ב

ירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים נקודות עצ 

, לפני המשך המזמיןנוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם 

העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות ובחינה של 

ת מראש הנובעות כתוצאה מתקלה וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננו המזמיןגורמי 

 באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד שסופק ו/או מתהליך של פעולות מתקנות. 

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

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

שעות לפחות לפני קיום הפעילות המדוברת.  48ב )למספר פקס' מוסכם( של בהתרעה בכת

בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, חובת עצירה וזימון פיקוח 
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עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון:עיבוד קרקע 

רגישות, וכו' כל מקרה של אי התאמה  טבעית, יישום ראשוני של יריעות בקרקעות

 מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.  

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

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

דת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לגבי התקרבותה של כל נקו מזמיןל

 לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.

 להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת:  .ג

קיום וניהול מסמכי החוזה, כולל תוכניות )עפ"י רשימת תוכניות מעודכנת(,   .1

 מפרטים, נהלים, אישורים וכד'.

 ות.קיום וניהול תוכנית ונהלי בקרת האיכ  .2

 קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.  .3

 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.  .4

פיקוח צמוד, מקצועי, קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה, בהתאם לנהלים ועפ"י   .5

 רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים.  .6

 ג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים.מילוי רשימות התיו  .7

ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים )ביצוע מול   .8

 תכנון(.

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים.  .9

פיקוח, מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים, המוצרים והציוד שנכנסים לאתר,   .10

 כולל ניהול טבלאות ריכוז.

והמוצרים המסופקים לאתר ואישור התאמתם לדרישות, וידוא בדיקת החומרים   .11

 כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך.  .12

 תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל:  .13

   הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות במסמכי

 חוזה הביצוע.

  .מעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז 

   בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך

 הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

  .דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות 
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 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .14

  נת מדידות לכל אלמנטי הביצוע.הזמ 

  .מעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז 

  בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך

 הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המודדים 

דר כולל תמונות של כל הפעילויות באתר ניהול, מעקב ותיעוד מקצועי ומסו  .15

 המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה.  .16

 ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות.  .17

 ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע.  .18

 תיעוד ומעקב אחרי פסילות.דיווח,   .19

 תיאום והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם המנהל ומנהל והבטחת האיכות.  .20

השתתפות בסיורי פיקוח עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח העליון הנדרשים   .21

 בהתאם לתוכנית וקבלת הדו"חות.

 מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז.  .22

ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגרת ישיבות,   .23

סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, התכתבויות, דו"חות פיקוח, 

 פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי ביצוען.

 התאמות )ראה פירוט בהמשך(:-ניהול וטיפול שוטף באי  .24

איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פעם בחודש, גם באתר  ביצוע מבדקי  .25

וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק למנהל 

ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל פעילויות הבקרה, 

 כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת האיכות.

בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי בקרת האיכות זיהוי הצורך   .26

 ועובדים אחרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.

 מתן הערכות לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'.  .27

מתן המלצות לשינויים / עדכונים / תוספות לנהלים ו/או לשיטות העבודה ו/או   .28

 של הפקת לקחים ושיפור מתמיד. לספקים, כחלק מתהליך מתמשך

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים ומרכז   .29

מידע אינטרנטי, שמטרתו לנהל, לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה 

המבוצעות בפרויקט. במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי האיכות במערכת 

הסופי ומסירתם לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד,  המידע הקשורים לאיכות המוצר

כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו 

 בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת.

שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,   .30

ה של רמות האיכות הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברור

 שהושגו.

הכנת תיקי איכות לכל אלמנטי הביצוע, עם כל מסמכי האיכות הנדרשים   .31

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.
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 דיווחים שוטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.  .32

 דיווחים מיידיים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים.  .33

ר יכללו התייחסות לשלל פעילויות הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אש  .34

 הבקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(.

 

 קטע למסירה  .ד

. סיום קטע מזמיןלכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן ל 

שיכלול את כל תוצאות  מזמיןעבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה ל

רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף בהן עד  הבדיקות, מדידות, רשימות תיוג,

 לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה. 

על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה, המוכיחים קיום של כל מסמכי  

האיכות הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו. פורמאט התיקים יהיה לפי דרישות 

  ות.הבטחת האיכ

 

 ישיבות שבועיות  .ה

מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות לדיון בנושאי  

הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני תחומים נוספים 

ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות. קיום ישיבות 

נו חובה. מסמכי סיכום הישיבות יופצו ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל שבועיות הי

 ולמנהל מערך הבטחת האיכות.

