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 הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים של המכרז   – 11נספח 

 

 המפרטים הבאים:  –המפרטים הטכניים 

לסטנדרטיזציה של מסמכי   תמשרדי -הביןמפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה   .א

אותן מהדורות בבאותם פרקים ו"( הכללי  המפרטהחוזה לבנייה ולמיחשובם )להלן: " 

על  ועצמו  אותו בלרכוש   מציעמצורף לחוזה ועל השנקבעו בחוזה. המפרט הכללי אינו 

 חשבונו או להורידו ברשת האינטרנט באופן חופשי בכתובת:

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 .מפרט ותנאים כלליים מיוחדים –מוקדמות  – 00פרק  .ב

הכולל תנאים מיוחדים המתייחסים לעבודה   ,למסמכי המכרזהמיוחד המפרט הטכני   .ג

 הנדונה, הדרישות הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי. 

 

 

 

 מפרט ותנאים כלליים מיוחדים  – מוקדמות  –  00פרק ב. 

 : תאור המבנה 00.01

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש   מכללהבושיפוץ בתוך מבנה קיים  שדרוג הפרויקט הינו עבודות 

 עבודות בינוי, חשמל, תברואה ומיזוג.   לרבות ,"(המזמיןמקס שטרן בע"מ )חל"צ( )להלן: "

ולצידם מבואה, חנות ואולם. השיפוץ כולל    ,המצב הקיים הנו מטבח חלבי פעיל וקפיטריה

ות  התאמות ושינויים במטבח, הרחבתו, החלפת תקרות, ריצוף )מיקרוטופינג(, שיפוץ החנ

 הקיימת והפיכתה לחנות נוחות, הפיכת האולם לאספרסו בר ואזור מפגש סטודנטיאלי.

 : הוראות כלליות 00.02

 ( ולפרקים שבמפרט הכללי  00כל העבודות תתבצענה בהתאם למוקדמות )פרק     00.02.1

 לתקנים הישראליים ולמפרטי היצרן. יש לראות את   ,, למפרט המיוחד

 המוקדמות, המפרט  הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, מפרטי היצרן,  

 אין זה מן ההכרח שכל העבודות   כמשלימים זה את זה. ,כניותוכתבי הכמויות והת

 המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים. על  

 הקבלן לרכוש לעצמו, על חשבונו, את המפרט הכללי. 

 משמעות, אפשרות פירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו- בכל מקרה של סתירה, אי  00.02.2

יפנה  , המכרזהוראות יתר מסמכי בין האמור בבין האמור בהוראות שלהלן ל ,באלה

בהרה )ככל שהדבר התגלה במהלך  הת  בלן מייד עם גילוי העניין בבקשקמציע/הה

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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או בבקשה למנהל   שטרם חלף המועד להגשת שאלות הבהרה(התהליך המכרזי ו

בשלב ההתקשרות החוזית עם הקבלן )ככל שהדבר התגלה לקבלת הוראות בעניין 

 . החלטת המנהל בעניין תהיה סופית ומכרעת ותחייב את הקבלן.   הזוכה(

 כי על הקבלן לפעול בהתאם לדרישת האדריכל   ,ל מקום בו כתוב במסמך שלהלןכ 00.02.3

היועץ ו/או לקבל את אישורו, הדרישה ו/או האישור    /המתכנן/ הקונסטרוקטור/

יימסרו לקבלן באמצעות המנהל ו/או המפקח בלבד ולא באופן ישיר, אלא אם  

 ייקבע אחרת על ידי המזמינה ו/או המנהל מראש ובכתב.  

 המבנים    ,. בעת ביצוע העבודותסטודנטים תבקרב אוכלוסייהעבודות מתבצעות  00.02.4

 ם וסביבתם הצמודה לא יהיו פנויים מאדם.הסמוכי                 

 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחה מוחלטות של מניעת כל פגיעה או                    

 סיכון לפגיעה באדם או ברכוש כלשהו, וזאת בכל עת, ולשביעות רצון המפקח.   

 :אישורים   00.03

בין שהינן כלולות בתכולת העבודה ובין שלא,   ,עבודותכל תמורה בגין שולם תלא     00.03.1

 .לפני ביצוען  אישור מוקדם ובכתב מהמפקחאלא אם ניתן 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים     00.03.2

ובכללם המפקח וקבלנים אחרים, ככל שיהיו, אשר יבצעו עבודות שונות   ,בדבר

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך התחשבות מרבית בצרכי    בתחום עבודתו.

 העבודה הסדירה  

כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או   לעשותוכן המתנהלת בסביבת המבנה, 

 הפרעות מכל סוג שהוא. 

 

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי שמורה למזמין הזכות למנות     00.03.3

מכוח התקשרות ישירה עימם, וזאת לביצוע   ,קבלנים/ספקים/גורמים אחרים

עבודות אשר אינן כלולות במסגרת ההתקשרות עם הקבלן הראשי, לרבות: עבודות  

, הצטיידות מכל סוג שהוא וכל עבודה אחרת הנדרשת לביצוע מושלם של  ריהוט

תן שירותי  לימלא עם גורמים אלו ובאופן המבנה. הקבלן מתחייב לשתף פעולה 

קבלן ראשי )לרבות: תיאום, שמירה וביטוח( וזאת ללא כל תמורה מעבר לנקוב  

 ה השונים.  במחירי היחידה של כתב הכמויות, אלא אם צוין אחרת במסמכי ההצע

 :בטיחות   00.04

 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כדי להגן על העובדים כגון: גידור, שלטים,

והממונה בטיחות    שומר, אביזרי בטיחות, תאורה ומילוי כל ההוראות והתקנות של הרשויות

 מטעם המכללה. 
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  קיוםאה מאי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או פגיעה לגורם כל שהוא כתוצ

ועקב ביצוע לא נכון ולא זהיר של העבודה. על הקבלן להעסיק מנהל  הבטיחות דרישות

עבודה מוסמך צמוד לאתר שיהיה, בין היתר, אחראי לבטיחות בעבודה של כל העובדים 

בין אם הם קבלני משנה של הקבלן הראשי, קבלנים ממונים לקבלן הראשי או   ,באתר

קבלנים/ספקים מטעם המזמין. הקבלן יידרש להציג את תעודת ההסמכה של מנהל העבודה  

 גם לנושא הבטיחות ואת טופס הדיווח למשרד העבודה. 

 

 :אמצעי זהירות  00.05

                   בלן על חשבונו בכל אמצעי הזהירות המפורטים ינקוט הק ,בנוסף לאמור בסעיפים השונים          

 מים, תקשורת, ביוב  וכו' )ניתוק, העתקה   ,להלן: לא יבוצע שום טיפול בכבלי חשמל, טלפון    

 וכו'( על  ידי עובד הקבלן, אלא אם כן ניתן אישור בכתב על ידי המזמין או המפקח.   

 

 :זמניםדרכי ביצוע ולוח  00.06

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה או תוך פרק זמן    7הקבלן יגיש לוח זמנים מפורט תוך 

 אחר שייקבע על ידי המפקח )לפי המוקדם(, לאישור המפקח.

 . המפקחהלו"ז יהיה ממוחשב על פי הנחיות המפקח ויעודכן ע"י הקבלן מעת לעת עפ"י קביעת  

תשלום  כלולות בהצעת הקבלן ולא ישולם בגינן לויות הכנת לו"ז והמעקב במהלך הביצוע ע

 . נוסף

תכנית שיטת ביצוע העבודות תכלול גם פירוט של הציוד שבדעת הקבלן להשתמש ביחס לסוגי    

העבודה השונים ובזמנים שונים. לא יתחיל הקבלן בביצוע כל עוד לא אושרה תכנית הביצוע על  

 .ידי המפקח, המנהל והמזמין 

ייתכן  ,ובין היתר ,קצריםהינם וא מודע לכך שלוחות הזמנים לביצוע הקבלן מצהיר בזאת שה

כי יידרש לעבודה במשמרות נוספות ו/או עבודות לילה. ידוע לקבלן שלא תתקבל כל תוספת 

 בעבור זאת וכי העלות מגולמת כבר במחירי היחידות. 

 

 :סדר עדיפויות לביצוע 00.07

    בידי המפקח ו/או המזמין שמורה הזכות לשנות ולקבוע את סדרי העדיפויות ו/או    00.07.1

ולהנחות את הקבלן לתחילת    ,לשנותם מעת לעת, הכל לפי החלטתם הבלעדית                             

 עבודה בשלב מסוים לפני סיום שלב אחר. 

 לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כספית או אחרת בגין שינוי סדרי    00.07.2

 פורט לעיל. העדיפויות לביצוע שיוכתבו לו על ידי המפקח כמ                
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 :אחריות לביצוע השלד   00.08

 לא תקף 

 :ביצוע מהנדס   00.09

 

 מהנדס ביצוע אשר יטפל באופן אישי ,הקבלן יעסיק בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע

בתאום ובפיקוח על העבודות. מהנדס זה יהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. הקבלן  

. הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית הריסה  יידרש להציג את תעודת ההסמכה של המהנדס

מאושרת ע"י מהנדס קונסטרוקציה מנוסה ורשוי כחוק, כתנאי לתחילת ביצוע עבודות הריסה  

מנהל עבודה מורשה  בעל   ,יעסיק הקבלן במשך כל עת ביצוע העבודות באתר ,נוסףב כלשהן.

א חוזה זה, ובעל  דה מושעבושנים כמנהל עבודה בעבודות דומות ל  10ניסיון מוכח של לפחות  

 תעודת הסמכה לנושא הבטיחות מטעם משרד העבודה. 

 :המדידה לתשלום 00.10

 כל היוזמה, הטרחה וההוצאות הכספיות מכל סוג שהוא שנובעות במישרין ו/או בעקיפין         

 בנפרד.        ן על הקבלן ועל חשבון הקבלן ולא  ישולם עליה תהיינה מקיום המדידה לתשלום           

 בנוסף לכך, לא ישפיעו הדברים הנ"ל והנובע מהם על לוח הזמנים של הפרויקט.           

 העבודה תימדד נטו ללא תוספת עבור פחת וכדומה, התשלום יהיה רק עבור חומרים ועבודה             

 שסופקו בפועל.            

 המחיר כולל את כל חומרי העזר ועבודות לוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, למעט            

 פרדים.   אותם חומרים ו/או עבודות אשר נמדדים בסעיפים נ           

 

 :שטחי התארגנות   00.11

 ימציא הקבלן למפקח תכנית התארגנות ,ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה  7תוך 

, משרדי האתר, דרכים  אחסוןבשטח. תכנית ההתארגנות תכלול את סימון הגידור, מקומות            

 סות המוגדרות,   זמניות, נקודות כניסה ויציאה מהאתר, גידור שטחי פעילות ומעברים לכני

 הסדרי תנועה זמניים של רכב והולכי רגל לכל שלבי הביצוע, מיקום הזנות חשמל ומים לצרכי             

 כנית כפופה לאישור המפקח. ועבודה וכיו"ב. הת           

 על הקבלן להקים מבנה משרד לשימושו של המפקח בהתאם למפורט להלן:            

ס"מ    100/120מ"ר, יכלול לפחות שני חלונות במידות    20 -לפחות בגודל של כ המבנה יהיה   -           

עם סורגים, דלת לנעילה, המבנה יחובר זמנית לרשת החשמל והטלפון של האתר על ידי הקבלן  

 רותים אינטגרלי או נפרד.ימבנה ש ועל חשבונו.

 ציוד

 הקבלן יספק וימקם במבנה את הציוד הבא: 
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 כניות.  וברזל שתי דלתות לנעילת תשלושה ארונות  .1

 רות    ימג 3ס"מ כולל  70X150": שולחן משרדי במידות של Tשני שולחנות שיועמדו בתבנית " .2

 אנשים לכל הפחות.   10-רות, שולחן ישיבות לילפחות עם אפשרות נעילה של שתי מג     

 ן למפקח. נ כיסאות משרדיים רגילים + כסא אחד מתכוו 10.  3

 למיזוג אויר ולחימום.מזגן  .4

 כולל חומרים מתכלים כמו: נייר, דיו וכדומה.  מכונת צילום משולבת עם פקס וסורק  .5

 טלפון(. שני קווי טלפון לשימוש בלעדי של הפיקוח )פקס+  .6

 הספקה סדירה של מים לנ"ל.  מכשיר שתיה למים חמים וקרים+ .7

 "  win 10 proומעלה )ע"פ אפיון הפיקוח( ותוכנת הפעלה    i5. מחשב 8

 כניות. ו. לוח קיר לתליית ת9

 חשמל: 

 ווט.  40X2מנורות פלואורסנט  2. 1

 שקעי טלפון לפחות.  2 -שקעי כח לפחות ו 4  .2

 חיבור למזגן.  1  .3

 

 :עבודה ליד מבנים קיימים ומערכות קיימות   00.12

 

 שהן בסמיכות למבנים קיימים ולקווים קיימים של חשמל,  בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כל

 טלפון, מים, ביוב, תיעול, תקשורת וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה   

 קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים.  

 כחות   בכל מקרה של חפירות על ידי צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנו

 . "(המיוחד המפקח)להלן: " ים אלהו המפקח, ובנוכחות מפקח מטעם הרשות האחראית לקו            

   -אשר עשויים להיות להם מתקנים תת ,על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים            

 חברת "בזק", חברת חשמל, מקורות, מחלקת הביוב והמים של המועצה     :כגון ,קרקעיים            

 . המקומית וכו'            

חובת הקבלן לקבל אישורי חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקנים   

קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט  -התת

 המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.  הכללי ולהוראות

כל נזק שיגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור   

הטיפול עם הרשויות והגורמים ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים  

בנה ככלולות  קרקעיים והעיליים )לרבות חפירה בידיים( וההוצאות עבור כל אלה תחש-התת

 בהצעת הקבלן. לא תשולם לקבלן כל תמורה כספית נוספת בגין האמור.  
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 הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי               

צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהיא עקב מעשיו  ב העי פגל  הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה ש           

ו/או מחדליו של הקבלן, הוא יתקן זאת באופן מידי בכפיפות להוראות המפקח וישא בכל 

 האחריות  

 הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל              

 היא בלעדית.              

 

 :שבות עם תנאי החוזההתח 00.13

 

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים במסמכי  

 על כל נספחיו. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים  , המכרז

 את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים על פרטיהם.            

 אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי  אי הבנת תנאי כלשהוא או 

 המחיר בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.             

 

 :מסירת העבודות   00.14

 

 החוזה כשהן גמורות, שלמות,   מושאבסיום עבודתו ימסור הקבלן למפקח את כל העבודות 

 נקיות לחלוטין ומוכנות לשימוש.             

 האחריות לשלמות העבודות, המוצרים והפריטים כל עוד לא התקבלו על ידי המפקח, מוטלת              

 על הקבלן לבדו, וכוללת אחריות על נזקים, אובדן, גניבה וכל פגיעה אחרת בעבודות ובשלמותן.           

ותים למזמין, לקבלני המשנה ולקבלנים הממונים או  על הקבלן הראשי לספק את כל השיר 

 לקבלנים מטעם המזמין עד אכלוס המבנה. 

 

 מבוטל.  00.15

 

 :גידור ושילוט אזהרה   00.17

עפ"י חוקי הבטיחות   הקבלן יקים על חשבונו גדר היקפית להגנה על בני אדם ורכוש, הכל

 הגדר תקיף את שטח האתר כולל שטחי החפירה והגישה.   ותקנות משרד העבודה.

מתוצרת חברת   ,מ"מ לפחות 0.6דגם איסכורית בעובי  ,הגדרות יהיו עשויות מפחי אלפא 

מ' מפני הקרקע לפחות. מפתח בין   2כולל שלד פלדה )עמודים ומרישים( ויהיו בגובה   ,איסכור
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מ' מקסימום. הקמת הגדר תכלול אספקת חומרים, ביסוס עמודים ע"י יסודות   3 –העמודים 

 לבן.   -בטון, תיכנון הגדר והקמתה. צבע הגדר 

  70%והעומסים שיילקחו בחשבון יהיו  1414הגדר תתוכנן לעמידה בפני כוחות רוח לפי ת"י   

 ריותו הבלעדית. הקבלן יתכנן ויקים את הגדר באח  סימום )בהתאם לדרוש למבנה זמני(.קמהמ

הגדרות ילוו בשילוט אזהרה מתאים )צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק ו/או על פי   

הקבלן אחראי לשמירה על תקינות ושלמות כל הגדר  . הנחיות המפקח( ובתאורה )באם תידרש(

 הנ"ל ישמש תנאי לאישור חשבון סופי.   –עד למועד מסירת העבודה 

הגדר והציוד הנלווה לה  את וראת המפקח, יהיה על הקבלן לפרק בגמר העבודה, או עפ"י ה  

ולפנותה מהשטח. על הקבלן לכלול ההוצאות הנ"ל במחירי הצעתו, ולא תשולם עליהן כל  

 תוספת נפרדת.  

 

 :מדידה 00.18

וי בניין, קביעת מפלסים ומדידה של כל קומה בבניין וכו' יבוצעו על  והעמדת הבניין, קביעת ק 

יגיש המודד תכנית חתומה על ידו המאשרת   ,מודד מוסמך מטעם הקבלן. לאחר כל מדידהידי 

 את  

 כולל חתימה על טפסים מתאימים של הוועדה המקומית    ,ביצוע עבודת המדידה ואת נכונותה          

 ( כנדרש. הנתונים יימסרו גם במדיה מגנטית. 4לצורך קבלת טופס איכלוס )טופס           

 עבודות המדידה לא ישולם שכר נפרד. הוצאות המדידה תיחשבנה ככלולות במחירי   עבור

 היחידה של הסעיפים השונים שבהצעת הקבלן.             

כניות  וכי הקבלן ימסור למזמין, עם גמר כל שלב, את הת  ,למען הסר ספק מודגש בזאת          

 (: 4)טופס הנדרשות ע"י הרשויות השונות לצורך קבלת היתר אכלוס 

 ;תכנית עדות של יסודות המבנה -

 ; קורות היקפיות של המבנה- תכנית עדות של קו הקירות -

 ;תכנית עדות הכוללת את כל מפלסי המבנה -

 כל תכנית אחרת אשר תידרש מהוועדה המקומית או כל רשות אחרת, לגבי המבנה.  -

 הוועדה המקומית. כמו כן, יחתום מודד מטעם הקבלן על כל הטפסים הנדרשים ע"י  

 בנפרד.   ןכל העבודות המפורטות בסעיף זה כלולות בסעיפי הכמויות השונים ולא ישולם עבור  

להזמין ביצוע מדידות ע"י מודד מטעם  ,בהתאם לשיקול דעתו בלבד ,רשאי המפקח ,בנוסף 

 המזמין, כאשר בעלות ביצוע מדידות אלו יחויב הקבלן, ללא כל זכות ערעור מצידו.

  

 : ( ומסמכים טכניים נלוויםMADE ASתכניות עדות ) 900.1
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כניות )משורטטות בתכנת  וסטים של ת שלושהעל הקבלן למסור למפקח עם סיום העבודה 

AUTOCAD 2000    או מהדורה חדשה יותר ומודפסות ע"י תווין( חתומות על ידו, הכוללות 

וזאת במידה שבוצעו על   ,ובחלקי המבנה השוניםאת העבודות הנסתרות והגלויות במערכות             

 ידו.   

 ימסור שלושה עותקים של קטלוגים, ספרי הדרכה, הפעלה ואחזקה מונעת   ,בנוסף לנ"ל            

 בצורה ברורה ומדויקת את העבודות כפי    נהתעד תכניות ולכל המערכות שיסופקו על ידו. הת

 כניות העדות כנדרש לעיל, כלולות במחירי היחידה של   וכנת תשבוצעו בפועל. כל ההוצאות על ה            

 חתימה על מסמך קבלה/מסירה ואישור החשבון הסופי לתשלום, מותנים    .הצעת הקבלן           

 כניות העדות והמסמכים הנ"ל למפקח. ובמסירת ת           

 

 :מוצר "שווה ערך" 00.20

 

 פירושו   ,הפנייה לקבלת הצעות מחיר/חוזה זההמונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי 

 של חברה אחרת.   ,שרשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו ומחירו            

 טעון אישור מוקדם בכתב של    ,מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף

וחלף ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת  המפקח והאדריכל באמצעות המפקח, בין אם המוצר ה

 המפקח/אדריכל.           

 בכל מקום בהצעה/הסכם זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר   

 אור הטיב הנדרש מאותו מוצר. ינעשה הדבר לצורך ת  ,וכו'            

 בלן רשאי להציע מוצר שווה   יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והק

 ערך במשמעו בסעיף זה.              

 מודגש שהמפקח/המנהל רשאים לא להחליף מוצר נתון במוצר שווה ערך ללא שום  

 הסברים. החלטה לבצע מוצר שווה ערך נתונה ביד המנהל/המפקח בלבד.             

 ש"ע מבחינה טכנית אך נמוך יותר  על הקבלן לקחת לתשומת לבו כי במידה ויציע מוצר            

 במחירו מהמוצר המוגדר, ייתכן ויידרש להחזר כספי למזמין בגין ההפרש.           

 

 :          מחיר יסוד 00.21

 הכוונה    ,בו מוזכר המושג "מחיר יסוד" ,בכל מקום במסמכי ההזמנה להציע הצעת מחיר/ חוזה          

 מחיר החומר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר.  היא ל           

 מחיר היסוד לא מביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, פחת, רווח קבלן או מימון            

 הוצאות אחרות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן בעצמו על מחיר החומר עם              
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  ,כל ספק חומר או מוצר. במידה והקבלן ינהל את המשא ומתן על הספקת החומר או המוצר          

 הוא יהיה חייב באישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב המוצר ולמחירו. 

 במידה והקבלן נתן הנחה על סעיף המורכב ממחיר יסוד, לא תחול ההנחה על מחיר היסוד.            

 

 : אתרקבלת ה 00.22

 

 ימדוד הקבלן את האתר, יבדוק את העבודה שבוצעה על ידי קבלנים    ,לפני תחילת העבודה

כניות. לאחר שקיבל הקבלן לידיו את האתר  ואחרים ויודיע למזמין על כל חריגה מהנדרש בת             

תהיה האחריות לעבודה כולה על הקבלן ללא קשר לטיב הביצוע ודיוק הביצוע   ,או את חלקו

  של

 הקבלן שעבד לפניו.             

 

 : תאום עם מבצעים ונותני שרות אחרים )"גורמים אחרים"( 00.23

 

חברת קו צינור הנפט,   ,רשות  הניקוז : במידה ובנוסף לקבלן יעבדו במקום גורמים אחרים כגון

  חב' בזק, חברת החשמל, ספקי ציוד שונים, ספקי מתקנים שונים, מבצעי עבודות מיוחדות וכו'

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלאים והדוקים עם גורמים אלה, והוא   –

 מתחייב לציית להוראות המנהל בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום.