 

 אי התאמות  .8

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה, עלולה  

להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה 

עקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות ולמ

 בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד  - 1אי התאמה מדרגה   .א

 .המזמיןחוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי 

שר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה בקטע וביצוע התאמה א-אי - 2אי התאמה מדרגה   .ב

פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש. סגירת אי ההתאמה תתבצע 

 לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים העלולה להשפיע על ההתאמה  - 3אי התאמה מדרגה   .ג

. יש 2כת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג הסופית של העבודה, או סידרה מתמש

צורך בהתערבות המנהל, מנהל הבטחת האיכות ו/או המתכנן. אי התאמה מסוג זה, 

 מוגדרת כנקודת עצירה.

חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק  - 4אי התאמה מדרגה   .ד

י התאמה המוגדרת האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. א

 כנקודת עצירה.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך הבטחת   .ה

האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך תקופה זו, הקבלן לא יכסה  4-ו 3חומרה 
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ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור  שטח או

 מנהל.

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי שתאושר   .ו

 מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות. 

ספק בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )  .ז

חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו 

 למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת האיכות שיגלו   .ח

אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" הנוגעת 

 ליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.ל

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות   .ט

ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט 

י ההתאמות שטופלו ומוודא שלא באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל א

נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו. תיעוד אי התאמה, טיפול ועד סירתה ירשמו 

 באופן רציף במסד הנתונים.

 

 התאמות הנדרשות:-להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי  .י

 פתיחה  .1

 תיעוד  .2

 שעות 24דיווח תוך   .3

 קביעת דרגת חומרה  .4

 ער לטיפולקביעת תאריך משו  .5

 ניתוח  .6

 התאמות חוזרות-התייחסות לאי  .7

 קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות  .8

 תיעוד הפעולות שננקטו  .9

 התייחסות לעמידה בלו"ז .10

 סגירה  .11

ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים -פתיחת כל אי  .12

תכתבויות, במסגרת ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, ה

דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי הטיפול 

 בהן.

ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה, כולל ניהול -ניהול ומעקב אחרי כל אי  .13

 טבלאות ריכוז.

 בקרת מנהלועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר של  התאמות-סגירת אי-ניכויים עקב אי .יא

  . האיכות

 :כללי

 התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.-כל אי

 התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.-בפתיחת אי

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע.



  -196- נספחים

 

 

ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן על -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי

  ליקויים.תהליך תיקון ה

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן אפשרות להציג את -במידה וחלף זמן סגירת אי

 ההתאמה.-סיבת דחיית סגירת אי

 

 :התאמה בנפרד(-חישוב הניכויים )לכל אי

 הסגירה המאושרת -כמות ימי איחור = הסגירה בפועל 

 הניכוי הכספי   xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור

 

 :מלש"ח 25י לפרויקט מתחת ל ערכי ניכו

 ש"ח ליום  100=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  200=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  500=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום 1000=  4ת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגיר

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל 

 ש"ח ליום  200=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  500=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום 1000=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  3000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 

 באתר איכות בקרת מנהל של צמודה נוכחות אי עקב ניכוי ערכי

 ינוכה( לילה משמרתאו /ו יום)משמרת  באתר צמודה נוכחות תהא לא בו יום כל על

 צמודה הינה איכות בקרת נהלמ נוכחות, ספק הסר למען"ח. ש 1,500 של סכום מהקבלן

. בלילה או ביום נערכת העבודה אם בין, בשטח המתרחשות הקבלניות הפעילויות לכל

 להציב מטעמו האיכות בקרת מערכת באמצעות הקבלן על חובה איכות בקרת מנהל בהעדר

 במדריך כאמור תתועד הפעילות. הקבלנית הפעילות לתחום רלוונטי איכות בקרת מנהל

 .יומי איכות ביומן ותהאיכ בקרת

 

 שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות  .9

יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון כפי  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  9.1

שיורה נציג הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן לתביעות הבטחת 

עבודה כולה. הפסקת עבודה כאמור בסעיף זה לא תהיה האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את ה

 עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצויין בחוזה.

הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט.  9.2

ת. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכו

 אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

 (Quality Assurance)הבטחת איכות   .10

כמערך פיקוח על עבודת  (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות  

 ה בפרויקט. בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבוד

 למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן המבצע: 
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לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות. הפחתה או הגדלה בהיקף כוח   .א

 האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי הפרויקט.

 ים בתוכנית בקרת האיכות. לאשר, לפסול או לדרוש תיקונ  .ב

הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה   .ג

)כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות 

 במקרים של ספק וכו'(. 