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו כך שתינתן עדיפות לגורמים האחרים הנ"ל ועבודתם תוכל  

 להתבצע ללא הפרעות כלשהן. החלטתו של המנהל בכל הקשור לצורך עבודת הקבלן ולמניעת             

    תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ,הפרעות והכרעתו בנדון           

 .המכרזכלשהו עבור התאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים הנ"ל אלא אם צוין אחרת במסמכי             

באופן מיוחד מופנית תשומת לב הקבלן לעובדה שהמזמין רשאי למנות ולהכניס לאתר 

חוזה זה, קבלנים נוספים לביצוע עבודות   מושאקבלן הבמקביל לביצוע העבודות על ידי 

חוזה זה. עבור כל  מושאוזאת ללא כל התנגדות או הפרעה מצד הקבלן  ,אחרות בפרויקט

לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא בנוסף לכלול בהצעתו אלא   ,התיאומים שידרשו עקב כך

 המכרז. אם צוין אחרת במסמכי  

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה:   00.26

ר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו,  כי סייר באתר העבודה והכי  ,הקבלן מצהיר בזה           

מיקומם של המתקנים התת קרקעיים והסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום. כמו כן  

כי הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו.    ,קבלןהמצהיר בזה  
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לרבות המפרטים,  המכרז, הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את כלל מסמכי 

השרטוטים וכתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם. כמו כן,  

 מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. 

לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם   

  המכרז.ת ו/או בשאר מסמכי כניו ואינו בא לידי ביטוי בת

כניות למציאות באתר. כל דרכי  ועל הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת הת 

 הגישה שתידרשנה לצרכי העבודה, תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו, ולא תשולם כל תוספת בגין השאיבה והפינוי   

 תב הכמויות. יה כלול במחירי היחידה השונים בכומחירם יה

כמו כן, לא יהווה הדבר כל עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן או לעיכוב קצב העבודות של  

הקבלן או להארכת משך הביצוע הכללי ועליו יהיה לנקוט על אחריותו וחשבונו בכל אמצעי  

 ובמפרטים.כניות ושיידרש לשם ביצוע העבודות כנדרש בת

 

 מניעת הפרעות:   00.27

 

הקבלן ידאג, במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת             

גידור והפרדה מוחלטת בין   :סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו

ותאורה סביב חפירות ובורות  , שילוט פעילות הסטודנטיםביצוע העבודות לבין שטח שטח 

ותאורה וכן כל סידור  פתוחים, שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון

 ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח. 

תנועתם  לכן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה העלולה להפריע  

 י רגל ושל כלי רכב מכל הסוגים בכל תחום עבודתו ובכל שטחי האתר.החופשית של הולכ 

העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה ולהנחיות להגנת עוברי   

 דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות בהוצאת משרד התחבורה. 

לי הרכב בכבישים  הקבלן ידאג שבמשך כל תקופת הביצוע, לא תיפסק התנועה השוטפת של כ  

קיימים ויבצע את העבודה בהתאם לשלבי הביצוע המוצעים שיאושרו ע"י המזמין. כמו כן  

 ידאג הקבלן שבכל תקופת ביצוע העבודה, תהיה נגישות לכל מבנה שצמוד לאתר העבודה.

כניות תנועה לשלבים השונים יוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח. כל הוצאות עבור מילוי  ות 

ג'רסי בין מסלולי התנועה,  -ו/או ניו  Wישות סעיף זה ע"י הקבלן, כמו הצבת מעקות מסוג  דר

 –ביצוע בשלבים, ותמרור כבישים, נקיטת כל אמצעי הבטיחות ו/או כל אמצעי שיידרש 

 בנפרד.  ןתחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבור
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 :סיווג קבלן ראשי וקבלני משנה 00.29

לקבלני משנה. במקרה זה על הקבלן   מכרזעבודות הכלולות בההקבלן רשאי למסור חלק מ  

להגיש רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק ולקבל אישור מאת המפקח ו/או המזמין  

לזהותם מראש ובכתב. קבלני המשנה שיועסקו יהיו מורשים לסוג העבודה שיבצעו )סיווג  

קדם  והיקף(. לאחר קבלת האישור לקבלני המשנה, אסור יהיה לקבלן להחליפם ללא אישור מו

 מאת המפקח ו/או המזמין.  

הרשות בידי המפקח ו/או המזמין לסרב להעסקת קבלן משנה פלוני מבלי לנמק. אישורו ו/או              

לא יגרע במאומה מכל   ,סירובו של המפקח ו/או המזמין להעסקת קבלני המשנה הנ"ל

או מחדל של  /התחייבות ומכל אחריות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה, האחריות לכל מעשה ו 

 הראשי בלבד.קבלן משנה תהא באחריות הקבלן  

היה ולא יאשר המזמין לקבלן הראשי את העסקת קבלן משנה פלוני, יהיה המזמין רשאי              

להתקשר בחוזה נפרד עם קבלן משנה מטעמו וזה ישמש כקבלן ממונה לקבלן הראשי. הקבלן  

מסמכי  הוראות כלל הכל בכפוף ובהתאם ל לא יהיה זכאי לכל תמורה כספית בגין העניין,

 המכרז.  

 בקרת איכות:   00.30

        קבלני משנה:    00.30.1

חלקים שונים של המבנה יבוצעו ע"י קבלני משנה מטעם הקבלן הראשי וקבלני                   

הקבלן הראשי  מלבדוק  את ממונים לקבלן הראשי מטעם המזמין. אין הדבר פותר  משנה

ורואים את הקבלן כאילו הוא אחראי   ,ת קבלני המשנה בכל אמצעי אשר יראה לנכוןולבקר א

 לכל עבודת קבלני המשנה, ללא תלות בעבודת המפקח מטעם המנהל. 

 

 שיתוף פעולה עם המפקח:    00.30.2

הקבלן מתחייב במהלך כל שלבי העבודה באתר למלא אחר דרישות המפקח בכל                   

המבוצעת ע"י   במסגרת בקרת האיכות ISO 9001הקשור ליישום תקן איכות  

 המפקח. 

                         

 דמי בדיקת דגימות: –החומרים והמלאכה טיב   00.31

  נהבוצעתכל הבדיקות  מודגש בזאת כיי המכרז, מסמכ הוראות מכלל בנוסף ומבלי לגרוע 

תדירות וכמות הבדיקות  ה, םתחומיאת הבמעבדות מאושרות ויהיו ע"ח הקבלן. המפקח יקבע 

והוא רשאי להזמין ישירות או להורות לקבלן להזמין את הבדיקות ולחייב את הקבלן  

ה, לא ישולם לו  בהתאם. בכל מקרה, במידה והקבלן יזמין ישירות את הבודק מטעם המעבד

 בגין כך ולא יהווה הדבר עילה לתביעה כלשהי כלפי המזמין. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

13 

 

 ההתקשרות עם המעבדה המאושרת תהיה ישירות עם המזמין. המזמין ינכה מכל חשבון 

בדיקות   בגין הבדיקות אשר תבוצענה. מובהר בזאת, כי קיימות 1%מאושר של הקבלן סך של 

בנפרד על חשבון הקבלן, הכל כמפורט  נהבוצעתנוספות אשר אינן כלולות בסכום זה והן 

 במסמכי המכרז.  

האחריות להזמנת נציג המעבדה לביצוע בדיקות או לקיחת מדגמים חלה על הקבלן במלואה  

 ולא תשולם לו כל תמורה בגין כך. 

ל הקבלן יהיה למלא אחר הוראות  וע  ,פרוגראמת הבדיקות, מיקומן וכו' תיקבע ע"י המפקח

המפקח ונציג המעבדה המוסמכת בכל הנוגע לביצוע מושלם של כל הבדיקות, כולל כל ההכנות  

 שתידרשנה ע"מ לאפשר לנציג המעבדה לבצע עבודתו כנדרש.

 

 התחברויות לרשת המים והחשמל:    00.32

ים הדרושים למערכת  המים הדרושים לביצוע העבודה וכל עבודות העזר, לרבות כל החיבור  

המים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן להתקין מונה מים בעת התחברותו למערכת  

ה משכר עבודתו עפ"י  כובכל חודש תימדד כמות המים אשר נצרכה ע"י הקבלן ותנו ,הקיימת

תעריפי המים המשולמים למועצה המקומית. על הקבלן לעשות על חשבונו את כל הסידורים  

חוסר מים רשת או לחץ   :כגון ,תקין את כל המתקנים כדי למנוע תקלות באספקת המיםולה

 בלתי מספק.  

לרבות  חיבור החשמל לצרכי   ,איתור מקור החשמל הדרוש לביצוע העבודה וכל עבודות העזר           

על הקבלן    הקבלן ויהיה עפ"י כל תקנות הבטיחות וחוק החשמל. יהיה באחריות וע"ח -עבודתו  

ובכל חודש תימדד כמות החשמל אשר   ,להתקין מונה חשמל בעת התחברותו למערכת הקיימת

 ה משכר עבודתו עפ"י התעריפים המשולמים לחח"י. כנצרכה ע"י הקבלן ותנו

לבדו ויהיו כלולים במחירי  כל ההוצאות הכרוכות בחיבורי החשמל והמים יחולו על הקבלן   

 אם יידרש ע"י המזמין בגמר העבודה.  ,העבודה, לרבות פירוק

תקלות או הפסקות באספקת מים ו/או חשמל לא תשמשנה עילה להארכת זמן ביצוע או   

 לתביעות מכל סוג שהוא. 

ר, עלות  במידה והקבלן יחליט להביא לאתר גנרטור לצורך אספקת חשמל לעבודות וניהול האת          

הגנרטור וכל הדרוש להפעלתו יחולו על הקבלן ולא תשולם בגינם כל תוספת. במקרה זה פטור  

והגנרטור יהווה    היההקבלן מהתקנת מונה למדידת החשמל. אולם, עליו לקחת בחשבון כי 

יחויב הקבלן בהתחברות לרשת החשמל הקיימת עפ"י   ,הפרעה כלשהי לפעילות השוטפת

 לעיל. המצוין 

כל המים והחשמל הנדרשים לצורך הרצת מערכות יסופקו ע"י הקבלן   – הסר ספק   למען 

 על חשבונו הבלעדי. ההוצאות בגינם תהיינה  ו
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מסמכי  כי האמור בסעיף זה בא בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות   ,למען הסר ספק מובהר בזאת

הדבר בהזדמנות הראשונה שלמנהל על הקבלן לפנות בעניין   ,במקרה של סתירההמכרז. 

 מתגלה לו ולקבל את הוראותיו בעניין. החלטת המנהל תהיה סופית ומכרעת. 

 

 סילוק עודפי חומרים ופסולת   00.33   

כל הפסולת תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. המקום אליו תסולק    

לה  הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל א

ין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן,  י יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. לענ

אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר  

עפ"י הוראות המפקח וללא תשלום נוסף. סילוק הפסולת, כפי    העבודה ו/או בקרבתו, הכל

בין אם הדבר נדרש במפורש באותם   ,שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה

 ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. ,הסעיפים ובין אם לא

 

 הגנה בפני נזקי אקלים 00.34

 

הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת    ינקוט ,במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות 

גשמים, רוח,   :לרבות ,הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות ,המבנה/העבודה, הציוד

 אבק, שמש וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה  

 ח. וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפק

כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת   :אמצעי ההגנה יכללו 

במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה  התעלות תעלות לניקוז המים, אחזקת 

 ידרשו על ידי המפקח.יוכן בכל האמצעים האחרים ש ,בגמר הביצוע התעלות  וסתימת

ו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובתוקף שיהיה  כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקט 

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,   ,כל נזק שיגרם לעבודות 

 בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.  ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו

כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג האוויר, לרבות  ,להסרת ספק מודגש בזה 

ח עליון ולא יהוו עילה להארכת לוח הזמנים לביצוע או לתביעה כלשהי  ולא יחשבו ככ ,גשמים

 של הקבלן מאת המזמין. 

גשר  לן עיכוב הנובע מתנאי מזג האוויר, יהיה עליו לתכנן עבודתו בהמשך כך שיבהיה ונגרם לק           

 יגור בלוח הזמנים ותתאפשר השלמת המבנה ומסירתו למזמין במועד הנקוב בחוזה. הפ על 
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 _____________     _________________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן      תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המיוחד המפרט הטכני  .ג

 עבודות איטום  – 05פרק 

 

 איטום רצפת חדרים רטובים .1

  

בניית הקירות, יש לבצע בהיקף החדר הרטוב  על גבי רצפת הבטון לפני  .1.1.1

חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה  

ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר על מנת להטביע רשת להחזקת הטיח   1-בכ

 במקום.
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ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.   10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ .1.1.2

ס"מ מתחת   1  -יהיו בגובה של כ באזור דלת הכניסה, פני החגורה

 לתחתית הריצוף במקום. 

  

 הכנת השטח   .1.1

לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע    .1.2

האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות  

וכו'. יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום.  

 טום.  לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האי

בסף הדלת יונח פח שטוח אל חלד שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל את    .1.3

 האיטום בחפיפה.  

 ביטון צינורות  .1.2

יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם    .1.4

ס"מ. פני מעטפת   2-3 -בשכבת בטון, כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ 

 הבטון יהיו יציבים.  

 פריימר פוליאוריטני   .1.3

" או  AQUADURיש לבצע מריחת פריימר אפוקסי על בסיס מים  מסוג "  .1.5

 . ג"ר/מ"ר 300שו"ע בכמות של 

 איטום פוליאוריטן ביטומני   .1.4

על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום פוליאוריטן ביטומני    .1.6

 מ"מ.   3" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של HYPERDESMO PBמסוג "

סביב מחסומי הרצפה יש להלביש רצועה של יריעה גמישה מסוג "סיקה בנד"    .1.7

ס"מ. יש לבצע במרכזה חור   X 30 30או שו"ע. הרצועה תהיה במידות של 

ס"מ קטן יותר מקוטר הצינור הנתון ולהלבישו בלחץ. מריחות   1- בקוטר של כ

 האיטום יבוצעו על גבי היריעה ויכסו אותה באופן מושלם.

ס"מ   10-האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של כ  .1.8

 גורת הבטון.  מעל פני הריצוף הסופי, כלומר על כל גובה ח
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 בסף הדלת יעלה האיטום על גבי הפח בחפיפה.    .1.9

 טיפול במעברי צנרת   .1.5

, מתכת וכד' החודרים דרך  PVCבמעברי צינורות שונים כדוגמת "גבריט",   .1.10

"  EASY GUMרצפת החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג "

 או שו"ע בצורת רולקה עבה סביב הצינור. 

 כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום.    

 נייר טול להגנה  .1.6

 על גבי האיטום יש להניח נייר טול להגנת האיטום.   .1.11

 גמר  .1.7

 ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.    .1.12

1.12.1.  

 איטום קירות חדרים רטובים .2

  

הערה: סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שירותים,   .1.12.2

מקלחות, אמבטיות וכד'. קירות בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד  

לאחר בניית קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת   וכד'.

הבטון ההיקפית של החדר יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום  

 להלן: כ

 

 הכנת השטח   .2.1

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל    .1.13

 החומר הלא מודבק )כמו חול(. 

יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או אופקים בהתאם לתוכנית של יועץ    .1.14

 אינסטלציה.  

חול,   3צמנט,  1יש להחליק את דפנות בשקעים באמצעות תערובת   .1.14.1

 מכמות הצמנט(.  15%" א ושו"ע )Mמים ו"סיקה לטקס 
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 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף.   .1.15

 איטום   .2.2

 בקירות בלוק ו/או בטון   .1.16

חול, ומים   2צמנט,  1בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית בתערובת של   .1.17

מכמות המים. עובי מינימלי של השכבה   15%ו"ע )" או ש1בתוספת "סיקה 

 מ"מ. 8יהיה 

 בקירות גבס ו/או וילה בורד  .1.18

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל   3בשטח הקיר יש לבצע    .1.19

ק"ג/מ"ר(. ביצוע   3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ   1בכמות של  " או שו"ע107

 השכבות יעשה ברצף כלומר רטוב על רטוב, אין להמתין לייבוש בין השכבות. 

בחיבורים בין לוחות הגבס, חיבורים אנכיים, אופקיים וכד' יוטבעו רצועות    .1.20

 ס"מ.  10- ג"ר/מ"ר ברוחב של כ 60רשת אינטרגלס משקל  

 ים וסביב צינורות עיבוד האיטום בחיבור .2.3

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום העולה על החגורה, בקו המפגש עם    .1.21

" ברוחב  SIKA SEALTAPE Sהלוח, יש להטביע רצועת סרט גמישה מסוג "

 ס"מ. על גבי הרצועה תבוצע המריחה הצמנטית עד לכיסוי מושלם.  12 -של כ

רצועת אטימה מסוג   במעברי צנרת שונים החודרים את הקירות יש להרכיב   .1.22

"SIKA SEAL TAPE S  או שו"ע במידות מתאימות. הדבקת הרצועה "

 לעיל(.  1.2תבוצע על גבי שכבה ראשונה של חומר איטום צמנטי )ראה סעיף  

 מ'.   2האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של   .1.23

 גמר  .2.4

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל.   .1.24

ההדבקה תעשה בעזרת דבק משופר   – הדבקת פסיפס זכוכיתבמקרה של   .1.25

 " או שו"ע. 100" או "כרמית 770מסוג "תרמוקיר 
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ההדבקה תעשה בעזרת דבק משופר    -במקרה של הדבקת פורצלן או קרמיקה   .1.26

 " או שו"ע. SIKA SERAMמסוג "
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 : עבודות נגרות ומסגרות פלדה 06פרק 

 כללי  .1

לפני ביצוע עבודות המסגרות, יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר ויתאימם לתכניות   

 העבודה. 

 הקבלן יהיה אחראי על התאמת מידות פרטי המסגרות למידות הפתחים. 

 על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר קבלני המשנה. 

 כל פרטי המסגרות יבוצעו עפ"י הנדרש במפרט הכללי של משרד הבטחון.  

. רק לאחר אישורם יותר לקבלן את יתרת  בה לבצע פריט לדוגמא  מכל סוג דלת או משקוףחו 

 הפריטים.

 דוגמאות ותכניות יצרן  .2

על הקבלן להגיש לאישור  המפקח דוגמאות ותכניות יצרן של כל פרטי הנגרות והמסגרות,   

העבודה. כל  כולל פרזול וכיו"ב, הדגמים והתכניות ישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלת 

הפריטים ייעשו כדוגמת "ש.ב.א. או "רינגל"  או "רשפים" או ש"ע מאושר עפ"י הפרטים 

 המצורפים בסוף החוברת. 

 בקרת איכות  .3

 עפ"י הנדרש במפרט הכללי של משרד הבטחון.  

 משקופים  .4

 כל המשקופים יהיו מפלדה, אלא אם מצויין במפורשות אחרת. א.

להכנת המשקופים יש להשתמש בפח בעובי המופיע בתכנית, מגולוון באמבטיה לאחר   ב.

 היצור במלואו.

)"גרונג"( ומרותכות לכל אורך החיתוך. הצירים,   45פינות המלבן מחוברות בחיבור ' ג.

 הכל ירותך במקום המתאים.  –העוגנים, קופסת מגן ללשון המנעול 

 שישאר משטח חלק.כל שטח הריתוך הנראה לעין ינוקה כך  

  20 -עוגנים למלבן עבור קיר לא יותר עבה מ  6עוגני ברזל )סה"כ   3לכל מזוזה יקבעו  ד.

 עוגנים(.  12סה"כ  –לכל מזוזה  3עוגנים במקום   6ס"מ. במיקרים מיוחדים יקבעו 

לשם שמירת יציבות המלבן, יש לחזק את תחתית המלבן )המזוזה( המושקע מתחת   ה.

 ויתני ברזל מתאימים. לפני הריצוף, בזו

הכל לפי הצורך. פנים   –המלבנים יקבעו ויורכבו במקום לפני או אחרי בניית המחיצות  ו.

 ימולא מילוי מלא בטיט צמנט.  –המלבן במקרה הרכבתו אחרי בניית המחיצה 

מסביב לרגליות של המלבן ישפך קונוס של טיט צמנט כך שמצע החול של הריצוף לא   ז.

 תכת. יבוא במגע עם המ
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לפני ההרכבה יש למרוח בזפת חם את כל חלקי המשקוף הנמצאים מתחת לפני הריצוף  ח.

 ס"מ כולל זויתן סוגר(.  7 – 10)בגובה 

בכל דלת המותקנת בקיר חוץ חשוף לגשם יותקנו אף מים לכל רוחב הכנפיים   ט.

  ם. בתחתיתן וגגון לנ"ל. רוחב המשקוף )עפ"י פרטים מצורפים( למניעת חדירת מי גש

 דלתות אקוסטיות  .5

 במקומות המצויינים ברשימות, תבוצענה דלתות אקוסטיות.  א.

האיטום בהיקף הכנף יהיה ע"י גומי או ניאופרן חצי קשיח, אשר יודבק במקומות   

 הנדרשים לכל אורכו, כמופיע בתכנית.

 ההרכבה וההדבקה ייעשו כך שהאטימה תהייה מוחלטת.  ב.

הבידוד האקוסטי הנדרש, הכוונה היא לערך שיימדד באתר,  בכל מקום בו מצוין ערך ג.

 לאחר השלמת התקנת הדלת.

 דלתות אש  .6

בכפיפות לדרישות ת"י   כנפי דלתות אש  יהיו מפלדה עם מילוי חומרים מינרלים,  הכל 6.1

עפ"י הנדרש במפרט )עפ"י     - ודרישות רשות כיבוי אש. עמידות אש של הדלתות   1212

המחמיר ביותר(. הדלתות  יכולות להיות תוצרת "רינגל", "פלרז", "רשפים" או יצרן  

 אחר בעל אישור תקן תקף. 

ל הדלתות  )כנף  כל המנגנונים לדלתות דו כנפיות יכללו מנגנון לסגירה מתואמת ש 6.2

 מחיר הפרזול הנ"ל כלול במחיר הפריט.  –אחרי כנף( 

 ספק הדלתות חייב במחיר הפריט, תיאום הרכבת אלקטרומגנטים עם קבלן  החשמל.  6.3

"ירדני" או ש"ע מאושר,  J.P.M  , LCNכל דלתות האש כוללות מנגנון בהלה תוצרת  6.4

 (.  90או דגם   89עשויים על פי אחת מהאלטרנטיבות המצורפות )דגם  

 כל הפרטים והגימורים עפ"י מפרט החברה והחלטת האדריכל.  

"דורמה" או ש"ע עשוי על פי   H.Dכל דלתות האש כוללות מנגנון סגירה עצמית  6.5

 המפרטים המצורפים. התאמת המנגנון תעשה עפ"י הטבלה המצורפת.   

 "ירדני".  – 4000סידרה  – LCNלחילופין יותקנו מחזירי שמן תוצרת  

 פרזול  .7

 פרזול יהיה ממין משובח, ניתן לפרוק וטעון אישור מוקדם של המפקח.  

 קבוצות רב מפתח ולמפתח ראשי.  6 -כל מנעולי הצילינדר יותאמו לכ 7.1

הדלתות ללא תמורה. ממספר   10%הקבלן יספק למזמין צילינדרים נוספים בכמות של   7.2

 צילינדרים אלה יהיו מותאמים למערכות הרב מפתח הנ"ל.

 ראה דגמים בסוף החוברת.  7.3
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החלוקה לקבוצות רב מפתח ואספקת הצילינדרים הנוספים כלולה בתכולת העבודה   7.4

 ובתכולת המחיר. 

למרות הכתוב ברשימות המפורטות בהמשך, כל הפירזול לארונות החשמל וכיו"ב   7.5

 מסופק ע"י ה"פירזול". 2000עשוי ידית עגולה + מנעול פנימי דגם  היה  י

 הגנה על פרטי מסגרות  .8

 כל פריט מסגרות יכלול: 

 ריתוכים מלאים לכל אורך המפגש. א.

 השחזות.  ב.

 ניקוי חול.  ג.

מתאימה וניקוי מלא של הפרופילים משבבי מתכת, לכלוך ושאריות   פסיביזציה ד.

 הגילוון.

מיקרון. יש להקפיד שהמסגרות לא תתעקמנה בעת    80גילוון חם בעובי מינ' של   ה.

 הגילוון.

צביעה במערכת צבע הכוללת פריימר מקשר )גלווקואט או ש"ע מאושר( שכבת  צבע   ו.

שכבות באתר  כמפורט  בהמשך או   2-ב אפוקסית ואלקטרוסטטית בתנור או צביעה

ש"ע מאושר. הגוונים יהיו עפ"י בחירת האדריכל והצביעה תכלול את כל מרכיבי  

 הפריט כולל ברגים. 

 הרכבה יבשה באתר לאחר השלמת עבודות הבניה.  ז.

 

 צבע .9

                    הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו הצבע כולל סוג               א.

 וכמות חומרי הדילול הנדרשים.

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל, כולל בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה.  ב.

חלקים שנקבעו ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה, יפורקו ויורכבו מחדש עם סיום   ג.

 הצביעה. 

 צביעת עבודות מסגרות פלדה כלולה במחיר היחידה.  ד.

 צבעים שונים של משקוף וכנף לא יהוו עילה לתוספת במחיר.  .ה

כל פריטי המסגרות שדורשים צביעה באתר יובאו לבנין כשהם צבועים צבע יסוד   ו.

כדוגמת גלווקואט בגוון אחד. באתר יצבעו מחדש בשכבה שניה של צבע יסוד ועוד  

 שכבות לפחות.  2-צביעה עליונה עפ"י המפרט ב

"סופר   שכבות צבע עליון   2ייצבע ב"ווש פריימר"  או גלווקואט ועליו  כל פריט מגולבן ז.

  -עמיד" של "טמבור" כל פריט לא מגולבן, יעבור ניקוי חול ולאחר מכן מייד  ייצבע ב 
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שכבות צבע עליון "סופר עמיד" של "טמבור" בכל גוון עפ"י   2שכבות יסוד ועליהן  2"

 בחירת האדריכל. 

גיעו לאתר צבועים, ארוזים, עטופים וממוגנים מפני פגיעות  פרטים צבועים בתנור י  ח.

 מכניות.

 לעיל(.  3ריסוס חול מסחרי )סעיף  –ראה מפרט טמבור לניקוי חול  ט.

 

עפ"י הנחיות המפקח יסופק מפתח "מסטר" לכל איזור דלתות מסויים, הכל עפ"י סיכום  .10

 מראש וללא תוספת במחיר.

 . 10תוכה גם את עבודת הצביעה בהתאם לסעיף תוספת עבור גילבון כוללת ב  .11

 בכל מקרה של אי התאמה או אי הבנה יש לקבל אישור המפקח בטרם ייצור.  .12

 בכל פריט בו נדרש אישור יועץ יש לאשר אצלו ולהחתימו על פרטי ביצוע מאושרים.  .13

מ"מ ולהדביקו ע"ג   2- בעובי כ .P.V.Cבכל מקום בו צריך להוסיף שילוט יש לחרוט הנ"ל ע"ג  . 14 

 הפריט. 

 כל פרטי הדלתות כוללים בתוכם את מחיר הזיגוג והתקנתו לפריט מושלם. .15

 במידות האורך והרוחב או שניהם לא יהוו עילה לתוספת מחיר.   5%שינוי במידות הפריט עד  .16

יימדדו עפ"י פתח הבניה בקיר ולא עפ"י רוחב המשקוף ו/או ההלבשות של כל   מידות הפריט  .17

 פריט ופריט. 

 מפרט לגילוון בטבילה באבץ חם של מוצרים מפלדה לאחר עיבוד המוצר.

 הגדרות  .1

יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט  - באבץ חם  גילוון 1.1

 של אבץ מותך.

שכבת ציפוי המורכבת משכבות סגסוגת אבץ וברזל מכוסה, בדרך   -ציפוי באבץ חם   1.2

 כלל, ע"י שכבת אבץ טהור. 

 תחום המפרט  .2

ה )קורוזיה( במוצרי מפרט זה מתייחס לציפוי אבץ, המיועד להגן על הפלדה בפני חלוד  2.1

פלדה מעורגלים, מחושלים, כבושים, משוכים, כמו ברזל מקצועי, פרופילים מעורגלים, 

מוצרים מפח, מוצרים מפרופילים וצינורות מכופפים ו/או מרותכים, קונסטרוציות,  

 רשתות מוכנות לבטון, סבכות, גדרות, פרזול לבניינים וכו'.

צי מוגמרים המיוצרים במפעלים ייחודיים ו/או  מפרט זה אינו מתייחס למוצרים ח 2.2

  בשיטות אוטומטיות כמו חוטים, צינורות, פחים וברגים. 

 תקנים  .3
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.  1979וגיליון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי   3.1

 . ISO 9002 המגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן 

 חומרים לצפוי  .4

  98.5% -ויכיל לא פחות מ G.O.B (Good ordinary brand)באיכות  האבץ לציפוי יהיה 4.1

 אבץ טהור. 

 .0.03%תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על   4.2

 תכנון  .5

 יש לתכנן מוצר המיועד לגילוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך הגילוון.  5.1

 לגילוון. מומלץ להיוועץ במגלוון לפני תכנון או ייצור של מוצר המיועד   5.2

 יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ.  5.3

אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום   –בטיחות  5.4

 להתפוצצות באמבט האבץ. 

 בחירת הפלדה  .6

זו  הציפוי באבץ חם נוצר מריאקציה בין ברזל והאבץ המותך. כתוצאה מריאקציה  6.1

נוצרת סדרה של שכבות סגסוגת אבץ ברזל המכוסות באבץ טהור, כאשר המוצר מוצא 

 מאמבט הגילוון. 

הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק: "מתאים לגילוון". על מנת להבטיח רכישת  6.2

פלדה "מתאימה לגילוון" . יש לקבל אישור מוקדם לפלדה מהחברה המגלוונת טרם  

 ם לגילוון.. ייצור הפריטים המיועדי

 הרכב כימי של פלדה "מתאים לגילוון":  6.3

 . 0.25%פחות מ:   (  Cפחמן )  

 . 0.02%פחות מ:   (Pזרחן )  

 . 1.35%פחות מ:   ( Mnמנגן )  

 . 0.20%פחות מ:   (Sגופרית )  

 .0.03%( פחות מ: Siסיליקון )  

 P2.5 % +Si %<  0.09%כאשר   

 תקנים של פלדה המתאימה לגילוון:  6.4

 ISOתקן                   תקן אירופאי  תקן גרמניה       

 U.S.T 37/44 D.I.N EN 10027-1 S235JRGI Fe - A ISO 630 - 1980 (E) 

Fe 360-A      1.0036EN 10027-2            D                        B   

       D   
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. רצוי  6.3עלות תכולה של יסודות העולה על האמור בסעיף  ניתן לגלוון גם פלדות ב 6.5

 להסתמך על הנסיון של ספק הפלדה והמגלוון בבחירת הפלדה המתאימה. 

 רצוי, עד כמה שאפשר, לייצר את המוצר מחומר בהרכב כימי ובטיב שטח אחיד. 6.6

 בחירת הפלדה המתאימה לגילוון הוא באחריות יצרן המוצר. 6.7

 

 ייצור החלקים המיועדים לגילוון  .7

המוצרים יכולים להיות מכוסים בחלודה או תחמוצת ערגול. יש להמנע מחיבור חומר  7.1

 חלוד מאד עם חומר חדש. 

על היצרן לדאוג לחורים ו/או מעברים לכניסה וניקוז של אבץ ושחרור אוויר כלוא.   7.2

 .החורים יהיו בגודל ובמקומות מתאימים לתהליך הגילוון 

על היצרן להבטיח אטימות מלאה של כל הריתוכים. חורים בריתוך או חללים זעירים  7.3

 בין חלקי המוצר עלולים לגרום לנזילת חומצה לאחר הגילוון.

 על היצרן לדאוג לאפשרות תליה של המוצר לשם שינוע בתהליך הגילוון.  7.4

כאשר הם נקיים מצבע, שומנים, זפת, בטון וסיגי ריתוך   המוצרים יישלחו לגילוון 7.5

 )שלקה(. כל אחד מהליקויים שהוזכרו פוגם בטיב הגילוון.

יש להמנע מחיבור פחים דקים למסגרת עבה וקשוחה. אלה יגולוונו בנפרד ויחוברו   7.6

 לאחר הגילוון. 

אים  לריתוך חלקים לאחר הגילוון, יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב מת 7.7

וטמפורטורת ריתוך נמוכה. לאחר הריתוך יש לנקות את אזור הריתוך בעזרת מברשת 

מיקרון    85 -פלדה ולכסות בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ. עובי שכבת הצבע יהיה כ 

 )משקל בשכבה יבשה(. 65%ותכולת האבץ בצבע תהיה לפחות  

 ילוון. היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לג 7.8

 

 תהליך הגילווון  .8

המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים )פלקס( ובטבילה   8.1

 . C0450 -באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ

 עובי שכבת הגילוון  .9

 . 1979גילוון תיקון דצמבר   918עובי שכבת הגילוון יהיה בהתאם לתקן ישראל  9.1

 כם בין המגלוון למזמין. על בדיקה מדגמית יוס 9.2

עובי שכבת הגילוון המתקבל הוא תוצאה של ההרכב הכימי של הפלדה וכן מבנה וטיב  9.3

 השטח לפני הציפוי. 

 מראה הציפוי  .10
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 הציפוי יהיה רציף וללא פגמים במשטח העיקרי.  10.1

בגלל השוני בתהליך הגילוון באבץ חם, חלקות השטח המצופה אינה שווה לחלקות   10.2

 פחים מגולוונים או לטיב שטח גילוון חשמלי. 

 בכל מקרה של דרישות מיוחדות לטיב שטח, על המזמין לציין זאת למגלוון מראש.  10.3

 במקרה של פגמים קטנים מותר למגלוון לבצע תיקונים בצבע עשיר אבץ.  10.4

 הידבקות הציפוי  .11

תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע, על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא  11.1

 הרכבה ושימוש של המוצר. ככל ששכבת הציפוי עבה יותר, יש להיזהר יותר בשינוע.

 בדיקת איכות הגילוון  .12

. בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון לפני  ISO 9002המגלוון יהיה בעל הסכמה לתקן  12.1

בודק מטעם המזמין גישה למוצרים הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל הגילוון יאפשר ל

 בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקות.

 

 

 

 

 

 נגרות

 חומרים  06.01.1

צריך להיות בריא ויבש בהחלט, חופשי מבקיעים, ריקבון, ומכל סימני   –העץ  .א

 . 14%- 10%מחלות אחרות ומזיקים. הרטיבות בעץ לא תחרוג מתחום 

פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו של עץ קליר    –כל העצים  .ב

 כמו של עץ קשה. 

סיקוסים בעץ לבן ובעץ אורן פיני מותרים רקק בתנאי שלא יימצאו יותר מאשר   .ג

ס"מ   2שלושה סיקוסים על מטר מרובע. גודל הסיקוסים המותרים לא יעלה על 

ס"מ   2בעץ בו הסיקוסים יותר גדולים מאשר  מרובעים לכל סיקוס. אין להשתמש

 רבועים. 

חופשיים יש להרחיק לפני התחלת העבודה. סיבי החפים   0סיקוסים מתים קטנים   .ד

צריכים להיות בכיוון סיבי העץ. אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום  

  סמ"ר. מקומות יותר קטנים ייסתמו ע"י חפים, דוגמת סיקוסים 2-השרף יותר מ

 קטנים. 
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, אם לא נאמר  37צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת"י  – דיקטאות  .ה

אחרת בתוכניות. כל הדיקטאות גלויות לעין צריכות להיות סוג "א". הדיקטאות  

לשטחים שאינם נראים לעין, התחתית והגב, הצדדים הפנימיים הבלתי גלויים יהיו  

מ"מ, בהתאם לתוכניות ולפרטים,   18לפי סוג "ב". הדיקטאות תהיינה בעובי 

שלמות, ללא פגמים ומדף שלם, אלא אם כן מידות המוצר גדולות ממידות  

 הדיקטאות המיוצרות בארץ. 

מ"מ. כיוון סיבי העץ   5אחת מכל צד, בעובי   –עשוי משתי דיקטאות  –עץ לבוד  .ו

יהיו לצד הארוך של הלוחות הלבודים. המילוי מעץ לבן, ויונח בתוך    בדיקטאות

 מעלות.   45מסגרת של עץ אשור שפינותיה חתוכות ומחוברות בזווית של 

הלוחות הגמורים חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע  

 יצירת גלים. 

 ייצור והרכבה  06.01.2

רים המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד הרכבת הפריטים תיעשה בתיאום עם המפקח והמוצ .א

 לגמר הבנין ומסירתו. 

הקבלן יודיע למפקח ו/או האדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם   .ב

 מיוצרים חלקי הנגרות והמסגרות כך שיוכל לבודקם בכל עת.

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור  .ג

ציר ע"י האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר  דוגמת ה

 לאורך ימים. 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן   .ד

 מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.

בונו את הפגמים  אחרי הרכבת חלקי הנגרות והמסגרות במקום יתקן הקבלן על חש .ה

 שנגרמו לחלקים ולצבע בעת ההובלה וההרכבה. 

 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים.  .ו

בגמר אלקטרופוליש או עץ גושני כמפורט ברשימת   316Lכל המשקופים יהיו פלב"ם  .ז

 האדריכל. 

 הגנת כל מוצרי הנגרות וציפויים ע"י הגנה קשיחה ובאישור המפקח ו/או האדריכל.  .ח

 

 

 ן ביצוע עבודות הנגרות אופ

כל עבודות הנגרות תחתכנה ותחוברנה ביבש, אבל לא תחוברנה בדבק וכיו"ב, עד שיהיה  .א

 המבנה מוכן לקבלת עבודות אלה )הדבק יהיה עמיד נגד רטיבות(. 
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הנגרות תבוצע בדיוק נמרץ לפי פרטי התוכניות. לא יורשו כל שינויים וסטיות   .ב

 תב לפני התחלת הביצוע. מהתוכניות אלא באישור האדריכל בכ

קביעת המלבנים והמשקופים תיעשה על ידי עוגנים. מלבני הדלתות יוכנסו מתחת לפני   .ג

 הריצוף )עד המשטח או תקרה מבטון(.

מ"מ בין   2.0כנפי הדלתות חייבות להתאים בדיוק נמרץ למשקופים עם רווח של  .ד

חדירת רוח מצד אחד, המשקוף לכנף, בכל היקף הכנף. ההתאמה תבטיח אטימות כנגד  

 ופתיחה וסגירה קלות וטובות של הכנפיים מצד שני. 

הכנף תכוסה   "TAP".כל כנפי הדלתות תצופינה, אם לא נאמר אחרת, בפורמייקה מט  .ה

בלוח שלם ומושלם לאל האורך והגובה של הפריט. כל חלקי הפורמאיקה יודבקו  

 לא תורשה הדבקה באתר. –במכבש 

"כוורת", או בסרגלי עץ. הדלתות תמולאנה בחומר סינטטי  לא יורשה מילוי דלתות ב .ו

 . 100%פלקסבורד  

 

 כנפיים לדלתות מעץ  06.02.03

מ"מ כל אחת מכל צד. הדיקטאות יהיו   5העץ הלבוד ייעשה משתי דיקטאות בעובי  .א

 לפחות.  3, והם יהיו מסוג 37בהתאם לתקן הישראלי מס' 

ס פלקסבורד  בחומר סינטטי מטיפו 100%החלל בין שתי הדיקטאות ימולא  .ב

(FLEXBOARD)  בדלתות אקוסטיות. לא ירושה מילוי כוורת, או   100%, או במילוי עץ

 דציבל.  24מילוי בסרגלי עץ. כושר בידוד אקוסטי של הדלתות יהיה  

 בהיקף הכנף יהיה סרגל עץ אשור רציף.  .ג

 מ"מ בשום מקרה. 45-עובי הכנף מוגדר בפרטים לא יפחת מ .ד

 .פ. בכל שטח הכנף למעט סיקל תחתון וסיקל ליד הידית.גמר הכנף יהיה פורמאיקה ט.א .ה

ספק ניגא או אבט למינאטי. לא תינתן תוספת  POLYREYפורמאיקה תיבחר ממניפת  .ו

 מחיר עבור פורמאיקה שאיננה במידות כנף הדלת. 

בדלתות העץ בהן יותקן צוהר זכוכית חלבית, הוא יותקן עם סרגלים עשויים עץ גושני,  .ז

 זיגוג כפול, לפי פרטי הבניין.

דלת עם חורים תחתונים תבוצע כך שבתחתית הכנף ישולבו מספר ריבועי עץ גושני   .ח

 מ"מ.  10-מ"מ ולא יותר מ  5פינות כיפוף עגולות ברדיוס מינימלי של -מכופף

שירותים יהיו עם מרווח תחתון והרצפה לצורך איוורור. בכל הדלתות   דלתות בחדרי .ט

 ס"מ כולל אזור הידית. 15יהיה סוקל של נירוסטה ברוחב 
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 מתקני תברואה:  - 07פרק 

 כללי:   .7.1

, תקנים של מכון התקנים הישראלי,  העבודות שבפרק זה מבוססות על הל"ת .7.1.1

  -דרישות האיכות למוצרי בניה של משרד השיכון ובכפיפות לחוזה הבינמשרדי 

המפרט הכללי )האוגדן הכחול( כולל אופני המדידה ובדיקות אלא אם צויין אחרת  

 בכתב הכמויות. 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.  

ות כוללים אספקה והרכבה, כל עבודות והחומרים  מחירי היחידה בכתב הכמוי .7.1.2

הדרושים, תמיכות, תליות, קונזולות, אטמים וחומרי אטימה, ברגים ואומים,  

קידוחים או עשיית חורים בתקרה ובקירות,שרוולים, כיסוי ועטיפת צנרת בסרט  

בטון וכו', עבודות חפירה, חציבה, מילוי חוזר של תעלות, איטום מחדש, תיקון  

 , בדיקת התאמת מידות וכו'. אספלט

יתכן שחלק או כל עבודות החפירה יבוצעו בתוך סלע. על הקבלן לקחת זאת בחשבון    .7.1.3

במחירי היחידה, לא תשולם תוספת כלשהיא עבור עבודות חפירה בסלע לקווי ביוב,  

 תיעול, מים וכו'. 

לפני תחילת העבודה הקבלן יבדוק את נקודות ההתחברות לרשתות המים והביוב   .7.1.4

 ויתאם עם הרשויות את מועדי ביצוע ההתחברות ואת המיקום המדויק. 

 התחברות למערכת קיימת תהיה בתיאום מלא עם נציגי היזם.  

 אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור מהרשויות המקומיות.  

בקוטר   P.V.Cבכל מעבר צנרת דרך קירות, תקרות, רצפות  יותקן שרוול מצינור  .7.1.5

 מתאים. 

 וות במפרט זה מראות סידור כללי ואת העבודה שיש לבצע.  התכניות המל  .7.1.6

התכניות הינן סכמטיות ודיאגרמתיות המתארות תוואי צנרות. על הקבלן להכין  

 תכניות עבודה לאישור המתכנן ורק לאחר האישור לגשת לביצוע העבודה. 

 פירוט העבודה:  .7.2

 מערכת מים קרים וחמים.  .7.2.1

 מערכת נקזים ואוורור.  .7.2.2

 ות ואביזריהן. קבועות תברואתי .7.2.3

 אחריות הקבלן:  .7.3

קבלן אחראי לכך שכל המערכות יותקנו בצורה מושלמת ויכללו את כל הדרוש   .7.3.1

לפעולה תקינה, שלא יחסר דבר על פי התקנים ודרישות הרשויות ועל פי המקובל  

 במקצוע, גם אם לא צויין במיוחד בתכניות ובמפרטים הטכניים ובכתב הכמויות. 
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 ניות והמידות והתאמתן לתנאי הבניין והשטח. הקבלן אחראי לבדיקת התכ  .7.3.2

 על כל טעות או אי התאמה יש להודיע מיד למפקח ולמתכנן. 

הקבלן אחראי לקבלת אישורים ורישיונות הנדרשים ע"י הרשויות הממשלתיות   .7.3.3

והמקומיות ולמלא כל התקנות המתייחסות לביצוע מתקני תברואה כולל לחיבורים  

 לרשת אספקות מים ולביוב. 

קבלן חייב להשתמש בשירות שדה של יצרן הצינורות ולקבל הדרכה לפני תחילת   .7.3.4

כמו כן על הקבלן  מת ציפויים  אחרי הריתוך.העבודה על שיטת החיבורים והשל

 פנים וחוץ.   -לקבל אישור משירות שדה הנ"ל על טיב ריתוכים והשלמת ציפויים  

הקבלן אחראי לכך שכל החומרים, האביזרים, הספחים, הכלים הסניטריים   .7.3.5

וכדומה, כלומר כל חלקי המערכת יהיו נושאי תו תקן ישראלי או אישור מכון  

 התקנים. 

 הקבלן האחראי בתיאום שרוול מעבר בקורות יסוד.  .7.3.6

על הקבלן לעבוד אך ורק עם תוכניות עדכניות ולבטל תכניות קודמות מיד לאחר   .7.3.7

 קבלת שינויים בתכנון. 

העבודה תבוצע על פי התכניות והתקן הקובע, המפקח רשאי לדרוש מהקבלן  תיקון,   .7.3.8

ות, והקבלן יהיה חייב לבצע  שינוי ופירוק העבודה שלא בוצעה לפי תכניות או ההורא

 את השינוי על חשבונו תוך תקופה שתיקבע על ידי המפקח.