המסופקים  מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים  .ד

 לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת   .ה

או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה" בנהלי העבודה של /האיכות ו

 הקבלן.

, מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה, טפסי הבדיקות אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים  .ו

 וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת   .ז

בקרת האיכות. במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי התאמה 

להורות על קיום מבדק איכות בהתראה  המזמיןיקט מטעם משמעותית, רשאי מנהל הפרו

 שעות בלבד. 24של 

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.  .ח

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת   .ט

ת, או אי התאמות האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכו

 חמורות שאינן מטופלות כנדרש.

 הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים.  .י

הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א לפתוח אי   .יא

 התאמות.

 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.  

כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך הפיקוח על  

 העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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 כללי: .1

צוע כל מתייחס לבי הצפוני השירותים ומבנה השירותים ומבנה המסעדה להקמתעבודות הפרויקט  

 מושא המכרז. המבנים להקמתהעבודות הדרושות 

 ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים. 

לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה את העבודה,  

 בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.

אי הבנה, אי הסכמה, שינוי מיועד וכדומה מהכתוב  על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך, שכל 

עוד בטרם ביצוע, על מנת לקבל את , המזמיןלהלן, יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של 

 . אישורו בכתב

 

 

 דרישות בטיחות לביצוע העבודה: .2

  על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום קבלנים  2.1

 .  1988לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה,  המעלה את   2.2

 הסיכונים הבאים:

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע 

  ובהם התהפכות כלים, הדרדרות, טביעה וכיו"ב(סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית( 

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה 

 סיכוני עבודה בגובה 

 סיכוני חשמל 

 סיכונים סביבתיים כלליים 

 )סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר 

  עבודה בחוף עם תיירים 

 טח המלון או לדבר ולהטריד לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון, או להיכנס לש

 את צוות המלון והנופשים בו.

 

 מס'
 

חומרת  סוג הסיכון
 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 
 לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה    1.2.1

כלליים בעבודות תשתית 

 וסלילה וביסוס קרקע

העבודה ועד סופה מוגדרות כל  עבודות הקבלן מתחילת  .1 בינונית

כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבוצעו בנוכחות מנהל עבודה 

 מוסמך לביצוע עבודות אלו.

במינוי משרד התמ"ת,  ממונה בטיחותהעבודות ילוו ע"י  .2

 מטעם הקבלן.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת העבודה  .3

דות לביצוע סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות המיוע

לאישורו, לפני תחילת  המזמיןויעבירם למנהל/ממונה הבטיחות 

 מזמיןהעבודות באתר )ראה בהקשר לכך נהלי הבטיחות ב

 המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות אופיון זה(.
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וכן  – המזמיןהעבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות  .4

 .בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה למטה

 להלן 1.2.7לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .5

עבודות בניה בסביבה  1.2.2

 ימית

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת רוחב  .1 גבוהה

בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו חשמל עילי, המחייבים 

פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים מתאימים. יש להביא 

בכלים כבדים ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים לידיעת הנוהגים 

בירידה לצדי שטחי העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות 

 למים/טביעה.

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים  .2

 מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

סיכונים בעבודה עם ציוד  1.2.3

 ומתקני הרמה 

 

 

 תקני הרמה יש להקפיד על:בעבודה עם ציוד ומ גבוהה

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים  .1

 הרלבנטיים.

 רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים. .2

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין עגורנים/מנופים,  .3

 במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר.

 שימוש בקסדות מגן. .4

פי הוראת -פי כללי הבטיחות על-ל עבודה בגובה תתבצע עלכ .1 גבוהה עבודה בגובה 1.2.4

 כל חוק או תקנים מחייבים.

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר ולפני  .2

תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן את מערך 

העבודה, תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו ויאשר את 

 תחילת העבודה.

ל"עבודה בעלי הסמכה בתוקף בגובה להיות על כל העובדים  .3

 בגובה".

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן  .4

 אישי מתאים ל"עבודה בגובה ".

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי רישיון  .1 גבוהה חשמל 1.2.5

 חשמל מתאים.

תאים על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן אישי מ .2

 לעבודתם.

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק ולתקנים  .3

 הרלבנטיים יש להקפיד על:

שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים ומעטפת(,  .4

 מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי שטח.

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים, )בגובה  .5

 ת סיכוני פגיעה והיתקלות.מטר(, למניע 2.50מעל 

תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך שיחזור מלא  .6

 של הבידוד ואטימותו. 

 אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. .7

הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים באתר  .8
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 מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.

 אמפר כנגד זרמי קצר.  0.03 המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות .9

כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים, מתאימים לכל  .10

הוראת חוק ותקן קיים. הכלים יהיו מותאמים לעובד ומתאימים 

 לסוג ואופי העבודה המיועדת.

 וכללי להוראות ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש .11

 .הכלי של יצרן הזהירות

 ,שוטפת ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה .12

 ניקיונם. ,התקין על מצבם לשמור

ידי בעל -כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על .13

 חודשים. 6 -חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש התחשמלות. יש  .14

לציוד, לכלים  להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל בכל הנוגע

 ולמתקני החשמל שבעבודה.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת  .15

לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע 

 עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח הגבוה /העליון. 

העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים שיוכתבו  .16

כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה  ע"י חב' החשמל,

 עמוקה.

סיכונים סביבתיים  1.2.6

 כלליים

 

עבודה עפ"י "מגדיר מע"צ" ביחס לבטיחות הסדרי תנועה  .1 בינונית

 באזור.

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך ובסיום העבודה  .2

פסולת רעילה תועבר להטמנה באתר פסולת רעילה עפ"י  –

 החוק.

וני עבודה כלליים סיכ 1.2.7

)כולל תנועה ותעבורה 

 באתר( 

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד את  .1 בינונית

אתר העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת מסלולי כבישים  

 וגידור מתאים.

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין  .2

ן )שינוע, הובלת הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבל

חומרים, העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה על הקבלן לכלול 

בתוכנית הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן לתת מענה להפחתת 

 הסיכונים בנקודות אלו.

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת תנועת  .3

 כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(.

סדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן כל העבודות הכרוכות בה .4

בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לביצוע הסדרי תנועה 

 באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים".

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי אזהרה  .5

מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו בשלטי אזהרה 

 מתאימים.

מתאים למניעת על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי   .6
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נפילה, מעידה, החלקה, חיתוך מכלי עבודה חדים )וקרינה 

 כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות מגן.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה" )חיתוכים,  .7

 ריתוכים(:

אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלת הרשאה בכתב  -

 ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

ים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכים לביצוע העובד -

 עבודות אלו.

 ביצוע עבודה חמה:  .8

מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה של התלקחות  -

 דליקה

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה -

ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודל המתאים  -

צאים בקרבת ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאליים הנמ

 מקום העבודה.

יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה, זאת עוד  -

 לפני תחילת כל עבודה.

במערכות ריתוך )חיתוך( בגז חובה להתקין בולמי להבה על  -

צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות ההספקה בקרבת ווסתי 

 הלחץ ובקרבת נקודת החיבור למבער.

ך ו/או חיתוך בקשת חשמלית יש לתחום ולהקיף אזורי ריתו -

 באמצעות סרט אדום.

ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה מבודדת  -

כראוי להגנה על העובד, תתאים לעצמת הזרם המרבי לריתוך 

גבי -ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר הידית תונח על

 חומרים מוליכים המוארקים לאדמה.

ובה לנקוט אמצעי הגנה בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה, ח -

 כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם בעובדים אחרים.

כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי לעבודות חיתוך וריתוך  -

 וכן באזניות מגן/פקקי אוזניים למניעת היפגעות מרעש.

שלד ולא להרים משאות  –יש להיזהר מפגיעות שריר  .9

 כבדים.

ם במשקל רב יבוצעו על עבודות שינוע והרמת מבנים מובלי .10

 גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת. 

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות עקב  .11

 עומס החום שבאתר העבודות.

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד עזרה  .12

 ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה. 

יב הקבלן מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חי .13

למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם 

 נפגעו.
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 הערות כלליות:

כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנהליו, ביחס  . 1

 לעבודות קבלנים.

 מצ"ב נהלי  בטיחות רלבנטיים לצורך: 

 המזמיןהכרת הדרישות של  -

 במהלך כל העבודה  עמידה בדרישות   -

 מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן. -

 

 נהלים מצורפים:  .3

 מדיניות הבטיחות המזמין 1נוהל מספר  -

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין  4נוהל מספר  -

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית 5נוהל מספר  -

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 8נוהל מספר  -

 תגובה באירועי חירום בעבודה 9 נוהל מספר -

 

 שמירה על איכות הסביבה 10נוהל מספר 

 כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ.

כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן, שכל מתקניו, ציודו וכלי עבודתו, יהיו תקינים, 

 ל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת עבודתו באתר זה.כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כ

 

 אזהרה:

 המזמיןאין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של 

 וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו המזמין שללממונה הבטיחות 
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 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה .4

"מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(  -ראשי" והקבלן יהיה "קבלן  

, ועל כן יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים באתר. הקבלן 1988 -תשמ"ח 

לוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתאם לכל חוק ותקנת בטיחות  על מנתינקוט בכל האמצעים הדרושים 

 ין.ישימים ודרישות המזמ

 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה   .5

ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים באתר בכל עת  מנהל עבודה רשום,הקבלן יעסיק  

ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה תבוצע תוך שמירה קפדנית על 

מתאים )ראה להלן( וציוד עזרה ראשונה בכמות הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן כללי בטיחות וגהות. 

הקבלן, על כל עובדיו, מבקריו וכו', ינהגו בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות,  מספקת על פי התקנות.

במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר. כמו כן יטופלו בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, 

מין יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, מכבשים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המז

 עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על כל המשתמע מכך. 

 

 

  אמצעי כיבוי  אש 

כיבוי אש, וכל הדרוש למילוי הוראות  אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין  

כות, כגון: מכבי אש, משטרת ישראל, הרשויות המוסמ בעבודה על פי דרישותהבטיחות והזהירות 

 .המזמין ודרישות ממונה הבטיחות שלמשרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב 

 

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות  .6

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, חליפה זוהרת  

ובדיו משתמשים בהם ולובשים/מרכיבים אותם בכל עת כנדרש ומגנים על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי ע

ומתוחזק כחדש. עפ"י תקן ישראלי רשמי ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד. כל סולם יהיה 

כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך 

מצב תקין, כלי החיתוך יהיו חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק ב

תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך. בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל 

ומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות  מאובטח על ידי מנתק מעגלמאריך אחד רצוף, בגודל המתאים לזרם, 

ויסומנו מיד. צביעה ושימוש אחר בנוזלים מסוכנים  או יגודרו לבטח ו או יכוסוותעלות פתוחים ייסגר

 יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

 

 סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי  .7

המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד, אשר, עבר  

חות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית את העובד או על חוקי או תקנות הבטי

 הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים .8
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המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים או שלא  

הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו מתאימים לדרישות 

למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי בטיחות וגהות נאותים כנדרש 

 כל דין ו/או החוזה. עפ"י

 

 תכנית בטיחות   .9

תחילת העבודה באתר, סקר סיכונים על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני  

ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של עובדיו באתר אשר 

ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל הממונה על בטיחות. לפני תחילת העבודה 

דיו של כל קבלן משנה(, הוראות נוהלי ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות עוב

 ,המזמיןלצורך כך מצורף  לקבלן לפני תחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם בטיחות ועזרה ראשונה. 

 אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו באתר )ראה נספח ג'(.

 

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים .10

או מקומות וחללים מוקפים תאי בקרה קיימים,  במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או 

להמצאות גזים רעילים  או החללים המוקפים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים אחרים,

וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות להוראות הכלליות והספציפיות למקרה מטעם הממונה 

צע העבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו על הבטיחות. במקרים של הימצאות גזים רעילים תתב

  מטעם הקבלן.הצמוד של ממונה הבטיחות 
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 לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר עבודה 

 

"דמס הבדיקה נושא  הקנס גודל הפער   

כנדרש כללי פנקס מילוי אי 1   
1000 ₪  

 

נדרש בזמן סיכונים לניהול בטיחות תכנית הכנת אי 2   005  ₪  

לחץ מתקני בעניין בטיחות עבירת 3   300  ₪  

הרמה מתקני בעניין בטיחות עבירת 4   300 ₪  

5 
נושאי תעבורה/ תחבורה  ליקויי  
 רישוי בדיקות חוסר, ציוד למפעילי רישיונות)חוסר 
'(וכד לכלים  

 300  ₪  

 נאות שימוש איאו /ו לקויים תנועה הסדרי הצבת 6
תנועה בהסדרי   1000  ₪  

לקויים וכלים בציוד שימוש 7   300  ₪  

לקויים טפסות,  סולמות,  פיגומים 8   500  ₪  

חוזר ליקוי 9   1000  ₪  

עבודה גמר לאחר בשטח מפגעים השארת 10   1000  ₪  

 עבודתו תחילת טרום הדרכה קיבל שלא קבלן עובד 11
העבודה מנהל"י ע   500 ₪  

"י עפ שותלפגי הקבלן של בטיחות ממונה הופעת אי 12
₪  500  דרישה  

13 
הקפדה על שימוש בציוד מגן אישי  אי  

 בעבודה זוהרת אפודה, בטיחות נעלי, מגן)כובעי 
(לו בסמוךאו /ו בכביש  

 500 ₪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -207- נספחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד'
 

 ספרי מתקן ותכניות עדות
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות - 1פרק 

מקום אחר במפרט ות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל האמור להלן יהיה בעדיפ

 זה.

 הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין

-( ותוכניות תאום מערכות )סופרMADE ASהקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכניות עדות ) - מסירה חלקית

בפירים עד שבוע ימים לפני סגירת הקרקע, התקרות או פוזיציה( של המערכות המותקנות בקרקע, בתקרות או 

הפירים, כל חלק בחצר, תקרה או פיר בנפרד. המזמין יבדוק מדגמית את התוכניות ובמידה וימצאו סטיות 

וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל, לא יאושר לקבלן לסגור את החפירות, התקרות או הפירים וכל 

עליו. תוכניות עדות מתוקנות ימסרו בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב  האחריות לעיכובים תחול

 חפירה בקרקע או פרוק והרכבת התקרה או כיסוי הפיר מחדש.

, חמישה עותקים ימים לאחר גמר העבודות 10ועד הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה  - מסירה סופית

, לאתר, למבנים ולכל )לרבות תכוניות עדות( להלן. ספרי המתקןמושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט 

מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, המערכות, המתקנים והאביזרים. 

ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מייד עם השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה, חדר 

במידה ונמסרו ספרי  ר, מערכת מים לכיבוי אש, מערכת צ'ילרים למיזוג אוויר  וכדומה.חשמל, חדר גנרטו

 המתקן בחלקים, ימסרם הקבלן בשנית באופן מאוחד עד שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

 ולהנחיותשלהלן  2 -ו 1ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק 

שלהלן. במקרה של סתירה בין ההנחיות הכלליות להנחיות  4מות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק משלי

 המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן ותוכניות  –תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות 

 בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע 

 

החצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה,  .א

 מתקני חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה. .ב

ויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, המבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפ .ג

 חיפויים פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים וכדומה.

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה. .ד

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת  .ה

 מילוט ואזהרה מוארים. חירום ושלטי 

 מערכות גילוי אש ועשן. .ו

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. .ז

 מערכת גלוי פריצה. .ח

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .ט

 מערכת אינסטלציה. .י

 

 פורמט ההגשה .1

, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות  הקבלן יגיש את כל החומר 1.1

 ול ואחזקה, בשני סוגי פורמטים:תפע
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פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה   .א

 קשה, כמפורט להלן.

בגרסה   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט   .ב

צרובים , 2010העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( אך לא פחות מגרסה 

 על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכה החומר המודפס 1.2

 פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

המדויקים יוגשו ע"י הקבלן הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים   .א

 לאישור המזמין.

. הכתוביות יודפסו באותיות עם שם התשתיתעל גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית   .ב

 גדולות ככל הניתן.

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת בנפרד   .ג

רכת ויכלול פרוט תוכן כל יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מע

הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי 

 המערכת אך בגוון כהה יותר.

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר   .ד

בקלסר ללא  למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק

 חיפוש נוסף.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה תמיד   .ה

 בגוון ורוד.

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט אחד   .ו

. על כל  בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת חלפים

שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות 

 יתאמו את תוכן העניינים.

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת קריעת   .ז

 השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 1.3

יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות הפעלה  הקבלן 1.4

וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל, לוחות פיקוד, לוחות 

בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של 

ת אספקת מים קרים ונספחיהם לרבות משאבות, מערכת כיבוי ההזנות במערכות חשמל, מערכ

 אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים בשיטה אחידה,  1.5

 , הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל.102כמפורט בפרק 

 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים -פרוט התכולה בספר המתקן  - 2ק פר

 הוראות בטיחות 2.1

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי  

החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו בין  

 ת להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.היתר את הרגישו
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 תוכניות עדות 2.2

מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות מיקום לכל תוכניות עדות  

מרכיב במערכת. המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת שערים, 

יות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכנ

המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן בפועל. התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא 

מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות 

שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( 

והיתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה 

. בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או 1:50יוגשו בקנה מידה של 

בקש ממנהל הפרוייקט )על שהיו מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן ל

חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף 

חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא 

מדיה כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד 

כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל  מגנטית

 תכניות העבודה כנדרש.