 ישנה אופציה לביצוע עבודה בשלבים על פי הנחיות המזמין.  .7.3.9

 כמו כן המזמין רשאי להגדיל או להקטין היקף עבודה ללא כל תוספת מחיר. 

וספת  בנוסף לכך חלק מהעבודה תהיה מפוצלת בזמן ועל זה לא תשולם שום ת 

מחיר. המזמין רשאי לשנות את הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה בכל יחס  

 יוגדל וכן לבטל סעיפים ופרקים בכולם וכל זאת בלי לשנות את מחירי היחידה. 

 הקבלן אחראי לתאם את כל העבודה עם המפקח ויתר הקבלנים העובדים בשטח.  .7.3.10

הקבלן לפנות למפקח ולקבל   בכל מקרה של הצטלבויות שונות, שלא נצפו מראש, על

 הנחיותיו. 

צנרת או מתקנים שיורכבו ללא תיאום הנ"ל  ושיהיה צורך לפרקם, יפורקו ויורכבו  

 מחדש ללא תוספת מחיר. 

כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים   .7.3.11

 מפני פגיעה במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית.

ן לתקן כל נזק אשר ייגרם לציוד כתוצאה, מאי מילוי תנאי החוזה בין אם  על הקבל 

 הוא נגרם ישירות או לא ישירות ע"י פועלי הקבלן. 
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הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, סתימת   .7.3.12

 הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך. 

היות נקיה מלכלוך ולכן על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני  רשת הצינורות חייבת ל

הרכבתם, ולסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה בפקקי עץ או  

גומי או להכניס נייר ולצקת שכבת בטון. על הקבלן להקפיד באופן מיוחד על ביצוע  

 הוראה זו במגמה למנוע סתימות ונזקים שקשה להתגבר עליהם. 

( על הקבלן   H.D.P.Eה של שימוש בצנורת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה )  במקר

 חובה להשתמש בשירות שדה של יצרן הצינורות )שרות חינם(. 

הקבלן חייב לקבל מהשירות הנ"ל תעודה שכל העבודה נעשתה לפי הנחיות היצרן  

 והיא מתאימה לדרישת התקן הישראלי. 

ת, העבודה לא נחשבת גמורה ולא יכולה  בהיעדר התעודה הנ"ל על טיב ביצוע המערכ

 להימסר למזמין. 

לפני תחילת העבודה, על הקבלן לגלות את כל המכשולים התת קרקעיים באזור   .7.3.13

 העבודה )מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון וכו'(. 

מחיר מ"א צינור כולל גם חפירה בידיים בקרבת מכשולים ומערכות תת קרקעיים   .7.3.14

 רש.כולל כלים מכוניים ככל שיד 

המפקח יהיה הקובע והבורר היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב   .7.3.15

 החומרים והביצוע, עמידה בלוח זמנים וכל שאלה אחרת לגבי פרוייקט זה. 

כל העבודה תבוצע על ידי קבלן מיומן בעל ידע וניסיון רב במערכות אינסטלציה,   .7.3.16

 כיבוי אש, ספרינקלרים, צנרת וציוד מעבדתי. 

 ני משנה טעונה אישור מהמפקח. העסקת קבל 

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה על פי התכניות, לא מורידה ממנו את האחריות   .7.3.17

 לפעולתם התקינה של כל המתקנים. 

הקבלן בלבד אחראי עבור כל התקלות הנובעות משגיאות בתכניות שקבלן בעל ידע  

 מקצועי מסוגל לגלותן. 

כניות, המידות, פרטי הציוד והאביזרים,  הקבלן יבדוק את התוכניות, ובמידה והתו 

קוטרי הצינורות, המפרטים וההסברים שינתנו לקבלן, לא יניחו את דעתו של הקבלן  

ויהיו לו ספקות בדבר הפעלה תקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקותיו  

 בכתב למפקח. 

תקן או  העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת ציוד או חלק של מערכת או מ

שהמפקח אישר את העבודה במהלך הביצוע או במהלך הבדיקה, לא משחררת את  

 הקבלן מאחריותו. 
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יסודות של משאבות, מנועים    הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח תכניות עבודה ל:

וכו', תוואי צנרת, תכניות לקונסולים, מתלים ואמצעי חיזוק לצינורות תוך ציון  

מרחקים בין המתלים, תכניות עבודה של הצנרת  המרחקים בין הצינורות וה

 כל זאת לפני הביצוע.  –והעמדת הציוד בחדר משאבות כולל ציון קוטרים 

(, שיכלול את המקום והקוטר הקוויים  AS  MADEעל הקבלן להכין תכנית עדות ) .7.3.18

כפי שבוצעו רומי הצנרת, רומי המכסים של שוחות ביוב, מיקום ההידרנטים  

נתוני ההסתעפויות וחיבורים של הצנרת, ולהעביר אותה ליזם   ועמדות כיבוי אש,

 לפני מסירת המתקן.

אחריות הקבלן לכל המערכות כולל אחריות לשקיעות בכבישים לאורך קווי הצנרת    .7.3.19

חודשים מיום הפעלת המתקן ו/או קבלתו ע"י המזמין    24היא לתקופה של 

שלום, יענה לכל דרישה,  בתקופה זו ייתן הקבלן שירות ללא ת )המאוחר ביניהם(. 

אחריות   יתקן על חשבונו כל קלקול או פגם ויספק הדרכה למפעילי המתקנים.

 . שנים 10לנושאי קורוזיה תינתן לתקופה של 

 :  אספקת מים קרים, חמים וכיבוי אש .7.4

 חיטוי ושטיפת מערכת המים תבוצע ע"י תמיסת מי כלור בהתאם להנחיות משרד    

 הבריאות.               

 צנרת בתוך הבניין:   

צינורות אספקת מים לכיבוי אש לעמדות פנימיות וצריכה בשטחים ציבוריים          .7.4.1.1

חשמלי   , מגולבנים בחם או בציפוי40בתוך הבניין יהיו צינורות פלדה ללא תפר סקדיול  

מיקרון, מחוברים בריתוך או בהברגה עם קשתות והסתעפויות   25של אבץ בעובי 

 חרושתיות. 

 יש לאטום הברגות בפשתן וצבע מגן. 

צינורות אספקת מים דרך המבנה מברזי הסנקה של ספרינקלים     .7.4.1.2

מחוברים   10ולהידרנטיים חיצוניים יהיו מצינורות פלדה מגולבנים בחם סקדיול 

ר "חיבור מהיר" כל התליות,החיזוקים והספחים כגון קשתות  באמצעות אביז

 הסתעפויות, מופות. לא לספירה מחירים כבר נחשב במ"א של הצינור בכתב כמויות. 

צינורות מים העוברים ברצפה בשכבת מילוי חול יהיו עם עטיפה חרושתית   .7.4.1.3

 בנוסף לזה יש לעטוף אותם בבטון רזה לאחר בדיקת המערכת.  P.V.Cשל סרט 

 ינורות מים העוברים באופן גלוי ובקירות יש לצבוע בהתאם לתקן. צ

 לכל הצינורות תהיה גישה לצורך תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורות אחרים. 

 אין לעשות כיפוף בצנרת מגולבנת.  .7.4.1.4

 אין להשתמש בצינור מתכתי מכל סוג שהוא בקרבת סיד.  .7.4.1.5
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מתכתיים אחרים באמצעות שרוול פלסטיק  יש למנוע מגע בין הצינורות או חלקים  .7.4.1.6

 במקום המגע. 

 אטמ'. 6עד  - לחץ עבודה          .7.4.1.7

 שעות.  4אטמ' במשך  12 - לחץ בדיקה  

ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר ויחוזקו   2צינורות גלויים יותקנו במרחק         .7.4.1.8

 בעזרת תמיכות תקניות, המורכבות משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק. 

 ס"מ לפחות.  2צינורות העוברים בקירות יותקנו כך שישאר כיסוי טיח בעובי         .7.4.1.9

 בצנרת המים הראשית יורכבו ברזי להורקה בכל הנקודות הנמוכות.  .7.4.1.10

על הקבלן להשתמש בשירות שדה של יצרן הצינורות ולקבל בגמר העבודה   .7.4.1.11

 ה. תעודת אחריות על טיב העבודה והחומר ולמסור אותה ליזם בגמר העבוד

יהיו כדורים מברונזה עם אטם טפלון וכדורי   2ברזי סגירה עד קוטר "        .7.4.1.12

 נירוסטה תוצרת "שגיב". 

כל אביזרי עזר לחיבור הברזים: רקודים, אביזרי פליז, אוגנים נגדים   .7.4.1.13

 למיניהם, כלולים במחירי הברזים.

למערכת מים רכים צינור הספקת מים מצינור פלסטי סוג ע"פ הקיים   .7.4.1.14

 בשטח.

חיבורים למערכת קיימת הכוללים את כל העבודות הנדרשות להתקנה   .7.4.1.15

 שלמה. מחיר הצינור כולל אביזרים, מחברים וזוויות הנדרשים מכל סוג צינור. 

 מערכת כיבוי אש:    07.04.03

בכניסה למטבח יותקנו עמדות כיבוי אש תקניות הכוללות ברז       07.04.03.01

  2ק"ג,  6טף אבקה יבשה עם מצמד שטורץ, מ 2שריפה קוטר "

מ' עם מצמד שטורץ, מזנק    15ואורך  2זרנוקים קוטר " 

עם ברז כדורי, גלגלון עם צינור גמיש משוריין   2סילון/ריסוס " 

מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת כולל   25ואורך  3/4בקוטר "

 .  1וברז כדורי "  3/4מזנק סילון/ריסוס קוטר "

    מערכת נקזים:  .7.5

 ל הצינורות העוברים מתחת לחלקי בניין יהיו עשויים מפוליאטילן    כ   07.05.01

             10( תוצרת גבריט עטופים בבטון מזוין בעובי  HDPEבצפיפות גבוהה )                

 ס"מ מסביב.                

 צנרת שופכין העוברת מעל ריצפה , בתוך הקיר או במילוי וצנרת   07.05.02

 לניקוז יח' מ"א  יהיו מצינורות מפויליאטילן בצפיפות גבוהה               

(H.D.P.E.) 
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 קולטנים וצינורות אופקיים לכל הקוטרים גלויים או בתוך תקרות    07.05.03

 תוצרת    SILEREשקטים  –מונמכות יהיו מצינורות בצפיפות גבוהה 

 פלגל או שוו"א. 

 צעות מופות  חל איסור מוחלט לבצע חיבורים בריתוך או באמ 07.05.04

 חשמליות בין צינורות ואביזרים מיצרנים שונים.               

 כל מעבר של צינור דרך קירות, יסודות ותקרות יבוצע דרך שרוול    07.05.05

 שיוכן מראש )בזמן יציקת הבטון( בקוטר מתאים, המרווחים יאטמו   

 בחומר מתאים, לא דליק,  אטום מים, אשר יאושר ע"י המפקח. 

 מעלות + קטע ביניים כולל     45זוויות  2ו אנכי תבוצע ע"י כל יציאה מק 07.05.06

 פתח ביקורת. 

כל קטע של צינור אופקי יצויד בפתח ביקורת. בצינור אנכי יהיה פתח ביקורת   07.05.07

 כל שתי קומות ובכל מקרה גם לפני כל שינוי הכיוון. 

 שום פתח ביקורת לא יימצא באפיק הזרימה, אלא בצד שמאפשר    07.05.08

 גישה. 

 מעברים בין צינורות מחומרים שונים יש לבצע רק באמצעות אביזרים    07.05.09

 מיוחדים בהתאם להוראות היצרנים ובמקום לא סמוי. 

 מעלות + קטע ביניים כולל    45זוויות  2כל יציאה מקו אנכי תבוצע ע"י      07.05.10

  פתח ביקורת.                   

 לאחר התקנת צנרת ואביזרים יש לכסות אותם במכסים זמניים כדי       07.05.11

לשמור על ניקיון הצנרת בפנים. בגמר עבודות הבניה במקום יש להזמין את  

 בועים למחסומי רצפה וקופסאות ביקורת. הקבלן להרכיב מכסים ק

 בסיום העבודה ולפני מסירת המתקן ליזם, יש לשטוף את קווי הביוב    07.05.12

 במים תוך שימוש בציוד מתאים המאפשר ניקיון מלא של כל הצנרת.

 חיבורי כיורים וסיפונים יהיו בצבע אחיד ויתאימו לצבע של כיורים    07.05.13

 והמפקח. באישורו של האדריכל                   

 חלק ב'. 349תותקן בהתאם להוראות מפמ"כ    H.D.P.Eצנרת  07.05.14

   גינה חיצונית. –מתוכנן בור שאיבה לביוב לאספרסו בר מיקום התקנה  07.05.15

 דגם SPERONIמשאבות טבולות תוצרת   2א. בתוך בור השאיבה יותקנו 

     SQ25-1.5  מ'.  11מק"ש ועומד  15לספיקה 

 של מצופים או אלקטרודות מצוף  ב. המשאבות עובדות לפי אינדיקציה

   הפסקת פעולה. –מצוף תחתון      

 התחלת פעולה משאבה ראשונה. –מצוף עליון     
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 הפעלת משאבה שניה במקרה שמשאבה ראשונה לא עובדת   –מצוף גבוה      

 או במקרה שהראשונה פועלת אך עדיין מפלס המים עולה.      

 מצוף התראה       

 הזנת חברת חשמל לישראל וגנרטור. ג.  המשאבות מקבלות

 המשאבות מחוברות למערכת בקרת המבנה.      

 ד. בתוך הבור יהיה סולם ירידה מנירוסטה ומובילים למשאבה.

 ה. במקרה התקנת בור שאיבה במי תהום הקבלן אחראי להניח צינור ניקוז  

 בהיקפו של הבור על מנת לאסוף את מי התאום.     

 מצופה מבפנים בשכבת טיח עם צמנט אלומינה ושכבת ו.  מבנה הבור יהיה 

 צבע אפוקסי ו/או באישור מהנדס איטום רשום ובחתימתו.      

חיבורים למערכת קיימת הכוללים כל העבודות הנדרשות להתקנה שלמה. מחיר   07.05.16

    הצינור כולל אביזרים, מחברים וזוויות הנדרשים מכל סוג צינור.

 ואביזריהם:קבועות תברואתיות  07.06

 באחריות יועץ מטבחים. 

 

 : אופן תליית צנרת  07.07

הצינורות יורכבו על תמיכות )קונסולים(, מתלים וחבקים )"שלות"( מסוג     07.07.01

 אחד סטנדרטי שיבחר ע"י הפיקוח.

כל אמצעי התליה, קונסולים, תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים   07.07.02

מגולבנים על פי המתואר להלן באחת משתי האופציות, מוכנים מתאימים  

לקוטר ומספר הצינורות. התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ, למניעת  

 החלקה, קורוזיה  והעברת הרעש.

ס לצביעה לפי מפרט  מיקרון כבסי 25ציפוי חשמלי בעובי   –אופציה א' 

ASTM B 633 Type I Fe/Zn base for painting של   3, וצביעה לפי סעיף

 10מפרט הס/ 

לפי התקן השבדי, יישום   SA2.5התזה אברסיבית לרמה של  –אופציה ב' 

  50בעובי  SSPC-20 Type IIשכבת צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ לפי 

במפרט   3.3- ו 3.2עיפים  מיקרון מינימום, ויישום שכבות צבע כמתואר בס

 . 10הס/

על הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו לאישורם ע"י המפקח עוד לפני תלית   07.07.03

 הצינורות. 
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קביעת הקונסולים לקירות, לתקרות וכו' תיעשה בעזרת ברגי "פיליפס"   07.07.04

 מגולבנים. 

 מרחקים בין תליות לצינורות אופקיים יהיו כדלקמן: 07.07.05

 מ'.  2.00  –לא יותר מ   1או שחורים עד קוטר " לצינורות מגולבנים

 מ'. 3.00  –ומעלה לא יותר מ  1  1/2לצינורות מגולבנים או שחורים בקוטר "

 מ'. 0.5  –לא יותר מ  –  3לצינורות חומר פלסטי, בקוטר עד "

 מ'.  1.0 –לא יותר מ  – 3לצינורות חומר פלסטי, בקוטר מעל " 

מהמרחקים הנ"ל ולפחות   1.5ו פי המרחקים לחיזוק צינורות מאונכים יהי 07.07.06

 פעם בקומה.

 יתר המתלים בקטע הצינור האנכי יאפשרו תנועת הצינור בכיוון צירי.  07.07.07

מ"מ   5כל אמצעי התליה יבודדו למניעת רעש ע"י אטם גומי מחורץ בעובי  07.07.08

 מינימום ויצבעו למניעת קורוזיה לפי הדרוש בפרק "צביעה". 

 

 ת צבע: פעולות למניעת קורוזיה ועבודו 07.08

בה תחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים, על הקבלן לנקוט בפעולות       07.08.01

למניעת קורוזיה בפרק הזמן עד להפעלת המתקנים. לשם כך עליו לבצע את  

צביעת היסוד הראשונה מיד עם השלמת חלקי המערכת. כמו כן עליו  

ם  להוסיף חומרים אלקליים לתוך המים בהם ישתמש לצורכי המבחני

 . 9  –ל  8יהיה בין   PH –ההידראולים כך ש 

, או במצבעות שיש להן  10עבודות צביעת הצנרת ייעשו על פי מפרט הס/   07.08.02

, וקיבלו את אישור מנהל  9001 מערכת הבטחת איכות לפי תקן איסו

. צביעה הנעשית באתר  10של מפרט הס/  5הפרויקט, כמפורט בסעיף 

 . 10של מפרט הס/ 2תיעשה לאחר הכנת השטח כמתואר בסעיף 

מקום חיבורי הצנרת יש להשלים את העטיפה לאחר ביצוע החיבור עם צבע   07.08.03

 קרון. מי 200מתוצרת טמבור בעובי מינימלי של  (Epotran) 400אפוטרן 

  2+3צינורות פלדה מגולבנים המורכבים גלויים ייצבעו על פי סעיפים       07.08.04

 . 10במפרט הס/ 

חלקי מתכת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זיוותני ברזל וכו', וכמו כן צינורות    07.08.05

 פלדה שחורים, ייצבעו כדלקמן:

מיקרון כבסיס לצביעה לפי מפרט   25ציפוי חשמלי בעובי   –אופציה א'  

ASTM B 633 Type I Fe/Zn base for painting של   3, וצביעה לפי סעיף

 10מפרט הס/ 
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לפי התקן השבדי, יישום   SA2.5התזה אברסיבית לרמה של  –אופציה ב' 

  50בעובי  SSPC-20 Type IIשכבת צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ לפי 

- ו 3.2מיקרון מינימום, ויישום שכבות צבע כמתואר בסעיפים  

 . 10במפרטהס/3.3

עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד, מחירן כלול במחיר   07.08.06

יחידה של הצינורות ו/או הפריטים הצבועים. עבודות הצביעה תבוצענה ע"י  

ואושרו    9001מצבעות שלהן מערכת הבטחת איכות המתאימה לתקן איסו 

 על ידי מנהל הפרויקט. 

 גוון צבע של השכבה העליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן:  07.08.07

 (, עם סימון ירוק. 42תכלת )גוון מס'   צינורות מים קרים רגילים: -

 תכלת, עם סימון אפור. צינורות מים חמים רגילים: -

 תכלת, עם סימון לבן. צינורות מים רכים קרים: -

 תכלת, עם סימון אדום. ות מים רכים חמים:צינור  -

 תמרור  -אדום צינורות מים לכיבוי אש וספרינקלרים: -

 (. 96)גוון מס'         

 (.75חום )גוון מס'  צינורות מי ביוב:  -

 

 זיהוי מערכות   07.09

  

על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצינורות, וכן      07.09.01

לשרטט)לכתוב( על כל צינור את תפקידו ואת כיוון הזרימה. את השילוט  

והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר הצבע הסופי, בכל החדרים, שכטים  

בתוך ומחוץ לבנין. מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים  

צבע השלטים יהיה בהתאם לצבע הצינורות, הברזים או הציוד, או   לקריאה.

 לפי דרישת המפקח. 

לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי )מים קרים וכיבוי אש( וחיצים לכיוון   07.09.02

מ' מינימום בקו ישר, אחד אחרי כל זווית או   6הזרימה במרחקים של 

ים היטב  הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל. השלטים יהיו מחוזק 

 לצינורות ע"י מהדקים 

לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז   07.09.03

ס"מ עם סגירה. בקווי כיבוי אש יהיו   X 5 5בסכמה. השלט יהיה במידות 

ס"מ. השלטים יהיו מחוזקים   5ס"מ עם מספרים בגובה  7עגולים בקוטר  
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ישור המפקח, תורשה תלית  היטב לברזים. במקרים מסוימים בהתאם לא

 השלט לברז ע"י שרשרת פליז.

השלטים והחצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי מודבק לצנור. צבע שלט או   07.09.04

חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת הצבעים ולפי הדרישה. השלטים לציוד  

מ"מ יצבעו בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי   3ולברזים יהיו מברזל בעובי 

 . בהתאם לאישור המפקח

עבודות צבע וזיהוי כלולות במחירי היחידה של הצינורות, ברזים, מיכלים   07.09.05

וכו' לא תשולם תוספת כל שהיא בגין הנ"ל בכל המקומות הנדרשים בבנין. 

        

 אופני מדידה מיוחדים      07.10

 כללי  

 מבלי לגרוע מההוראות בתנאי החוזה , מוזכר לקבלן כי:

 רשומות כסופיות. הכמויות המופיעות בכתב הכמויות ה .1

 העבודה תתבצע בשלבים לפי הוראות המפקח.  .2

 

 תכולת המחירים  

 מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל המפורט בתנאי החוזה לרבות הסעיפים הבאים: 

 חומרים כולל פחת וחומרי עזר . .1

 כלי עבודות הדרושות בנין זעירות , כגון סיתות , חורים ופתחים   .2

 כלי עבודה , מכשירי הרמה מכאניים , מכונות ריתוך ופיגומים .  .3

 ציוד להובלת החומרים עד לאתר כולל סבלות ועובדים .  .4

 אחסון הצנרות , קבועות ואביזרים הן באתר והן מחוץ לאתר במשך כל תקופת הביצוע. .5

 ורות בתכנון , תכנון יצור וביצוע . כל ההוצאות הקש .6

 ניהול והוצאות משרד למיניהן.  .7

ניקוי יומי של אזור העבודה מעודות ושיירים של עבודות ועובדי קבלן אינסטלציה , ניקוי   .8

 סופי של המבנה וסילוק כל השאריות ולכלוך הקשורים במערכת אינסטלציה )מים וביוב(. 

 טת לעובדי האחזקה של בית המלון .הוצאות בגין הפעלה וויסות והדרכה מפור .9

 התיאור בכתב הכמויות הינו תאור מקוצר . .10

 מחירי צנרות , קבועות ואביזרים כוללת את כל המתואר במפרט ובתוכניות .  .11

 ביטון צנרת בדירות.  .12
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 ספרינקלרים  -צנרת וציוד למערכת כיבוי אוטומטית .     34פרק 

 

מגולבנים. עובי ציפוי   10יהיו מפלדה סקדיול   צינורות למערכת ספרינקלרים 34.1

 מיקרון. חיבורים יעשו באמצעות חיבור מהיר.  25האבץ יהיה לפחות 

כל התליות, החיזוקים והספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מופות לא   

 לספירה מחירם כבר נחשב במ"א של הצינור בכתב הכמויות.

 

דרך קורות, יש לקבל אישור ממהנדס   במקרה של מעבר צנרת ספרינקלרים 34.2

בניין בכתב וחובה להשתמש בשרוולים בשני קוטרים גדולים מצנור שצריך  

 להעביר דרך קורה.

 ולפי דרישות מכבי אש.  NFPA 13+  20כל העבודה תבוצע על פי תקן  34.3

המתזים יותקנו במרחק תקני מהתקרה, מהקיר, מאלמנטים  34.4

 קונסטרוקטיביים אחרים. 

עם   FM / ULמאושרים  Y + OSו מגופי שער עם ציר מתרומם  המגופים יהי 34.5

 מתג חשמלי וחיווט ללוח התרעה. 

 " או שווה איכות מאושר. TYCOהמתזים יהיו מתוצרת " 34.6

כולל   1/2מעלות או אחרת לפי התכנית, הברגה "  F155טמפרטורת הפעלה 

 מעלות. 93Cרוזטה ניקל או כרום בתוך המטבח טמפרטורה   

 ה בקוטר מתאים תוצרת :  תחנת הפעלה תהי 34.7

AUTOMATIC SPRINKLER “  ,“ TYCO “ ,“ VICTAULIC   או " “

הכל מושלם להפעלה תקינה. התקנת תחנת   –שווה איכות כולל כל האביזרים 

 הפעלה בצורה אופקית  

 סגורה ע"י רשת. 

כל הציוד לרבות מגופים, שסתומים אל חוזרים, האוגנים, החיבורים וכל יתר   34.8

  FM / ULויהיו מאושרים  NEPA 20+  13ימו לת"י ולתקנים האביזרים יתא

 ועל ידי שרותי הכבאות. 

 כל עבודות ההתקנה והחיבורים יבוצעו אך ורק על פי התקנים הנ"ל.  34.9

 לפני הזמנת הציוד והאביזרים יש לקבל אישור בכתב מהמפקח.  34.10

הקבלן המבצע יהיה אחראי לפעולה התקינה והאוטומטית של כל מערכת   34.11

 כיבוי אש.
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כל המגופים במערכת ספרינקלרים יצוידו במצג מצב שיחבור ללוח התרעה   34.12

(  FLOW SWITCHראשי. כמו כן יחוברו ללוח התרעה ראשי רגשי זרימה )

 ושסתומי הפעלה של מערכת ספרינקלרים. 

 יותקן בכניסה לכל תחנת הפעלה.  TAMPER  SWITCHבקר סגירה מגוף  34.13

אישור ממכון התקנים הישראלי על   הקבלן המבצע יהיה אחראי לקבלת 34.14

 תכנון  והתקנת מערכת מתזים על חשבונו.

 בהעדר האישור הנ"ל, עבודה לא נחשבת גמורה ולא יכולה להימסר למזמין.  

נדרש לבצע התאמות / תוספות למערכת המתזים הקיימים באזורים שבהם   34.15

 . NFPA-13יבוצעו שינויים בחלוקת אדריכלות בהתאם לתקן 
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 : עבודות חשמל – 08פרק 

 מפרט כללי לעבודות חשמל -חלק א' 

 היקף העבודה  .8.1

 –שיפוץ קפיטריה   – מפרט זה מכסה את ביצוע מתקן חשמלי עבור מכללת עמק יזרעאל 

 מטבח קפטריה, קפיטריה, פואיה וחנות קטנה. העבודה כוללת בין היתר 

 ( -)אך לא מוגבלת ל

 בקפיטריה )כולל מטבח( חנות קטנה ופואיה.ביצוע פירוקים  .8.1.1

 אספקה והתקנת לוח חשמל מטבח קפיטריה.  .8.1.2

 אספקה והתקנת כבל הזנה מלוח חשמל אולם רב תכליתי ללוח חשמל בר קפה.  .8.1.3

 אספקה והתקנת לוח חשמל בר קפה.  .8.1.4

 אספקה והתקנה לוח חשמל חנות קטנה.  .8.1.5

 ביצוע מערכת מושלמת תאורה וכוח .  .8.1.6

 בודק מוסמך.בדיקת המתקן ע"י  .8.1.7

 הפעלת המתקן. .8.1.8

 הערות:  

 על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות תבוצענה בשלבים. .א

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות בלוחות חשמל הקיימים תבוצענה בימי שישי   .ב

 בלבד.

 כ ל ל י  .8.2

 דרישות כלליות  .8.2.1

 כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות להלן: 

החלקים בקלות יחסית, במיוחד  המתקן יבוצע כך שתתאפשר החלפת  .8.2.1.1

 בציודים הדורשים טיפול וחלקי חילוף. 

שלטי זיהוי שיסופקו על ידי הקבלן, יתארו את פרטי הציוד המותקן על ידו   .8.2.1.2

 כפי שיידרש במפרט. 

כל חלקי המתקן יותקנו כך שיוכלו לעבוד בתנאי מתקן נומינליים, כפי   .8.2.1.3

 שיפורט להלן. 

היו חדשים ויותקנו במיומנות  כל החומרים המסופקים להקמת המתקן י .8.2.1.4

 המרבית על ידי הקבלן. 

על הקבלן לדווח מיד למפקח על כל נזק כגון שבר, סדק וכו' שנגרם  לציוד   .8.2.1.5

 שסיפק הקבלן או שקיבל מהמזמין תוך כדי עבודתו. 
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 תנאי מתקן  .8.2.2

 בצל   40C   -הטמפרטורה המקסימלית  -

  0C  - הטמפרטורה המינימלית   -

  90%  -  לחות יחסית   -

 אבק  -  סווג המתקן   -

 רגיל   -  אוויר המתקן  -

 תקנים  .8.2.3

כל העבודות המבוצעות במתקן יהיו בהתאם לסטנדרטים, תקנים, תקנות ודרישות  

 המעודכנות ביותר הבאות: 

 . 1954חוק החשמל  -

 תקנים ישראליים. -

 בהוצאת משרד הביטחון.  0.8פרק  –המפרט הכללי  -

 מחוז הצפון.  –דרישות חברת החשמל  -

 מסמכים  עדיפות בין .8.2.4

במקרה ותתגלינה אי התאמות בדרישות הטכניות לביצוע העבודה בין מסמכים שונים, 

 יהיה סדר העדיפויות כדלהלן:

 מפרט זה.  -

 . 2020מהדורה  יולי  1954חוק החשמל  -

 מתקני חשמל.   – 0.8המפרטים הכלליים בהוצאת משרד הביטחון פרק  -

 התקנים הישראליים.  -

מהווה אישור מצידו כי נמצאים אצלו המסמכים  עצם חתימת החוזה על ידי הקבלן 

 הנ"ל וכי קראם והבין את תוכנם.

 תנאי ביצוע העבודה  .8.2.5

תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, התקנים הישראליים ולדרישות חברת   .8.2.5.1

החשמל ולשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו ובהתאם למפרט הכללי למתקן  

 המפקח. חשמל של הוועדה הבין משרדית וההוראות של  

 העבודות תבוצענה לפי התוכניות וההוראות של המפקח.  .8.2.5.2

העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות, תחת פיקוח ולשביעות רצונו של   .8.2.5.3

המפקח. הקבלן יספק את הציוד והחומר הדרוש )אם לא צוין אחרת(  

לאינסטלציה החשמלית, כולל כל חומרי העזר להשלמת האינסטלציה, ואשר  

 של המפקח.  יידרשו לשביעות רצונו
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כל החומרים שיספק הקבלן יהיו מטיב מעולה ויתאימו לתקני מכון   .8.2.5.4

התקנים הישראלי. כל החומרים יאושרו על ידי המזמין או בא כוחו לפני  

 הרכבתם.

 

איכות העבודה תהיה מטיב עליון ולשם כך יעסיק הקבלן עובדים מסוגים   .8.2.5.5

 מתאימים. 

ביצוע העבודה יהיה  זמן התחלת העבודה ייקבע על ידי המזמין וקצב  .8.2.5.6

בהתאם להתקדמות הבניה והרכבת הציוד. כל התיקונים הנובעים מעיכוב  

 בעבודות הנגרם על ידי הקבלן יהיו על חשבון הקבלן. 

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן ביצוע העבודות בא כוחו של הקבלן   .8.2.5.7

  במקום, בתור מנהל עבודה. מנהל העבודה במקום יהיה בעל רישיון "חשמלאי

 הנדסאי" לפחות 

לשם עריכת החשבון ימדדו המתקנים בהתאם ליחידות המידה הנתונות   .8.2.5.8

בכתב הכמויות. המדידה תעשה לפי המציאות ללא תוספות עבור פסולת או  

פחת. לא ייעשה כל חישוב נפרד עבור קופסאות הסתעפות, קשתות וזוויות, אם  

 לא צוין אחרת. 

ם הגשתן יחד עם בקשתו  הקבלן יכין תוכניות של המתקן המבוצע לש .8.2.5.9

לבדיקת המתקן על ידי בודק מוסמך. המזמין או בא כוחו יקבל את המתקן רק  

 ASאחרי הבדיקה על ידי הבודק. כמו כן, ימסור הקבלן ללא תשלום תוכניות 

MADE   .של המתקן המבוצע למזמין 

הקבלן יכלול במחיריו את כל עבודות הברזל הדרושות אם הן לא מוזכרות בכתב   .8.2.5.10

 מויות בתוך יחידת המדידה. לא תינתן כל תוספת  הכ

עבור עבודות חיצוב או קונסטרוקציה אם הן לא מוזכרות בכתב הכמויות. בתוך  

יחידות מדידה המחירים כוללים מעברים דרך קורות או עמודים, ובמידת  

הצורך צינורות מיוחדים שיונחו לצורך העברת קווים אם הם לא מוזכרים  

 ך יחידות המדידה ואם הם דרושים לשם ביצוע העבודה. בכתב הכמויות בתו

המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן, כגון:  לוחות, מפסיקי פיקוד,   .8.2.5.11

סולמות, גופי תאורה, במידה שלא מסומנים במדויק, קופסאות גדולות וכו',  

 טעונים אישור נוסף לפני הביצוע על ידי המפקח ו/או האדריכל. 

ישנה התאמה בין התוכניות לבין הנתונים המעשיים   הקבלן מתחייב לבדוק אם .8.2.5.12

במקום העבודה. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא  
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להודיע על כך מיד למהנדס. על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון  

 המעוות אם הוא לא עשה כך, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות. 

קות את האתר מפסולת עבודתו בסיום כל יום עבודה וכן ניקוי  הקבלן מתחייב לנ .8.2.5.13

ופינוי האתר )מפסולת, חומרי גלם, כלים וכו'( בסיום העבודה באתר. עלות  

 הניקיון כלולה במחירי היחידה.

 התקנות הציוד והחומרים  .8.3

 כ ל ל י  .8.3.1

כל הציודים יהיו מותקנים באופן מושלם, כולל הרכבה וחיבור חשמלי   .8.3.1.1

 ומכני. 

כל הציודים יהיו מפולסים, כניסות החשמל אטומות למים ואבק, מכוילים   .8.3.1.2

ומוכנים להפעלה. הקבלן יספק את כל החומרים והמכשירים הדרושים  

להתקנה. פילוס, אטימה, חיבור וכיול הציודים. הציודים והארונות יעמדו  

 .IP54בדרגת אטימות מינימאלית  

ים המורכבים נמצאים במקום  הקבלן יוודא לפני תחילת העבודה כי הציוד  .8.3.1.3

 הנכון, כפי שמתואר בשרטוטים.

כל החיתוכים, ריתוכים, עבודות צבע וכד' ייעשו באופן מקצועי ונקי,   .8.3.1.4

 לשביעות רצונו של מפקח החשמל של המתקן. 

כל הברגים ואומי החיזוקים יהיו מגולוונים ויגורזו לפני הסגירה וייסגרו   .8.3.1.5

 עם דסקיות אבטחה קפיציות.

 לוחות  .8.3.2

לן יבדוק את הלוחות בדיקה ויזואלית ויוודא שהלוח הגיע לאתר  הקב .8.3.2.1

במצב תקין והותקן בצורה נכונה ומתאימה לתפעול. כמו כן יבצע הקבלן בדיקה  

 חשמלית והפעלת הלוח. 

הברגים והמהדקים בלוח.   כל לפני הפעלת הלוח יהיה על הקבלן לחזק את  .8.3.2.2

 לאחר החיזוק של הבורג יסומן הבורג. 

 לול: התקנת הלוח תכ .8.3.2.3

 התקנת הלוח. -

 חיבור כל הכבלים ללוח.  -

 בדיקת הלוח לאחר חיבור הכבלים.  -

 חיזוק וסימון כל הברגים בלוח, כולל מהדקים.  -

 הפעלת הלוח ומסירה למזמין. -

 קונסטרוקציות ברזל שונות ותעלות פח  .8.3.3
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כל הקצוות של תמיכות הקונסטרוקציה יהיו חלקים ומגולוונים ללא פינות   .8.3.3.1

 כבלים.חדות היכולות לפגוע ב

כל התמיכות, צינורות, חיזוקים וברזל קונסטרוקציה אחר יסופקו על ידי   .8.3.3.2

 הקבלן ויהיו מגולוונים באבץ חם. 

 האינסטלציה תבוצע על גבי תעלות רשת מגולוונות   .8.3.3.3

 הקבלן ידאג לקשירת כבלים בתעלות הרשת בעזרת חבקים שחורים.  .8.3.3.4

 כבלים  .8.3.4

 : סוגי כבלים .8.3.4.1

 להזנות במתח נמוך  V400כבלים 

 וולט  400 : מתח 

 0.6/1 : רמת בידוד 

 הרץ  50 : תדירות 

 חיצונית ופנימית על גבי סולמות/תעלות פח/צינורות  : התקנה 

 VDE  0271 :  תקן 

   N2XYכבלי נחושת  :  סוג 

אורך הכבלים הנתון ברשימת הכבלים הוא לאינדיקציה בלבד ועל הקבלן   .8.3.4.2

 במתקן.לבדוק בעצמו את האורכים הדרושים על ידי מדידה 

הקבלן ישתמש ב"רוליקים" להתקנת הכבלים, על מנת למנוע מאמצי יתר   .8.3.4.3

 מכניים על הכבלים. 

על הקבלן לוודא שתוואי הנחת הכבלים נכונים ולאשרם לפני תחילת   .8.3.4.4

 העבודה ע"י מנהל הפרויקט ומהנדס המתכנן. 

 פעמים קוטר הכבל. 15 -קוטר כיפוף הכבל לא יהיה קטן מ .8.3.4.5

 ד לאחר חיתוך. קצוות הכבלים יאטמו מי .8.3.4.6

כאשר צינור מים משמש כמוביל כבלים, יעוגלו קצותיו והכבלים יוגנו על   .8.3.4.7

 ידי התקנת גומיות בקצוות הצינורות. 

הקבלן יספק הגנה מכנית בצורת תעלות )כאשר כמה כבלים עוברים   .8.3.4.8

ברצפה( או צינור מים מגולוון )לכבלים בודדים( בכל המקומות בהם קיימת  

 לים, או בהם עוברים הכבלים בגובה נמוך משני מטרים. סכנת פגיעה מכנית בכב

לא יעשו מופות בכבלים, אלא באישור בכתב מפורט של המפקח. האישור   .8.3.4.9

יינתן אך ורק במקרים בהם הצורך במופה לא נובע מאשמת הקבלן )נזק הנגרם  

 על ידי אחרים(.
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 הקבלן ישאיר אורך כבל נוסף ליד כל חיבור הכבל.  .8.3.4.10

שום כבל מעל פינות חדות של קונסטרוקציות שונות, ללא הגנה  לא יתקין הקבלן  .8.3.4.11

 מיוחדת. 

  2.5כבלים על סולמות אופקיים או תעלות יחוזקו לסולם או תעלה על ידי מוליך   .8.3.4.12

 ס"מ.  60שחור כל  P.V.Cממ"ר, מבודד 

 ,  3.4.13כבלים על סולמות או תעלות אנכיים יחוזקו כמו בסעיף  .8.3.4.13

 ס"מ.  30אולם כל  

, נושאת מספר הכבל כפי  CRITCHLEYמן על ידי סימניות כל קצה כבל יסו .8.3.4.14

שמופיע ברשימת הכבלים. הקבלן יוכל להציע למפקח שיטות סימון חליפיות  

 לפני תחילת העבודה. 

סימון גידים בתוך הציודים השונים יבוצע באמצעות שרוולים פלסטיים   .8.3.4.15

 ממוספרים. 

 חיבורי הכבלים  .8.3.4.16

 ת לכבלים יסופקו על ידי הקבלן. החומרים הדרושים לביצוע חיבורים, סופיו .8.3.4.17

החיבורים של הכבלים ייעשו לפי רשימות כבלים ותוכניות חיווט שיסופקו   .8.3.4.18

לקבלן. כל גיד וגיד יסומן על ידי טבעת)ות( פלסטית)יות( נושאת)ות( מספר,  

 בהתאם לרשימת הכבלים.

 לפני תחילת החיבור יוודא הקבלן שהכבל "מת" ולא פגום דיאלקטרית.  .8.3.4.19

ר מספיק אורך של גידים. על מנת לאפשר החלפת חיבור בין  הקבלן ישאי .8.3.4.20

 הפאזות, ללא צורך בגילוי נוסף של הכבל. 

 גידים שמורים של הכבל יסומנו, יבודדו, יוסללו ויקשרו לכבל.  .8.3.4.21

 אין לפגוע במוליך בעת גילוי הכבל.  .8.3.4.22

הקבלן יוודא שהכלים והציודים המסופקים על ידו לחיבורי הכבלים, יהיו   .8.3.4.23

 מוש. מתאימים לשי

הקבלן ידאג לשמור כל הזמן על סדר פאזות זהה בכל חיבורי הכוח. החלפת   .8.3.4.24

 הפאזות בכבלי כוח תבוצע בציוד ולא בלוח. 

 סגירת פתחים  .8.3.4.25

 סגירת פתחים במתקן לאחר הנחת הכבלים, תבוצע באמצעות מלט חסין אש. 

 גלנדים )כניסת כבלים(  .8.3.4.26

. הגלנדים יהיו  הקבלן יספק את כל הגלנדים הדרושים לצורך ביצוע העבודה

 . IP65או מתכתיים, דרגת אטימות  PVCעשויים 
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 הארקות  .8.3.5

 כ ל ל י 

חוטי הארקה יחוברו ללוחות או נקודות הארקה רק על ידי נעלי כבל מתאימות,   .8.3.5.1

 שיחוזקו בעזרת ברגים ודסקיות, הדסקיות תהיינה מגולוונות. 

 חוטי הארקה ראשיים יהיו שלמים לכל אורכם.  .8.3.5.2

 תיאור המתקן  .8.3.5.3

 הארקות הקיים של המתקן מורכב מ:מערך 

 מערכת הארקת יסוד של המבנה ופס השוואת פוטנציאלים ראשי בחדר חשמל . 

 הארקת לוחות חשמל  .8.3.5.4

מבודדים     לוחות חשמל יוארקו לפס השוואת פוטנציאלים על ידי חוטי נחושת

PVC  ממ"ר.   35בחתך 

 הארקת תעלות חשמל  .8.3.5.5

אורכם באמצעות חוט נחושת   כל תעלות החשמל ומובילי הכבלים יוארקו לכל

 ממ"ר.  16גלוי בחתך 

 שילוט  .8.3.5.6

כל חוטי הנחושת המחוברים לפס השוואת הפוטנציאלים יסומנו על ידי שלטי  

 סנדוויץ' כתב שחור על רקע לבן, בשני הקצוות. 

 צבע .8.3.6

כל ברזל הקונסטרוקציה והצינורות המסופקים יהיו מגולוונים גלוון אשר יפגע  

 קדיחה, יתוקן באמצעות:כתוצאה מחיתוך או 

 שתי שכבות יסוד )מגינול(.  .8.3.6.1

 (. 309שכבה שלישית )צבע תעשייתי ביניים   .8.3.6.2

 (. 309שכבה רביעית )צבע תעשייתי עליון  .8.3.6.3

 . V400מבנה לוחות  .8.4

וייצרו במפעל של  TYPE TESTעל חלקיו ויהיו   1419לוחות החשמל יעמדו בדרישות ת"י 

 אמפר   630רם עד  יצרן בעל תו תקן או התעודה ממכון התקנים לז

 (. IP54הלוח החדש במטבח יהיה אטום למים ואבק )דרגת אטימות  .8.4.1

הלוחות יהיו לוחות פנלים ונעילה עם נועלי פרפר קבועים. הלוחות יהיו לגישה  

 מקדימה בלבד.

)כולל( יבוצעו הכנות למערכת גילוי אש, לכל לוחות   63Aלכל לוחות החשמל מזרם 

 )כולל( יבוצעו הכנות למערכת גילוי וכיבוי אש. 100Aהחשמל מזרם 

 הכנה לגילוי וכיבוי אש בלוחות תבוצע באמצעות פלטה מתפרקת בגג הלוח. 
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חלקים אשר מופרדים אחד מהשני באמצעות   3-העמודה של לוחות בכללותה תחולק ל .8.4.2

 פלטת בידוד: 

בחלק העליון  יותקנו פסי הצבירה הראשיים מכוסים במכסה פרספקס מתפרק.   .א

יש להקפיד על מניעת מגע מקרי בתא פסי הצבירה. מפסק ראשי יותקן על גבי פנל  

 התא ויכלול ידית מצמד. 

 מתחת לתא פסי הצבירה יותקנו כל המאמ"תים, פחתים, ממסרים וכדו'.  .ב

לחיבור הכבלים, פס אפס ופס  בחלק התחתון של העמודה יותקנו מהדקים  .ג

 הארקה.  

 יציאות:  .8.4.3

כל היציאות מהלוחות יצאו למהדקים בחלק התחתון של הלוח. כל המהדקים יהיו  

בהתאם לחתכים ומספר הכבלים המפורטים. כל סט מהדקים יכוסה בכיסוי פרספקס 

 מתפרק. 

 חווט כח  .8.4.4

המפסקים  כל היציאות מהמפסקים ייעשו על ידי פסי נחושת מבודדים. הירידות מ 

  63אמפר, ומעל  63עד למפסקים בגודל  PVCלמהדקים ייעשו בחוטים מבודדים 

 אמפר על ידי פסי נחושת גמישים מבודדים.   