 

 תוכניות תאום מערכות 2.3

. התוכניות יכללו את כל בפרוייקטפוזיציה( של כלל המערכות -)סופרתוכניות תאום מערכות  

רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל 

או הבנין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל \הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

 תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות.
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 תרשימי זרימה מפושטים 2.4

מל תוך של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת החשתרשימי זרימה מפושטים  

הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים המקוררים והמחוממים לרבות 

מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. תרשימי הזרימה שישמשו  להבנת תפקוד 

קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד -המערכת יהיו חד

את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה,  קצה, ויכללו

הכיול והאחזקה. תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסקה 

והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל 

ה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. במבנה, חיצים לסימון כיווני הזרימ

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות 

בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת 

וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת  וכדומה. המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות

בתפוקות שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או 

פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. אביזרים שחשיבות היותם 

קים בטיחותיים פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנז

או תפעוליים, יצוינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל \ו

מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות 

 ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 

 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה 2.5

ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות ותת ר מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה תאו 

המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות חלק אינטגרלי 

מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה משולבת המערכת. התיאור 

את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל יכלול סכמות המבהירות 

נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים מלאים על ציוד 

 DDC -הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה

 .MMI)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב 

 

 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת 2.6

שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים לרבות כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת  

כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים יכלול בטבלה 

וני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נת

 שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי שנמדדו בפועל,  

בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי 

 .המדידים המותקנים על הציוד

הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן ומערכת  

בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק לקבלן 

 דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

 

 קטלוגים מפורטים 2.7
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קצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב ברמה המקטלוגים מפורטים  

הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך 

הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים 

מתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים ה

חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות 

 בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

 

 רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת 2.8

רו והורכבו ע"י הקבלן מתקן או ציוד, אשר נבחרשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת  

ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, 

 סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

 

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 2.9

הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי  

פקה. הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקנים במבנה אס

 ובמערכות.

 

 רשימת כלי עבודה ייחודיים 2.10

לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. רשימת רשימת כלי עבודה ייחודיים  

 ץ.כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומל

 

 אישורים של היצרנים 2.11

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס, אישורים על היצרנים  

 כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

 

 אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות 2.12

ן בהתאם לדרישות המפרטים לאחר התקנתן והפעלתאישורים של הקבלן על בדיקת המערכות  

 המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 

 תאור מפורט של פעולת המערכת 2.13

במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים תאור מפורט של פעולת המערכת  

שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה מערכת. 

ורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת ההנחיות יהיו מפ

המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים 

במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה 

 הפעלות:המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ה

 הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. .א

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .ב

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .ג

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .ד

סקת חשמל ובעת הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפ .ה

 ולאחר שריפה.
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 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

 

 הוראות האחזקה המונעת 2.14

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים הוראות האחזקה המונעת   

י שנתיות, המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצ

שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, 

בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע 

טות כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפור

של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה 

מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילום 

 מההספק המרבי. 70%הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

 

 לאיתור תקלות ופתרונןהוראות והנחיות  2.15

ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכות הכוללות יוכנו  

ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. 

 ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

 

 של הרשויות המוסמכותאישורים  2.16

כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים, משרד אישורים של הרשויות המוסמכות  

 העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה.

 

 תעודות אחריות, ערבות וביטוח 2.17

יטוח בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות, הערבות והב 

 מערכת. או/והשייכות לאותו מתקן 

 

 נתונים כלליים 2.18

פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, מערכת,  

 מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

 

 בדיקת תיקי מתקן - 3פרק 

יש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת תיק השטח הקבלן יג

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה.  -)להלן 

 הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

 ספרי המתקן לבדיקת המזמין יהיה לפחות שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.מועד הגשת 

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם 

 העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל הנדרש. בתום  , על בסיסאת כל החומר הטכני שהגישהקבלן יבדוק 

 ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.

 היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על הקבלן.

 

 םהנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע' ומתקני - 4פרק 

 חשמל וגנרטורים  4.1
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 )הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל( 

בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת אמצעי  4.1.1

  בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 מערכות כיבוי אש בלוחות.תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת  4.1.2

תאור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן. על הסכמות של  4.1.3

לוחות החשמל יצויינו כל   פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור הכניסות והיציאות כפי 

ומנו כל נקודות שמסומנות בפועל על הגידים, חתכי הכבלים ומספר הגידים. על הסכמות יס

 המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות. 

 תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים. 4.1.4

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.1.5

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות הולכת כבלים, תכניות  א.

 ות.  בסיסים והגבה

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות מפורטות של לוחות  ב.

 חשמל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של לוחות החשמל.

 תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל. ג.

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי סימונם  ד.

 בפועל.

 מיזוג אוויר 4.2

 או הפסקה בזמן אש.\תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו 4.2.1

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.2.2

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות. תכניות אלה יכללו את סדור התעלות,  .א

 את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.

 י הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.  שרטוט .ב

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם עבודה, זרם נומינלי,   .ג

 זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר.  .ד

 ציון הכיוון של כל אביזר.טבלת סימון של אביזרי מדידה עם  .ה

 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך.  .ו

 העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת.  .ז

העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבדוד לתעלות וצנרת ושל  .ח

 אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש בדיקה.

 כניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.  ת .ט

 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.    .י

 תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.   .יא

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם  .יב

 יוצרים.

 גים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.פרטים, קטלו .יג

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם. .יד

 תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות. .טו

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .טז

עוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת הקרקע, שיכללו תכניות ביצוע של הצנרת האנכית ה .יז

 חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי תמיכות וחישובי התפשטות.
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 טלפוניה, מחשב, בקרה, גילוי אש, פריצה, טמ"ס -מערכות מתח נמוך מאוד  4.3

כת בנפרד, תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל מער 4.3.1

יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים ונקודות הקצה לרבות 

פריסת הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים תוך הדגשה של אביזרים 

המוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים. התוכניות יכללו מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים 

 ים מכל אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.ויוצא

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את הפרטים \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו 4.3.2

 הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 מספר סידורי מערכתי )כללי(  .א

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה(  .ב

 על אביזר הקצה( סימול הנקודה )זהה לסימון  .ג

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל(  .ד

תאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. התאור יכלול סכמות המפרטות את פריסת  4.3.3

המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקשוריות בין המערכות. הסכמות יהיו ברמה של 

כל נקודות הבדיקה, המדידה והערכים  דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו

 הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של המערכת המשולבת. 

תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר מילולי לגבי  4.3.4

 תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.

פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול, לקבלת נתונים הנחיות מפורטות לגבי שינוי  4.3.5

 ולהפקת דוחות.

תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים כנדרש  4.3.6

לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת ההארקה במתחם 

 כולו.

 

 פרינקלריםמערכות אינסטלציה וס 4.4

 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. 4.4.1

 טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות. 4.4.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.4.4

ו את תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות אלה יכלל .א

כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני זרימה וכדומה כנדרש 

 להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .ב

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.    .ג

 לל בין היתר את מראה הלוחות.תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כו  .ד

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.  .ה

 

 הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים - 5פרק 

 חצרות ותשתיות בחצרות 5.1

תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת קרקעיות  5.1.1

מערכות יצויינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים המצביעים על מעבר העוברות בחצר. ה
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מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה והספקים מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות 

 ניקוז עיליות.

תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מיקום מצלמות ואמצעי חישה  5.1.2

 אחרים.

תאור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת פירוט  5.1.4

 מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה ומיזוג אוויר.-הנדרשת ממערכות אלקטרו

תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים, תוכנית קונסטרוקציה של התורן,  5.1.5

 זהרה למטוסים וכדומה.סימון תאורת א

 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. 5.1.6

תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת, מיקום ברזים ומחשבי הפעלה  5.1.7

 והנחיות לתפעול ואחזקה.

 

 מבנים 5.2

, מחיצות פנימיות, כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה 5.2.1

תוכניות הארכיטקטורה   חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות וכדומה.

יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור החדרים וחללים אחרים. 

 בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבנין בהם אסור לקדוח חורים.

ניות הקונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים והעומסים כל תוכ 5.2.2

 המותרים בכל שטח רצפה וגג.

תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט האביזרים  5.2.3

 והפרזול. 

גון החיפוי למבנה, האבן תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת א 5.2.4

 והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  5.2.5

 

 רכיבי מבנה 5.3

תאור מפורט של רכיבי המבנה לרבות פרטי בנין, תקרות תלויות, חלונות ודלתות, קירות מסך,  5.3.1

 יחים, רצפות צפות, לוח צבעים וכדומה.תקרות שקופות, פרזול, מפתחות מסטר, מפרט שט

 טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה. 5.3.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 5.3.3

 תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים, חיזוקים והתקנים מיוחדים. .א

 שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים. .ב

 
 
 
 

 
 