כל החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק, בהתחשב  

בטמפרטורת הסביבה ובכל התקנים המפורטים. צבעי הבידוד של חוטים אלו יהיו  

 . 2020פרסום  –  1954וק החשמל בהתאם לח 

בחלק התחתון של הלוחות כאמור תכלול פס אפס, פס הארקה, מהדקי יציאה, מהדקי   .8.4.5

פיקוד וכן ברזל מחורץ לחיזוק כבלים. המהדקים יהיו תוצרת חברת "פניקס" בדרגה  

ממ"ר    150אחת לפחות גדולים מהכבלים הרשומים בתוכניות. כבלים בחתך מעל  

 דק המתאים לחיבור נעל כבל כולל כיסוי מהדק אורגינלי.יחוברו באמצעות מה

 חווט ותעלות חווט  .8.4.6

ממ"ר, כאשר החוטים ממשני הזרם  1.5כל חווט הפיקוד ייעשה על ידי חוטים גמישים 

 ממ"ר.   4יהיו חוטים גמישים 

מעלות צלזיוס.  105, לטמפרטורה של  HALOGEN FREEכל החוטים יהיו מבודדים 

עבור דרך תעלות מחורצות עם מכסה מתפרק.  כל התעלות  כל החיווט בתוך התא י 

 לפחות בתעלה. 50%יסופקו על ידי היצרן עם רזרבה של 

 צבעי חוטים  .8.4.7
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 230Vהזנות   

 חום  - פאזה 

 כחול  - אפס  

 צהוב /ירוק  - הארקה 

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה. כל חווט הפיקוד למכשירי  .8.4.8

המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת, יבוצע כאמור על ידי חוטי  

PVC   גמישים אשר יקשרו ביחד ליצירת צמה אחידה. הצמה תיעטף על ידי צינור לבן

וטים ופתיחת הצינור, כך שלא תימנע פתיחת מפותל גמיש. יש לדאוג לעודף באורך הח

 הדלת. 

 כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.  .8.4.9

 תיאור כל אביזרי העזר בכל הלוחות  .8.4.10

 מאמ"תים  .8.4.10.1

  KA10כל המאמ"תים יהיו לזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם קצר של 

 . IEC 898לפחות לפי 

 מהדקי פיקוד  .8.4.10.2

ממ"ר. במקרה של מהדק פיקוד   6יקוד יהיו תוצרת "פניקס"  כל מהדקי הפ 

ירוק. מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים    –צבע המהדק יהיה צהוב  –להארקה 

 בהתאם לתוכניות. 

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  .8.4.10.3

 נתונים טכניים  .א

 בהתאם לכתב כמויות   זרם נומינלי:

 וולט  400  מתח נומינלי: 

 הרץ  50   תדר:

 ( ICSק"א )  25 כושר ניתוק זרם קצר סימטרי:

 45C  טמפרטורת סביבה: 

 90%  לחות יחסית:

 

 המפסק יהיה מפסק זרם תלת פאזי תלת קוטבי קבוע )ללא שליפה(.  .ב

 למפסק יהיו ההגנות הבאות: .ג

 הגנה טרמית ניתנת לכוון.  -

 הגנה מגנטית ניתנת לכוון.  -
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 הרץ.   50וולט,  230 -אמפר ב 10  -ל  2N.O + 2N.Cלמפסק יהיו מגעי עזר   .ד

 ובידית מצמד. V230המפסק הראשי יצויד בסליל הפסקה למתח   .ה

 מנורות סימון  .8.4.10.4

  LEDלכל נורה, נורת    230/6VDCכל מנורות הסימון יהיו עם שנאי עצמי 

D.C.  מיליאמפר.  18לזרם 

 הגנות ברקים  .8.4.10.5

כולל   25KAקוטבי  לזרם  4פסי הצבירה של הלוח יצוידו במגן מתח יתר  

 מפסק זרם מתאים.

 מגענים  .8.4.10.6

מגען יהיה עבור זרם בהתאם למופיע בכתב הכמויות ובשרטוטים לדרגת   

 מליון פעולות. AC3התנעה 

 פירוט יצרני הציוד השונים:  .8.4.10.7

 מפסקים ח"א יצוקים 

SCHNEIDER ELECTRIC 

ABB 

ETN 

 מאמ"תים/ממסרי פחת/ממסרי צעד 

SCHNEIDER ELECTRIC 

ABB 

ETN 

 אינדיקציה מנורות 

TELEMECANIQUE 

IZUMI 

ABB 

 מגענים 

SCHNEIDER ELECTRIC 

ABB 

ETN 

 הגנות ברקים 
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DEHN 

PHOENIX 

 תכנון הלוח  .8.4.10.8

פיקוד(. במקרה   כל הציוד בלוח יהיה מאותו יצרן )מפסקים, מגענים וציוד  .א

של ציוד אחר )המאושר במפרט(, יצרן הלוח חייב להוכיח  

כל תוספת שהיא בגין עמידה  עורפית. לא תשולם  סלקטיביות, הגנה  

 בדרישה זו. 

היצרן יגיש חישוב של כמות החום הנוצרת בוואטים בעת עבודה מלאה של   .ב

הלוח. עליית הטמפרטורה בתוך הלוח לא תעלה מעל לרמה המותרת  

 לתפקוד התקין של הציוד בתוכו. 

 אופני מדידה  -אינסטלציה,  תאורה וכח .8.5

 החשמל תהיה סמויה או גלויה והמדידה תהיה לפי נקודות  בכל המבנים אינסטלצית

מדידה של כמויות אינסטלצית חשמל באזורים הנ"ל תהיה לפי נקודות. ההגדרה של "נקודה"  

משרד הביטחון   תהיה לפי האמור בתקן הישראלי ובהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל של

 , בהוצאתו האחרונה. 08 –

קודה בין אם ההתקנה הינה תה"ט / עה"ט / התקנה בתוך  לא יחול שינוי במחיר הנ הערה:

 . חיצונית  PVCתעלת 

 : המחיר של נקודה כולל

מ"מ  25או   20אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים בלתי דליקים בצבע כחול / ירוק  .א

להתקנה בתקרה כפולה ובקירות גבס או צינור פלסטי שקוף לבן בתקרת בטון, או מריכף 

להתקנה חיצונית.   PVCלהתקנה בקירות, או במילוי הריצפה, או בצינור מרירון, או תעלת 

 יר הנקודה. אורך הצינור / תעלה כלול במח

 .אין להשתמש בצינור שרשורי הערה:

כניסות הן בחלל התקרה והן בקירות גבס בקטרים  8קופסאות הסתעפות חסינות אש עד  .ב

הדרושים בהתאם לצורך להתקנה תה"ט, לרבות קופסאות משוריינות להתקנה בתקרה 

 כפולה. 

תה"ט, כולל מ"מ ו/או מרובעת לאביזר מודולררי, להתקנה  55קופסא לאביזר בקוטר  .ג

 התקנה בקיר בטון או בקיר בלוקים או בקיר גבס, כולל חיזוק הקופסא. 

  5X2.5, 5X1.5  , 4X1.5 , 3X1.5, 3X2.5, N2XYכבל הזנה של המעגל יהיה כבלי נחושת  .ד

 או מושחל בצינור.  PVCמותקן בתעלת רשת / 
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 .כל המתקן יבוצע עם כבלים בלבד

יחיד/כפול, מפסקי תאורה מכל הסוגים )יחיד/כפול/מחליף  אביזר כמו שקע רגיל/מוגן מים  .ה

 ומוגן מים(, או לחצן כלול במחיר הנקודה. 

 חיבור הציוד והאביזר לכבל או מוליכים.  .ו

 יש להתאים את כל הציוד הנ"ל גם עבור מחיצות גבס.  .ז

 להלן תאור של נקודות: 

 נקודת מאור רגילה או חירום .8.5.1

ממ"ר לא כולל את גוף    5X1.5 N2XYתבוצע בהתאם למפרט הטכני עם כבל עד 

 התאורה. 

 העבודה תכלול:

 כבל הזנה. -

 ירוק.   -מ"מ  20צנרת  -

 קופסאות הסתעפות.  -

 ציוד קצה: מ"ז יחיד/כפול/מחליף/לחצן מואר הכל רגיל או מוגן מים.  -

 חיבורים בציוד.  -

 נקודת בית תקע רגיל, בודד  .8.5.2

בית תקע   N2XY 3X2.5 ירוק וכבל  -מ"מ   20תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 וולט חד פאזי, כולל חיזוק אביזר לקיר עם ברגים ודיבלים.  250אמפר,  16יהיה 

שקעים במרחק של עד   4נקודה למספר שקעים צמודים תחושב בתור נקודה אחת )עד 

 ס"מ(.  50

 נקודת בית תקע מוגן נגד מים. .8.5.3

אמפר ומכסה קפיצי להתקנה תה"ט / עה"ט כולל   16אך עם בית תקע   2כמו סעיף 

 . CEE 3X16Aשילובו בקרמיקה או דגם 

 נקודה להזנת מפוח אוורור  .8.5.4

 תבוצע בהתאם למפרט הטכני ותכלול קו הזנה מלוח החשמל, הזנות למפוח עם כבל 

4X2.5 N2XY  יכלול המחיר  וצינור מתאים לרבות התקנת הכבל בתוך התעלה. כמו כן

אמפר מוגן נגד התזת מים עם כניסות ויציאות מלמטה מותקן    3X16מפסק בטחון 

 ליד המפוח לרבות שילוט מתאים.

 נקודה לשקע תלת פאזי  .8.5.5
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כולל שקע   5X2.5 N2XY מ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

5X16A  דגםCEE. 

 נקודה ללחצן חרום  .8.5.6

מלוח חשמל ולחצן חירום תוצרת "טלמכניק"  5X1.5בל נקודה זו כולל צנרת מריכף כ

 . XAS – E25עם הפעלה לאחר שבירת זכוכית דגם 

 נקודה למזגן חד פאזי/מפוח נחשון:  .8.5.7

או   3x2.5 N2XYמ"מ וכבל  20תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 
3x4N2XY  20בהתאמה כולל אביזר סופי שקע ו/או מפסק פקטA .עה"ט 

 אזי: נקודה למזגן תלת פ  .8.5.8

 או  5x2.5 N2XY/FRמ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 
5x4 25כולל מפסק פאקטA .עה"ט 

 נקודה למזגן מפוצל  .8.5.9

 נקודה למזגן מפוצל תבוצע בהתאם למפרט הטכני תימדד כנקודה למזגן חד פאזי.
מ"מ מהנקודה ועד   20נקודת מזגן מפוצל עם מגען הפעלה תכלול בנוסף צינור 

 ליחידת ההגנה. 
 נקודה ליחידת שקעים "קומפלט":  .8.5.10

ולא כולל   5X2.5 N2XYמ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 
 קופסת שקעים

מ"מ  25נקודה ללחצנים עם נורות אינדיקציה תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור  .8.5.11

עם שתי  START/STOPתחנת לחצנים  – כולל אביזר סופי  7X1.5 N2XY        וכבל

 מנורות בתוך קופסה משוריינת.

 נקודת תקשורת  .8.5.12

באורך  CAT#7Aמ"מ וכבל תקשורת  32תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צנרת קוטר 

 מטר   100עד 

 צנרת בלתי דליקה בחלל תקרה אקוסטית תהיה לפי הצבעים הבאים: .8.5.13

 ירוק  :   חשמל  −

 כחול  :   טלפוניה  −

 חום  :  תקשורת מחשבים −

 אדום :   גילוי אש  −

 צהוב  :  גילוי פריצה  −

 לבן  : אינטרקום, כריזת חרום  −

 ספקי ציוד מאושרים  .8.6

 סופיריור, טלדור  : כבלים וחוטים  .8.6.1

 נילי   : תעלות רשת  .8.6.2
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 פלאזולי/ניסקו   : קופסת שקעים  .8.6.3

 שקעים  .8.6.4

 ביטיצ'ינו, גוויס   שקעים חד פאזיים:  −

 ביטיצ'ינו, גוויס   מפסקי הדלקה:  −

 בדגמים דקורטיביים לפי החלטת ובחירת  

 האדריכל. 

 פלאזולי, ע.ד.א פלסט, ניסקו   : CEE שקעי  −

 

  פלגל  : PVCתעלות  .8.6.5

 גופי תאורה:   .8.6.6

"  POLARIS20 L611מדגם "  LEDבקפיטריה ופואיה יותקנו גופי תאורת  .8.6.6.1

32W 611 על פסי צבירה תוצרה חברת " מ"מFORMALIGHT  למתח "

48VDC וצרת חברת "כולל דרייבר מתאים תMEAN WELL"   "ELG-240  "

 כפי שמפורט בתוכניות תאורה.

מ"מ בהתקנה על פסי  ZERO COMPASO 66 "13W 66ספוטים מדגם " .8.6.6.2

כולל דרייבר מתאים   48VDC" למתח  FORMALIGHTצבירה תוצרת חברת "

 " כפי שמפורט בתוכניות תאורה. MEAN WELL"  "ELG-240תוצרת חברת "

עבור    2ST2" דגם 48V LOW VOLTAGE TRACKפסי צבירה מסוג "  .8.6.6.3

" בהתקנה לפי  FORMALIGHT" תוצרת חברת "POLARIS20 L611ג"ת "

 תוכנית תאורה 

עבור    2ST6" דגם 48V LOW VOLTAGE TRACKפסי צבירה מסוג " .8.6.6.4

" בהתקנה  FORMALIGHTתוצרת חברת " "ZERO COMPASO 66ג"ת "

 לפי תוכנית תאורה 

  OVO90 "12Wמדגם "  LEDבתקרות גבס מונמכות יותקנו גופי תאורת  .8.6.6.5

". כמפורט בתוכניות  FORMALIGHT מ"מ שקועים בגבס תוצרת חברת  "90

 תאורה. 

מ"מ גובה  77קוטר  TWIST DEEP COB "15Wג"ת עגול תלוי מדגם " .8.6.6.6

 ". כמפורט בתוכניות תאורה. FORMALIGHT מ"מ תוצרת חברת  "110

ות קטנה תבוצע באמצעות פסים לינארים מדגם  תאורת דלפקים וחנ   .8.6.6.7

"LIGHTLINE058   "15W  580" מ"מ של חברתIKIZLER  כפי שמפורת "

 בתוכנית תאורה. 
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  –חד תכליתיים במסדרונות, בחדרים ובמחסנים   1X3Wגופי תאורת חרום  .8.6.6.8

 עם בקרה עצמית יצרן "אלקטרולייט".   LEDיהיו גופי תאורה לנורות 

צע באמצעות גופי תאורה דו תכליתיים עם נורות  תאורת יציאות חירום תבו .8.6.6.9

LED   "תוצרת חברת "אלקטרולייט 

 או חברה ש"ע. OSRAM כל הנורות תהיינה תוצרת חברת  .8.6.6.10

 בדיקות והפעלות .8.7

 על הקבלן לבצע את כל הבדיקות הדרושות וניסויי הפעלה הדרושים על מנת להביא את

 ט ו/או בהתאם לנדרש בתקניםהמתקן למצב עבודה תקין. הבדיקות יהיו בהתאם למפור

ובתקנות. על הקבלן להגיש דו"ח מפורט לגבי כל פריט ופריט עם פרוט מספר ושם הפריט,  

תאריך הבדיקה, שם הבודק, מכשירי הבדיקה ותוצאות כל בדיקה תהיה על ידי הבודק 

 והמפקח.

 מחירי הבדיקות כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורם תשלום נפרד כלשהו. 

לי מתח יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני התקנתם וכן לאחריה )לפני החיבור  כב .8.7.1

  100 -וולט זרם ישר. התנגדות בידוד הנמוכה מ 1000לציוד( על ידי מודד בידוד למתח 

 מגה אוהם תראה כחשודה ותיבדק למקורה. 

לאחר התקנת כל הלוחות למתח נמוך תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד על ידי מודד   .8.7.2

 וולט.  1000בידוד למתח ישר  

מגה אוהם תראה    100 -התנגדות בידוד בין פאזות או בין פאזות להארקה נמוכה מ

 כחשודה ותיבדק למקורה. 

 בדיקת הפעלה  .8.7.3

לאחר גמר חיבור הכבלים, יבדקו מעגלי הפיקוד בלוחות חשמל לפעולה תקינה של  

 תחנות הלחצנים, חגורים, מפסקי בטחון, מכשור שטח, אזעקות, התרעות וכו'. 

 

 בדיקת הפעלה  .8.8

בגמר ההתקנה של ציודי השטח ולוחות החשמל יזמין הקבלן את המפקח ל"קבלה   .8.8.1

חלקים של המתקן לא יתקבלו על ידי  מכנית" של המתקן או חלקים ממנו. במידה ו

המפקח, ימולא דו"ח ליקויים המציין את רשימת הפרטים שלא נתקבלו ודורשים  

 עדיין תיקון. כל עבודות התיקונים ייעשו ללא דיחוי על ידי הקבלן ועל חשבונו.

לאחר השלמת "קבלה מכנית" תיערך קבלה חשמלית בה יבדקו כל פרטי המתקן   .8.8.2

. גם  9.1ת. הבדיקה תכלול את הפעילויות המתוארות בסעיף מבחינת הפעלה חשמלי
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בבדיקה זו ישתתף המפקח שימלא דו"ח ליקויים עם רשימת פריטים לתיקון. לאחר  

 השלמת כל הבדיקות ותיקון דוחות הליקויים יימסר המתקן לידי המפקח )המפעל(.

 אחריות הקבלן  .8.8.3

ויזואליות וחשמליות    מאחר והקבלה המכנית והחשמלית מבוססת ברובה על בדיקות

חודש לאחר   24בתנאי הפעלה ראשונית של המתקן, יישאר הקבלן אחראי לעבודתו   

 גמר העבודה של המתקן וכו'.

 מפרט  מיוחד  לביצוע  העבודה,  אספקת  חומרים  -חלק ב' 

 מ ב ו א  .8.9

עבודת החשמל הכלולה בהסכם זה כוללת ביצוע עבודות החשמל וביצוע הבדיקות הדרושות  

הכל בהתאם לשרטוטים המאושרים לביצוע המפרט הטכני, תיאור העבודה, כתב   –

 הכמויות ולוח מחירים להלן. 

 כמו כן כוללת העבודה אספקת כל החומרים ועבודות העזר הדרושות להשלמת המתקן.

למתקני חשמל הבין משרדי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה בין  08המפרט הכללי 

 הקבלן. מפרט מיוחד זה מהווה השלמה  )תוספת או שינוי( למפרט הכללי.המזמין לבין 

ככלל תבוצע העבודה לפי דרישות המפרט הכללי בהוצאתו האחרונה אולם הדרישות 

 המופיעות להלן עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הטכני.

 אספקת חומרים  .8.10

 ודה.על הקבלן לספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע העב

 הקבלן יספק את החומרים רק לאחר אישור דוגמא על ידי המפקח 

על הקבלן לפרט דגמים ותוצרת של החומרים והציוד העיקריים שבדעתו להשתמש בהם 

של המסמך.  8.20לעבודתו. הפירוט ייעשה בטבלה המצורפת למפרט זה הנמצאת בסעיף  

 ההצעה ללא הנתון הנ"ל תיפסל ולא תיבדק. 

 וחיבור כבליםאספקה, התקנה  .8.11

האספקה וההתקנה תימדד במטרים לפי אורך הכבל מכל סוג וגודל שהונח בהתאם   .8.11.1

לתוכניות המאושרות. אורך האספקה וההתקנה לצורך תשלום יימדד ממהדק  

 למהדק לאורך ההנחה. 

מחיר היחידה יהיה אחיד עבור כל צורות התקנת הכבלים או השחלת הכבלים   .8.11.2

 ל פלדה או התקנתם על גבי סולמות. בצינורות או התקנתם על גבי כב

מחיר חיבור קצוות הכבל יכלול אספקה והתקנה סופית של הכבל, חיזוק הכבל,   .8.11.3

סימון, ביצוע כניסה )גלנד( וכל שאר העבודות ואספקת כל החומרים הדרושים  

 להשלמת החיבור. 
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מחיר חיבור קצוות הכבלים יהיה כלול במחיר הציוד אותו מתקינים ומחברים  

 התקנה וחיבור ציוד יכלול את חיבור כל הכבלים אל הציוד(.)מחיר 

במידה והכבל עובר דרך צינור, מחיר היחידה יכלול גם אטימת קצוות הצינור   .8.11.4

 בחומר מתאים. 

בל  מחירי היחידה השונים עבור כבלים או נקודות כוללים את חיבור הכ הערה: 

 בשני קצותיו בלוח החשמל ובצרכן

 )צינורות ותעלות( מובילים  .8.12

מחיר היחידה יכלול אספקה והתקנת המוביל המותקן נטו ללא כל תוספת עבור פחת, 

כאשר זה מותקן בהתאם לתוכניות הפרטים. המוביל יהיה מחוזק ללא פינות חדות, חתוך  

ומכופף לפי הצורך. המחיר יכלול גם אספקה והתקנת כל חומרי ועבודות העזר הדרושים 

 המובילים.להתקנת  

 קונסטרוקצית פלדה .8.13

מחיר היחידה יהיה בהתאם למשקל הקונסטרוקציה נטו ללא פחת, כאשר זאת מותקנת 

ומגולוונת בהתאם לנדרש. סעיף זה רלוונטי לגבי כל הקונסטרוקציה בשימוש מלבד האמור  

 08.14.3בסעיף 

 תעלות רשת  .8.14

פרטים  מחיר היחידה יהיה למטר אורך, כאשר התעלה מסופקת לתוכניות ה .8.14.1

ומותקנת בהתאם לנדרש, כולל כל החיזוקים וחומרי העזר הדרושים לחיבור בין  

 הקטעים השונים. 

מטר אחת   1.5התמיכות לתעלות תהיינה מגולוונות ותבוצענה במרחק מקסימלי של  .8.14.2

 מהשניה.

 מחיר התמיכות לתעלות/סולמות כלול במחיר התקנת התעלה/הסולם.  .8.14.3

נות וצבוע כפי שמתואר במפרט הטכני סעיף  תעלות הרשת/סולמות תהיינה מגולוו  .8.14.4

 לעיל.  08.3.6

 גופי תאורה .8.15

 מחיר היחידה לאספקה והתקנה של גופי תאורה יכלול את העבודות הבאות: 

 אספקת גופי תאורה.  .8.15.1

 זיהוי ובדיקת התאמה לשלמות. .8.15.2

 הרכבת גוף התאורה כולל אספקת הנורות והמשנקים.  .8.15.3

וקי קופסאות מעבר והסתעפות כבלי התקנת הגוף המושלם כולל מיתלים, שלות, חיז .8.15.4

 תליה. 

 התקנת גופי התאורה תהיה לתקרת הבטון )בשני מקומות( ולא לתקרה האקוסטית. 
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 חיבורים. .8.15.5

 סימון מס' הגוף ע"י שלט. .8.15.6

 בדיקה והפעלה.  .8.15.7

במידה והגוף יסופק ע"י המזמין, עבודת ההתקנה תכלול גם קבלת הגוף, הרכבת   .8.15.8

 יסופקו ובדיקת הגוף. הגוף מהחלקים השונים אשר 

 איטום מעבר בקיר  .8.16

מטר משני   1על הקבלן לאטום את פתחי המעבר עבור כבלי החשמל על ידי חומר עמיד באש 

 . KBSכדוגמת צידי המעבר,

 מחיר היחידה למ"ר יהיה לפי גודל הפתח אשר אותו יש לאטום.

 מחירי יחידה  .8.17

 מחירי היחידה בכתב הכמויות ולוח מחירים כוללים:

עבודת חשמל לכלול )אם לא צוין אחרת( אספקה, פריקה, העמסה, הובלה,  על  .8.17.1

הצבה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של כל פריט של ציוד החשמל. לצורך זה  

פירושה של עבודת התקנה: כל העבודה ואספקת כל החומרים הנדרשים להשלמת  

 המערכת והבאתה למצב פעולה תקין ותכלול בין היתר: 

של כל פריט במקומו, סיום, חיזוק ואטימה מכנית של כל הכבלים   הרכבה מכנית 

והמוליכים המגיעים לפריט המותקן, ביצוע כל החיבורים החשמליים כולל את כל  

 חיבורי הארקה, בדיקה והפעלה. 

קבלת ציוד וחומרים המסופקים על ידי החברה )במידה שיהיו( במחסני החברה,   .8.17.2

 דה והחזרת כל החומרים העודפים למחסן. העמסתו, הובלתו ופריקתו באתר העבו

ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ומילוי טופסי הבדיקה. לא תתקבל כל דרישה לתשלום   .8.17.3

 נוסף עבור בדיקות ושימוש במכשירי בדיקה. 

 עריכת לוח זמנים ותאום עבודות. .8.17.4

 ביצוע העבודה באופן מקצועי והשלמתה כמתואר במסמכי החוזה.  .8.17.5

אספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון:  שלות, ברגים, ניפלים, ווים, פרופילי ברזל   .8.17.6

מחורץ מגולוונים, מהדקים כניסות כבל אנטיגרון וכמו כן הכלים, הציוד, מתקני  

 עזר וכלי עבודה מכל סוג. 

 כל עבודות הלוואי לרבות מדידה וסימון הכנת תוכניות לאחר ביצוע וכו'.  .8.17.7

דיסקטים   2  ים של תוכניות מעודכנות לאחר הביצוע כולל שני העתקהקבלן יספק 

 ומעלה.   14בתוכנת אוטוקאד גרסה  

 נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות.  .8.17.8

 הוצאות אחסון באתר ומחוצה לו.  .8.17.9



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

59 

 

 שמירה ואבטחה.  .8.17.10

 תיקונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו ואספקתם או עשייתם מחדש. .8.17.11

מסירתה לחברה בין אם פורט הדבר  כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ו .8.17.12

 במלואו או  בחלקו ובין אם לא פורט במסמכי ההסכם. 

כל ההובלות של הציוד, חומרים וכו' וכן כל ההסעות של עובדי הקבלן לאתר   .8.17.13

 העבודה. 

 התארגנות ולאחר סיום העבודה פינוי האתר. .8.17.14

סולת,  ניקוי האתר מפסולת עבודתו בסיום כל יום עבודה. ניקוי ופיני האתר )מפ .8.17.15

 חומרי גלם, כלים וכו'( בסיום העבודה. 

 

 מ ד י ד ה  .8.18

העדר הוראות אחרות, תימדד כל העבודה נטו לפי תוכניות כאשר היא מושלמת, גמורה 

 ומורכבת במקומה, מוכנה לשימוש ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא. 

 

 תוספת עבור ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות .8.19

במידה ויידרש הקבלן לספק ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות, המחיר שישולם לקבלן  

יהיה בהתאם למחירון הציוד, תוך התאמת מחירים לציוד דומה, אשר קיים במפרט הטכני  

)התאמה למחיר אשר הגיש הקבלן בכתב הכמויות(. במידה ואין פריט דומה, יקבל הקבלן  

 . 15%ות את התמורה לפי מחירון דקל פח

 רשימת הציוד  .8.20

 )למילוי על ידי הקבלן(. 

 : הערה

רשימת הציוד היא לאינפורמציה בלבד. היקף העבודות בהתאם למופיע במפרט ובכתב 

 הכמויות. 

 

 מס'

 

 תאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן  ציוד לפי מפרט

 דגם יצרן דגם יצרן

   N2XY סופיריור  0.6/1KVכבלים   .1

    LED OSRAMנורות   .2

גופי תאורת חרום חד    .3

 תכליתי 

    "אלקטרולייט" 
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 מס'

 

 תאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן  ציוד לפי מפרט

 דגם יצרן דגם יצרן

שלטי יציאה מוארים דו    .4

 LEDתכליתי 
        אלקטרולייט  

מפסקים חצי אוטומטים    .5

 יצוקים 

 ( 35KA)זרם קצר 

ABB, ETN 

SCHNEIDER 

ELECTRIC 

   

 ABB, ETN מגענים   .6

SCHNEIDER 

ELECTRIC 

   

 ABB, ETN מאמת"ים    .7

SCHNEIDER 

ELECTRIC 

   

    פניקס  מהדקי פקוד   .8

    PHOENIX, DHEN מגן מתח יתר    .9

 LED IZUMIמנורת אינדיקציה   .10

ABB 

   

לזרם   Aממסרי פחת סוג   .11

 mA30זליגה 

ABB 

SCHNEIDER 

ELECTRIC 

   

     מבנה לוחות פנימיים   .12

 יצרן לוחות חשמל   .13

 1419בעל אישור ת"י 

    

 ע.ד.א פלסט  CEEשקעים   .14

 ניסקו,  

   

    ע.ד.א פלסט  יחידות שקעים קומפלט    .15
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 מס'

 

 תאור הציוד

 ציוד למלוי ע"י הקבלן  ציוד לפי מפרט

 דגם יצרן דגם יצרן

 ניסקו,  פוליאסטר משורין 

 תעלות רשת   .16

 

    נילי 

    פלגל  PVCתעלות   .17

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       
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 עבדות טיח  -  09פרק 

 כללי  09.01

 כמפורט להלן.של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 הכנת השטחים )כלול במחירי היחידה(  09.02

בכל המקומות בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או לפי דרישת המפקח, יש להניח על   .א

הרצפות יריעות פוליאטילן לפני ביצוע עבודת הטיח, במיוחד בשטחים המיועדים  

 לריצוף בהדבקה. 

כסות את מקום החיבור  במקומות חיבור של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש ל .ב

ס"מ לפחות.    20מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMברשת 

 מ"מ, או ברשת פלסטית מאושרת.  7מ"מ ובעובי חוט . 12גודל החור יהיה 

ויכסה את כל פני   1:3חריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט צמנט )ללא סיד( לפי יחס  .ג

ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת כנ"ל   15על השטח. במקומות שרוחב החריץ עולה  

 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כיוון.  10ברוחב 

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את השטחים המיועדים.  .ד

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו   .א

 לפי סרגל בשני הכיוונים.   חדים וישרים לחלוטין

מ"מ, לפי קביעת   2-5מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרה יש לעבד חריץ בעומב   .ב

 המפקח. 

 טיח פנים רגיל  09.04

  15, במפרט הכללי בעובי  090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף  

 ד. גמר בשפשפת לב –מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השנייה. את הטיח  2יש לאפשר השכבה התחתונה 

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח   3הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. יש להשתמש בחול שליכטה  

ת ערב לשיפור העבידות וההדבקות דוגמת בי.ג'י.בונד  עדין ביותר. שכבות הטיח יכללו תוספ

 ממשקל הצמנט, או שו"ע מאושר.  15%בכמות של 

 שכבת הרבצה  09.05

 שכבת הרבצה מתחת לחיפוי אריחים ע"ג קירות בנויים או בטון תבוצע כדלקמן: 

 09כאמור בפרק   1:3על גבי הקיר תבוצע שכבת הרבצה של מלט צמנט ביחס חול צמנט  

 אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי מסוג:  090212יף במפרט הכללי סע

 יצרן משווק  מינון  חומר 
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 שחל  15% 417שחל לטקס  

 סיקה  15% סיקה לטקס 

 

 עד לקבלת מישוריות לשני כיוונים.  5-8שכבת ההרבצה תבוצע בשכבות של  

 

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים  09.06

בטון לא מטויחות, או בין קירות מטויחים לקירות  במפגשים בין קירות מטויחים ותקרות 

בטון גלויים, או בין קירות מטויחים ומחיצות גבס ובכל מקום שיידרש, יש לקבוע פרופיל [  

מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. פרופילים אלו כלולים    12/12מאלומיניום במידות 

 במחיר היחידה. 

 תיקונים 09.07

מקצועות השונים )כגון: עבודות גבס, נגרים, כל עבודות התיקונים בטיח אחרי בעלי ה 

מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אוויר(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות  

ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור,    –הטיח 

ם ומעל חרסינה  התנפחויות וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון. תיקוני טיח מעל פנלי

 וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות. 

 סרגלי פילוס ופינות 09.08

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח וסרגלי פינות  

מתאימים, ובלתי מחלידים, המעצבים את הפינה ומדגישים את חדותה. סרגלים אלו יהיו  

לי(, וחובה להשתמש בהם בכל פינה של טיח לכל גובה הפינה )בניגוד לאמור במפרט הכל

 הפנים וטיח החוץ במבנה, ולאורך קירות מטוייחים בהתאם לצורך. 

 תיקוני טיח צמנט 09.09

תיקוני טיח צמנטי ע"ג ספי בטון או אלמנטים מבטון חשוף, פירוק והריסת אלמנטים  

רמית", מבטון רופפים, טיפול בפלדה ע"י ממיר חלודה, ציפוי וצביעה בערבים תוצרת "כ

תיקונים ע"י טיח צמנטי עשיר בצמנט ובערבים, החלקה ע"י כף טייחים עד לקבלת מישור 

 כדוגמת הקיים. 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות טיח 09.10

מחירי הטיח כוללים עבודה במשטחים צרים לרבות ברצועות )גליפים וכו'( והם לא   •

 יימדדו בנפרד. 

 ם לכל גובה שיידרש כמפורט בתוכניות. כמו כן כוללים מחירי הטיח על קירות ועמודי •

 רשתות ופינות רשת מגולוונת יימדדו במ"א.  •
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 עבודות ריצוף וחיפוי  -  10פרק 

 

 כללי  10.01

שיטת העבודות ואופן ביצוען יהיו כפי שמפורט בפרק "עבודות ריצוף וחיפוי", במפרט  

הבינוי   הכללי בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון / אגף

ומשרד השיכון והבינוי אגף התכנון והנדסה, הכל לשביעות רצונו של המזמין, האדריכל 

 והמפקח מטעמו. 

 אחסון 10.01.01

בין אם הובאו על ידו ובין אם הובאו על   – על הקבלן לאחסן את החומרים שהובאו לאתר 

 כוחו. -ידי המזמין, בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי המזמין, או בא

לאחר הספקת המרצפות לאתר ישנע הקבלן על פי הצורך את הריצופים לתוך הבית או  מיד 

 לכל מקום אחר באתר אשר יסוכם מראש עם המפקח. 

הקבלן לא יהיה רשאי להוציא כל חומר אשר הובא לאתר בלי רשות מיוחדת ובכתב מטעם 

 המזמין. 

 סימון ומדידות 10.01.02

 ועל חשבונו.  כל המדידות והסימונים בשטח ייעשו על ידי הקבלן

 הגנה על חלקי עבודות  10.01.03

הקבלן חייב להגן על חלקי עבודות, בין אם בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלנים 

אחרים, ובמיוחד כאשר קיימת סכנה כי עבודות המבוצעות על ידו עלולות לפגוע באותן  

במידת  חלקי עבודות. לאחר סיום העבודה יבצע הקבלן כיסוי של כל משטחי הריצוף ו

הצורך גם לחיפוי כל צורה אשר יידרש על ידי המפקח )גלילי קרטון, ניילון, פלטות של 

 עלות חומרי הכיסוי תהיה על חשבון הקבלן.  גבס(.

 עבודות ניקיון 10.01.04

 הקבלן ינקה ויפנה את כל הפסולת לאזור מוסכם מראש באתר בתיאום עם המפקח.  

 הקבלן ישאיר את האתר והמבנה נקי ומוכן לתיקוני טיח וצבע. 

הקבלן ישמור על ניקיון המבנה וסביבתו במשך כל שלבי העבודה לשביעות רצונם של  

 המזמין ו/או המפקח. 

 פנלים 10.01.05

יבלוט ממישור    לאהרכבת הפנל כלולה במחיר. הפנל  ס"מ, עלות 20הקבלן יבצע פנל בגובה  

 הקיר. 

מפגשי הפינות, חיצוניות ופנימיות, יבוצעו עם עיבוד "גרונג", במידה וקו הטיח ירד אל  

 מתח לקו הפנל יסתת הקבלן את שארית הטיח. 
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 ביטון משקופים וספי הפרדה 10.01.06

קבלן את קו הריצוף עם הפסקת הריצוף דרך דלת או מעבר לחלל רטוב או חיצוני, יסיים ה

 ביחס לדלת או משקוף ויטרינה על פי הנחיות שיקבל מהמפקח. 

את הרווח שבין המרצפת לבין רצפת הבטון יסגור עם בטון בקו ישר כהכנה לתשתית  

 איטום. 

 ספי הפרדה 10.01.07

הקבלן יבצע סף הפרדה לרוחב כל פתחי היציאה מהמבנה ולרוחב פתחי החדרים הרטובים,  

קיימים הפרשים במפלסי הריצוף או שינויים בסוג הריצוף. הסף כמו גם בכל מקום בו 

 יבוצע מפס סגסוגת או אלומיניום על פי דרישת האדריכל והנחיות המפקח. 

 

 ציוד 10.01.08

 כל הציוד המכני שהקבלן יזדקק לו לצורך ביצוע העבודות יהיה על חשבון הקבלן. 

 תשתית חול  10.01.09

)"זיפזיף"( נקי ללא גרגרים של כורכר או  התשתית לביצוע הריצוף חייבת להיות מחול ים 

חרסית. הקבלן יערבב את החול בצמנט לבן או שחור על פי דרישה של היצרן וסוג  

המרצפת. תערובת החול והצמנט צריכים להיות מעורבים שווה לכל גובה המילוי, ביחס 

 של שני שקים צמנט לכל קוב חול. 

 חומרי מליטה  10.01.10

ריך להיות מצמנט לבן או שחור, יחס טיט צמנט יהיה הטיט ליישום הריצוף או החיפוי צ

 על פי דרישת המפקח ועל פי דרישות והוראות היצרן של המרצפת.  1:3

 .אין לערבב עם הטיט בכל מקרה סיד בור

 מיון 10.01.11

על הקבלן לבדוק את האריחים לפני הרכבתם ולא לרצף עם מרצפות שבורות, סדוקות או  

עיה, יודיע הקבלן למפקח ולא ימשיך את העבודה עד  פגומות מכל סוג שהוא. במידה ויש ב 

 להספקת ריצוף חליפי או הנחיות אחרות. 

כל החיתוכים של אריחי הגרניט פורצלן, קרמיקה ומרצפות, ייעשו באמצעות משור  

 "יהלום" סיבובי ויהיו ישרים לחלוטין. 

  4א' לפי טבלה האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג 

. מידת כל 1353(, במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן ההדבקה לפי ת"י 2) 314בת"י 

האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. יש 

למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או  
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 10051פוי קירות פנים באריחי קרמיקה ייעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף פגם. חי

 שבמפרט הכללי. 

 תכולת העבודה 10.01.12

 העבודה הכלולה בפרק זה: 

 ריצוף פנים הרכבת שיפולים )פנלים( חיפוי קירות חדרים רטובים.  •

ביטון ספי הפרדה בפתחים של חדרים רטובים ופתחי חוץ, הרכבת סף הפרדה בכל   •

יצוף, חול, צמנט שחור ולבן, בלוקים, ספייסרים לפוגות, דבק קרמיקה, הפרש גובה בר

 דבקים מוספים, עיבוד פזות )"גרונג"( וכו'. 

אספקה והתקנה של משטחי אבן קיסר כמשטחי כיורים וכחיפוי קירות כולל אלמנטי   •

 פינה. 

 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן למוזאיקה  10.02

 כללי  10.02.01

מ"ר מחיפוי הקירות לסוגיהם השונים במספר פעמים  2ות של על הקבלן להכין דוגמא 

כנדרש על ידי האדריכל/המפקח. הקבלן יבצע בדוגמא את התיקונים הנדרשים ע"י  

האדריכל והמפקח ורק אחר אישור העבודה ע,י האדריכל והמפקח יוכל, יוכל הקבלן  

 להתחיל בביצוע החיפוי. הדוגמאות תישארנה עד לגמר העבודה. 

 יצוע העבודהאופן ב 10.02.02

 :חיפוי קירות בטון/בניה באריחי קרמיקה .א

במפרט הכללי, סעיף   09הרבצה במספר שכבות של מלט צמנט כאמור בפרק   -

בשיעור   2אך ללא סיד אלא בתוספת מלאן אקרילי כדוגמת בי.ג'י.בונד   09.02.12

15%  . 

 אין להשתמש בסיד או להוסיף סיד לתערובת.

מ"מ ולא עבות מכך(, עד   8מ"מ ועד   5ההרבצה תיעשה במספר שכבות )שעוביין בין  -

 משטח מישורי )סרגל בשני כיוונים(. לקבלת 

 יש לדאוג לאשפרה מתאימה בין שכבה לשכבה.  -

אין להתחיל בהדבקת קרמיקה בטרם סיים הטיט את הצטמקותו. בכל מקרה יש   -

 להמתין כשבועיים שלושה מגמר השמת הטיט. 

יישום האריחים, טיט ההדבקה והרובה למילוי המישקים יהיו בהתאם למפרטים   -

לוני פתרונות בניה בע"מ" במהדורתם העדכנית: "מפרטי עבודה: א-של חברת "נגב

 חיפוי קירות פנים, סביבה: יבשה/רטובה, תשתית: טיח מוחלק".  – 75מפרט מס' 
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 להדבקת אריחי קרמיקה ע"ג קירות בטון יש להשתמש דבק "נגב בונד" בתוספת   -

 ק"ג נוזל "תוספלסטיק" לכל שק אבקה.  2

וכנית הגמר. יש להשתמש באביזרים מיוחדים  מישקים, רוחב לפי המצוין בת -

 מתועשים ליצירת רווחים אחידים )ספייסרים(. 

אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן יונחו על גבי הקירות בקווים ישרים, עוברים בשני   -

 הכיוונים והמשכיים לרצפה. 

 יש להקפיד לפני מילוי המישקים ברובה אפוקסית על ניקוי יסודי של החריצים  -

בעת מילוי המישקים ברובה, שפני החומר יהיו חלקים במפלס   יש להקפיד -

בגוון לפי בחירת   MAPEIהאריחים. הרובה תהיה מסוג רובה אפוקסית תוצרת 

 האדריכל. 

 . חיפוי מחיצות גבס באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן .ב

אלוני  -יישום האריחים, הדבק והרובה למילוי יהיו בהתאם למפרטים של חברת "נגב 

 יה בע"מ" במהדורתם העדכנית:פתרונות בנ 

חיפוי קירות גבס פנימיים, סביבה: יבשה/רטובה,   – 76"מפרטי עבודה: מפרט מס'  

 תשתית: לוחות/בלוקי גבס". 

להדבקת אריחים ע"ג גבס, הן אריחים מתוצרת נגב והן אריחי גרניט פורצלן, יש  

 . "MAPEI"מתוצרת חברת  (P-25)נגב פלקסי  –להשתמש בדבק אקרילי 

 מ"מ. 5-6האריחים יש להדק כך ששכבת הדבק תהיה בעובי של  את

מישקים, רוחב לפי המצוין בתוכנית הגמר. יש להשתמש באביזרי מיוחדי מתועשים  

 ליצירת רווחים אחידים )ספייסרים(. 

אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן יונחו על גבי הקירות בקווי ישרים, עוברים בשני  

 הכיוונים והמשכיים לרצפה. 

 ש להקפיד לפני מילוי המישקים ברובה על ניקוי יסודי של החריצים. י

יש להקפיד בעת מילוי המישקים ברובה, שפני החומר יהיו חלקים במפלס האריחים.  

 בגוון לפי בחירת האדריכל.  MAPEIרובה מסוג אפוקסי תוצרת  

 ריצוף ע"ג מצע חול מיוצב  10.03

 תשתית  10.03.01

ק"ג   250מצע חול המיוצב, ייעשה עם חול טבעי בלבד )חול ים או זיפזיף נקי( ויכיל  .א

צמנט למ"ק, תערובת מוכנה. הערוב ייעשה לכל עובי מצע החול, באמצעים מכניים,  

ויוכנס למבנה כשהוא מוכן. לתערובת החול צמנט יש להוסיף כמות קטנה של מים,  

 ורה אחידה. תוך כדי ערבוב, עד לקבלת תערובת לחה בצ
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הריצוף על גבי מצע החול, ובכלל זה יישום האריחים, הטיט והרובה, יהיו בהתאם   .ב

 אלוני פתרונות בניה בע"מ" במהדורתם העדכנית:-למפרטים של חברת "נגב

 ריצוף קרמיקה, סביבה: יבשה, תשתית: חול.  – 71מפרטי עבודה: מפרט מס'  -

לים ושטחים רטובים פנים/חוץ,  ריצוף קרמיקה בחל  – 74מפרטי עבודה: מפרט מס'  -

 תשתית: חול/מדה/ריצוף קיים. 

  –מוסף פולימרי  10%לתערובת הטיט להדבקה של אריחי קרמיקה, יש להוסיף  

ק"ג פלניקריט לכל שק   5לכל שק צמנט ) MAPEI"פלניקריט" מתוצרת חברת  

 ק"ג(.  50צמנט של 

  –ף פולימרי מוס 15%לתערובת הטיט של אריחי גרניט פורצלן, יש להוסיף 

פלניקריט לכל שק צמנט    7.5לכל שק צמנט ) MAPEI"פלניקריט" מתוצרת חברת  

 ק"ג(. 50של 

מישקים יהיו ברוחב לפי המצוין בתוכנית הגמר, נמשכים בשני כיוונים. יש  

 להשתמש באביזרים מיוחדים מתועשים ליצירת רווחים אחידים )ספייסרים(. 

 בגוון לפי בחירת האדריכל.   MAPEIתוצרת מילוי המישקים ייעשה ברובה אפוקסי 

 יש להקפיד לפני מילוי המישקים ברובה על ניקוי יסודי של החריצים. 

יש להקפיד בעת מילוי המישקים ברובה שפני החומר יהיו חלקים במישור  

האריחים. חובה למלא את החלל שמתחת לאריחים בטיט, שלא יישארו חלקי  

וזאת כדי למנוע שבר האריחים בעתיד )כתוצאה  אריח ללא מילוי טיט מתחתם, 

 משימוש(. 

של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד   10כל העבודות כפופות לתנאי פרק  .1

 כמפורט להלן. 

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל   .2

 הכיוונים, או בשיפועים אל מחסומי הרצפה לפי הנחיות המפקח. 

המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים  פני השטחים   .3

מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. בכל מקרה של  

. ותר לבצע  1:5מילוי חול, החול יהיה מעורב בצמנט )מילוי מיוצב( ביחס  

 הריצוף בהדבקה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח. 

ם באותה קומה. במקומות בהם יהיה  התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחי .4

צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים  

עגולים, ייעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר  

 החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת הריצוף והחיפוי(. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

69 

 

ניקוי והברקה לפני  עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירם רובה אקרילית,  .5

 מסירת הבנין.

  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שיידרש בגודל של  .6

מ"ר לפחות מכל סוג. את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס  

 עד גמר הבנין וקבלתו. 

 שכבת מיקרוטופינג 10.04

 את התשתית לביצועו.  שכבת המיקרוטופינג תיושם על גבי הריצוף הקיים אשר יהווה .א

נקה התשתית מחלקי ריצוף, רובה, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל   : הכנת התשתית .ב

ים מאבק  גורם כלשהוא העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה, יש לשטוף את המשטח

בעזרת תערובת מתאימה לפי  ומרווחים  , אזורי ריצוף שבורים או חסרי למלא חורים

 הוראות היצרן 

י מיקרוטופינג אוברליי ) ארה”ב ( מתוצרת בטון בטון או ש"ע, מערכת  חיפוי רצפת  .ג

חד רכיבי וללא חומרים מקשרים, לחיפוי   ,FULL BUDY מ”מ 3-10בטון פולמרי 

רצפתי בגמר סופי בטון מוחלק במראה, מרקם מגע וטקסטורה ובגוון לפי בחירה.  

תוצרת בטון בטון או  בנוסף לכך שתי שכבות רוייל סיל ) ארה”ב ( סילר דקורטיבי מ

מוצקים מט/ מבריק לפי בחירה וללא שינוי מגע בטון ) לא לכה   25%ש"ע נספג 

פלסטית שכבתית, לא מצהיב ושאינו גורם לאיבוד מגע הבטון ( כל החומרים במערכת 

חיפויים זאת צריכים להיות מיצרן אחד לצורך חיבור מוכח בין חומרים. הוראות  

ה, באמצעות מיקרטופינג אוברליי בטון בטון, ללא  ביצוע: שכבה ראשונה ושניי 

מ”מ.  1-2” פיזור במגב ללא החלקה 0חומרים מקשרים וללא רשתות. שבכת ראשונה “ 

מ”מ ) לפי הצורך לגובה סופי ( פיזור ידני או במגב, גיהוץ והחלקה  2-10 –שכבה שנייה 

לר דקורטיבי סי  –במאלצ’ פלדה כחולה ובמכשור מתאים לפי הצורך. שכבה שלישית 

 .45בשתי שכבות באמצעות רולר 

 כל הנ"ל כלול במחיר היחידה .ד

 ניקוי כללי  10.05

לאחר גמר על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, ניקוי כללי ומושלם של הריצופים והחיפויים. 

העבודה בקטע ריצוף מסוים, ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי לחלוטין משאריות דבק, 

 רובה וכד'. 

 ANCESTOLERסיבולות  10.06

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, הסטייה המותרת מהניצב של הקירות תהיה: 

 סטייה מהניצב בקווים    תאור העבודה   

 מ'  3.0של קירות ולאורך      
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 מ"מ  3   אריחי רצפה )ריצוף(  

 מ"מ  3   אריחים קרמיים )ריצוף(  

 מ"מ  3   קרמיקה/חרסינה בחיפוי  

 

 ריצוף וחיפויאופני מדידה מיוחדים לעבודות  10.07

בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד, כוללים מחירי עבודות הריצוף והחיפוי את כל  

 המפורט להלן:

 מחיר ריצוף/חיפוי כולל עבודה בשטחים קטנים, ברצועות צרות וכיו"ב.  .א

לא תשולם כל תוספת עבור חיתוך, עיבוד, שילוב מספר צבעים ו/או צורות שונות של  .ב

 כמפורט בתוכניות. האריחים. הכל מושלם 

מחירי עבודות הריצוף כוללים את המילוי המיוצב ו/או חול הנדרש מתחת לאריחי   .ג

 ס"מ.  10הריצוף, בגובה עד וכולל 

 מחיר עבודות הריצוף כוללים ליטוש, סילרים והברקה לפני מסירת הבנין.  .ד

מחירי עבודות החיפוי והריצוף, לרבות הריצוף הקרמי, כוללים את מילוי התפרים   .ה

)פוגות( ב"רובה" אקרילית ו/או אפוקסית בגוון שייבחר ע"י האדריכל והברקה לפני  

מסירת הבנין. לא תינתן כל תוספת עבור פינות ומפגשים וסרגלי גמר מאלומיניום  

 צבוע, הכל כלול במחיר החיפוי והריצוף. 

א מחירי עבודות החיפוי מתייחסים לחיפוי ע"ג קירות בטון, גבס, קירות מטויחים לל  .ו

 כל הבדל במיקום, בגודל ובצורה של השטח המחופה, וכוללים מילוי רובה בפוגות. 

מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים חיתוך וביצוע חורים באריחי שיש/קרמיקה/   .ז

ריצוף בצורות שונות, רבות חיתוך עיגולים, לרבות חיתוך ע"י משור מתאים במפעל או  

הוראות המפקח, ולא תשולם לקבלן כל תוספת  באתר וכל שיידרש לפי תכ' האדריכל ו 

 שהיא עבור החיתוך וביצוע חורים. 

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף והחיפוי לפי דרישת האדריכל. .ח

 פרופילי גמר שונים מאלומיניום לא יימדדו בנפרד והם כלולים במחיר החיפוי.  .ט

מרים לקבלת ציפוי רצפות באפוקסי יימדד במ"ר ומחירו כולל את עבודות ההכנה והחו .י

 ציפוי תקין ומושלם ובגוון לבחירת האדריכל. 
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 עבודות צביעה   -  11פרק 

 כללי  11.01

 בכתב הכמויות כולל פרק "עבודות צביעה" רק מחיר צביעת וסיוד קירות ותקרות.  11.01.1

 מחיר צביעת מוצרי המסגרות והנגרות כלולה בפרקים המתאימים ואינה נמדדת בנפרד.

דוגמאות בגוונים/טקסטורות בהתאם להנחיות   3שונים, יש להכין עבור כל סוגי צבע  11.01.2

 האדריכל/מפקח. 

 כל עבודות יישום הצבע יבוצעו בתיאום עם נציג של חברת הצבע וע"פ הנחיותיו.  11.01.3

 צביעת חלקי מתכת )לא מגולוונים( 11.02

 כללי  .א

כל חלקי הפלדה של המבנה, כולל מלבני דלתות וכנפיים, תושבות מזויתנים וכו',  

 פרט לשטחי המתכת אשר יבואו במגע ישיר עם הבטון. –לפי המפורט בתוכניות  ייצבעו 

את השטחים האחרונים יש לנקות בלבד. חלקי מבנים ייצבעו צביעת יסוד במקום  

ייצורם וכן שכבה אחת של צבע עליון. אחרי הרכבתם במקום והתקנתם, יתקן הקבלן 

וישלים את הצביעה בשכבה    את הפגמים שנגרמו לצבע היסוד בעת ההובלה וההרכבה

 השניה של צבע עליון. 

והצבע העליון יהיה כדוגמת "עליון   H.B  13צבע היסוד יהיה כדוגמת "צינקכרומט" 

 סופר עמיד" של טמבור. 

 הכנת המתכת  .ב

כל השטחים המיועדים לצביעה, ינוקו היטב מכל חלודה, קליפה, ערגול, קשקשים,  

וך אחר. הניקוי יהיה מוחלט ויבוצע בעזרת  סיגי ריתוך, טיפות חומר ריתוך וכל לכל 

 מברשות מכניות סובבות. 

 הצביעה  .ג

הצביעה תבוצע רק לאחר אישור המפקח לניקוי חלקי המתכת כמפורט לעיל. כל שכבת 

צבע תהיה רצופה, חלקה, ללא בועות אוויר ובעלת עובי אחיד. כל הפגמים בשכבות  

, יתוקנו ע"י ניקוי המקום הפגום  הצבע כגון הפסקות, טיפות צבע קרושות או נזילות

 וצביעה מחדש. כנ"ל מקומות הריצוף שיבוצעו לאחר הצביעה. 

כל שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של השכבה הקודמת ותיקון כל  

 הפגמים. 

השכבה הסופית תבוצע רק בגמר שאר העבודות ובתנאים חיצוניים מתאימים )באוויר  

יהיו חלקים ללא סימני הברשה. יש להקפיד שלא ללכלך  יבש וחופשי מאבק( ופניה 

בצבע את השטחים שאינם מיועדים לצביעה. לפני הצביעה הסופית יתוקנו כל  

 המקומות הפגומים לשביעות רצונו של המפקח. 
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 המפקח רשאי לבחור גוונים שונים למלבנים ולכנפיים ללא כל תוספת מחיר. 

 צביעת חלקי מתכת מגולוונים 11.03

לת צביעת משקופי פח, רפפות פח, דלתות פח וכל שאר חלקי מתכת מגולוונים  העבודה כול 

 במבנה. 

ניקוי והשחזת כל מקומות הריתוך שבהם נפגע הגילוון ותיקון בצבע עשיר אבץ מסוג   .א

 "צינקוט". 

 . 1-32ניקוי המתכת משומנים ואבק ע"י מדלל מסוג  .ב

 מיוחד אפור.  מיקרון" או מגינול   40שכבת יסוד מסוג "אפוגל  .ג

 שכבות צבע סופרלק ו/או פוליאור לבחירת האדריכל.  2 .ד

 כל עבודות הצביעה תהיינה לפי הוראות יצרן הצבע. 

 "2000צבע אקרילי "סופרקריל   11.04

ערך הכולל את  - צביעת משטחי בטון, טיח וגבס בצבע סופרקריל תוצרת "טמבור" או שווה

 העבודות והחומרים הבאים:

 צביעת קירות   •

ויישום שכבת בונדרול בהתאם להנחיות יצרן   2000ח הקיר בדבק שפכטל החלקת משט  •

 הצבע.

 שעות עד לייבוש מלא.  4המתנה של    -  10%-5%שכבות טמבורפיל מדולל  2 •

 מים. 30%- 20%מדוללת  2000שכבה ראשונה של סופרקריל  •

 מים. 15%-10%שכבה שניה ושלישית מדוללות  •

 מערכת צבע באזורים רטובים 11.04

 י בטון, טיח וגבס במערכת צבע כדלהלן:צביעת משטח 

 העבודות והחומרים הבאים: כלהמערכת המתוארת הינה מתוצרת "טמבור" וכוללת את 

 הסרת שכבות צבע רופף ומתקלף לרבות ניקוי אזורים הנגועים בעובש.  .א

 ניקוי השטח במי סבון באמצעות מברשת ושטיפה במים נקיים.  .ב

 שעות.  2-3ייבוש חלקי של השטח  .ג

- 20%פרו תוצרת "טמבור" בתוספת צמנט לבן - יישום שכבה מיישרת בשפכטל אלט .ד

 עפ"י הנחיות יצרן החומר. יש להמתין עד להתייבשות מלאה של החומר.  25%

 לפי הנחיות יצרן הצבע. S.Lאפיקטלק  –יישום שכבת צבע יסוד  .ה

 לפי הנחיות יצרן הצבע. טמגרד  –יישום שכבת צבע ראשונה  .ו

 שכבות צבע עליון טמגלס בגוון לפי בחירה עפ"י הנחיות יצרן הצבע.  2יישום  .ז

 אופני מדידה ומחירים 11.05
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צביעת פריטי מסגרות ונגרות אומן, המפורטים ברשימת המסגרות והנגרות, אינה   .א

 נמדדת לתשלום, ומחיר צביעתם כלול במחירי הפריט עצמו )כולל הכנת השטחים(.

ת שרוולים, אביזרים, עוגנים, פחי קשר וכיו"ב המבוטנים בבטון, אינה נמדדת  צביע .ב

 בנפרד ומחיר כלול במחיר הפריטים עצמם )כולל הכנת השטחים(.

צביעת חלקי מבנה נמדדת לפי השטח הצבוע נטו ללא הבחנה בין שטחים אופקיים   .ג

 ועמודים(. ו/או משופעים )תקרות ומשטחי מדרגות(, לבין שטחים אנכיים )קירות 

מחיר הצביעה כולל את כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד והוא תמיד   .ד

מתייחס למערכת צבע שלמה על כל שכבותיה וכולל את הכנת השטחים וההגנה על  

 הצבע המוגמר. 
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 כללי   -מתקן מזוג אויר  – 15פרק 

 כללי 

תקני מזוג אויר  המפרט הכללי  לעבודות מזוג אויר מתבסס על המפרט הכללי למ 15.000

 . 15פרק   -בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת 

 המפרט הכללי מהווה השלמה בלבד למפרט המיוחד ולתכניות. 

המפרט מהווה השלמה לתכניות ועל כן אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת  

 בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה: 

 להלן תוספות למפרט הכללי. 

 תקנים  15.001

במקרה של סתירה או השלמה בין דרישות התקנים השונים והמפרט על נספחיו יש  

לידע את המפקח ולנהוג על פי הנחיותיו במידה ולא ייודע המפקח ישא הקבלן  

 בעלות השינויים.

 דרישות מיוחדות   15.002

 על הקבלן להודיע למפקח בכתב ולקבל את אישורו לפרטים הבאים.  

 י מטעמו לביצוע עבודות מזוג האויר.שם המהנדס האחרא  

 רשימת קבלני המשנה למקצועותיהם.  

 לוח זמנים לביצוע העבודות.  

בביצוע ייושמו כל דרישות יועץ הבטיחות לנושא הפסקות/הפעלות של מערכות  

מיזוג ואוורור בתרחישי שריפה שונים. כמו כן ישתתף קבלן מיזוג האויר באופן  

 י חירום ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות פעיל בביצוע סימולציות מצב

הקבלן יעקוב אחר ביצוע בסיסים, פתחים וביטון אביזרים ע"י אחרים וידווח   15.003

 למפקח על כל סטיה מהתוכניות. 

   מניעת רעש ורעידות 15.04

  לא תהיינה גבוהות מהמותר ע"י תקנים הרלוונטייםרמות הרעש בתוך המבנה  

במקרה ויגרם רעש בלתי סביר ומעל למותר יהיה על הקבלן לבצע את כל השינויים  

 והתיקונים הדרושים למניעת הרעש ו/או הרעידות על חשבונו . 

במעברי צנרת דרך הקירות יעטוף הקבלן את הצינור בגומי "ארמפלקס" ''¾ עובי.  

ל ימולא בטיט  והמרווח יהיה סביר.  השרוו  C.V.Pהגומי ייעטף בשרוול פח ו/או 

 צמנט.

עובי דחוס   1במעבר תעלה דרך קיר יעטוף הקבלן את התעלה בבידוד אקוסטי ''

 והאטימה מסביב בטיט צמנט .

 הגנה מפני קורוזיה   15.05
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מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי הקבלן יספק ציוד לאתר כשהוא מוגן מפני  

אפוקסי לפי המלצות יצרן  חלודה וקורוזיה . בדרך כלל ההגנה תהיה על ידי צביעה ב 

הצבע ואישור המפקח. עבודות הצביעה יבוצעו במצבעות שיש להן מערכת הבטחת  

וקיבלו את אישור מנהל הפרויקט )ראה   9001איכות העומדת בדרישות תקן איסו 

  2. הכנת השטח לצביעה תיעשה על פי סעיף 10במפרט צביעה מספר הס/ 5סעיף 

ת גם לתיקוני הצביעה לאחר הרכבת הצנרת  באותו מפרט. המצבעה תהיה אחראי 

 באתר.  

 ציוד מיוחד שידרשו לו הגנות מיוחדות הן תתוארנה במפרט המיוחד.  

 מיקרון.  25כל הברגים יהיו מצופים אבץ חשמלי בעובי מינימלי של   

 גישה ושינוע ציוד  15.06

מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי הקבלן יבטיח גישה נוחה לאחזקה, טפול בציוד  

והוצאתו בעתיד ממקומו לצורך תיקון או החלפה . במידה וידרשו מתקנים לגישה  

 כגון פודסט, סולם מדרגות וכדומה יבוצע ע"ח הקבלן ללא תוספת מחיר.  

 הגנה על הציוד  15.07

נתו ועד למסירתו למזמין לרבות כיסוי  הקבלן יגן על ציוד מתקן מ.א. ממועד התק

מלא ביריעות פוליאתילן עבות כהגנה מפני טיח, אבק ו/או כל לכלוך אחר כתוצאה  

פתחים בתעלות וצנרת יאטמו עד גמר עבודות   מעבודות הבניה ותנאי המקום.

כל נזק שיגרם לציוד במהלך העבודה עד לקבלה הסופית יתוקן על ידי   ההרכבה.

 נו. הקבלן ועל חשבו 

 העברת חומרים וציוד 15.08

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו. במידה  

 ותנאי המקום ידרשו זאת הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכנסתו למקומו. 

מכשירי הרמה כלשהם הדרושים לשם העברת הציוד למקומו יובאו על ידי הקבלן  

 יריו על ציוד הרמה של קבלן אחר. ובאחריותו. הקבלן לא יבסס את מח

 הציוד יועבר למקום רק לאחר בדיקתו ואישורו על ידי המפקח.  

 סיום הפרוייקט 15.09

לפני הגשת בקשה למפקח לבצע ביקורת אישור סיום עבודות מיזוג אויר, הקבלן  

ישלים את החלקים המפורטים להלן, וכן ירשום בבקשה את הרכיבים החריגים  

 הידועים לו. 

הקבלן ידאג שיבוצעו כל הביקורות הסופיות וינתנו האישורים הנדרשים לפרוייקט   .1

 מטעם כל הרשויות המקומיות והממשלתיות. 
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ותמסרנה במדיה מגנטית בנוסף   MADE ASהקבלן יגיש שרטוטים ותרשימים  .2

ע"ג נייר. חוברות שימוש בציוד, תעודות אחריות וכן כל מידע נוסף בכתב   לתכניות

 המצוי ברשותו. 

הקבלן ימסור כלי עבודה, חלקי חילוף, עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח, כפי   .3

 שידרש.

הקבלן ישלים את ההפעלה, הבחינה וההדגמה של המערכות לשביעות רצון המפקח,   .4

 ההתקנה נסתיימה, כי בוצע כוונון נכון, ותנאי הפעלה נכונים.כדי להראות כי 

 תוגשנה תכניות עם רישום כמויות אויר, צריכת זרם מנועים. 

 הקבלן יבצע ניקוי סופי של האתר. .5

 על חשבונו. –הקבלן יעביר את המערכת בביקורת חשמל של בודק מוסמך  .6

  1001שור לתקן הקבלן יעביר את המערכת בביקורת של מכון התקנים כולל אי .7

 )כולל אישור התוכניות לפני הביצוע(  על חשבונו –וביצוע אינטגרציה 

על מועד פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח   .8

 ולמזמין. 

תיקי מסירה הינם חלק מעבודות הקבלן, תיקי מסירה מאושרים על ידי היועץ   .9

 לום חשבון סופי.והמפקח, הינם תנאי לסיום העבודה ותש

 קבלת המתקן תעשה:  .10

 רק לאחר מסירת תיקי מסירה לתפעול ואחזקה. 10.1

רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו, וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים   10.2

בודדים לשרות המזמין אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן  

 לפני הפעלה סופית, במידה ויידרש לכך, ולפני תקופת האחריות. 

  30לאחר הפעלתו התקינה ע"י קבלן מיזוג האוויר למשך תקופה של  רק 10.3

 יום בתקופת חורף.  30יום בתקופת קיץ 

 אחריות ושרות: .11

הקבלן יתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים   11.1

הן בטיב הביצוע והן באיכות החומרים, וכי אופי הפעולה וההספק של  

 מפרט זה ובתוכניות המצורפות. הציוד הינם בהתאם  לנדרש ב

הקבלן יהיה אחראי במשך תקופה של שנה החל מיום קבלת המתקן ע"י   11.2

המזמין, לפעולה תקינה של המתקן ובמקרה של קלקול או פגם, לקוי ו/או  

פעולה בלתי תקינה של המתקן מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל  

התיקונים הדרושים לרבות החלפת מכונות, חומרים וציוד, וכל חלק מהם.  
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ייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו של היועץ ו/או  הקבלן מתח

 המפקח. 

שעות מזמן קבלת   24הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת שרות תוך   11.3

ההודעה, ולבצע התיקון תוך הזמן הקצר ביותר ותוך הפרעה מינימלית של  

עבודת המתקן. אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן  

משבוע מתאריך הודעת היועץ או המפקח יוכל המזמין   סביר ולא יאוחר

לעשות זאת על חשבון הקבלן, ולתבוע את הוצאות התיקונים בהתאם  

 לחשבונות מאושרים ע"י היועץ והמפקח ו/או באופן אחר.

במקרה של קלקול, פגם, לקוי ו/או הפעלה בלתי תקינה של המתקן כולו או   11.4

להאריך את תקופת האחריות   חלק ממנו, רשאי היועץ, לפי שיקולו הוא

עבור המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופה של שנה מיום קבלתו מחדש  

של המתקן או חלק ממנו לאחר התיקון של המתקן או חלק ממנו על ידי  

 הקבלן. 

האחריות כוללת מתן טפול מונע לכל אלמנטי המתקן ללא יוצא מהכלל.   11.5

מסננים, שימון מיסבים  השרות יתבטא, בין היתר בניקוי ו/או החלפת 

והחלפת שמנים, הפעלות תקופתיות, בקורת וכיול אביזרי פיקוד, החלפת  

רצועות, החלפת מיסבים וכו' בכל שלישון בתחילת השלישון ותיקוני צבע  

 במידה ויידרשו כאלה.

בדיקה/בקורת תיחשב כזו רק לאחר שהקבלן וידא תקינות הציוד  

 מטעם המזמין/חברת האחזקה. והמערכות והגיש דו"ח ביצוע לאחראי 

חתימת אחראי מיזוג אוויר של המזמין/חברת האחזקה על גבי דו"ח זה  

 הוא תנאי הכרחי להוכחת ביצוע הבקורות והשרות התקופתיים. 

הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים   11.6

 ץ והמפקח. וציוד העלולים להיות דרושים לתקון המתקן לפי דרישת היוע 

מועד קבלת המתקן יחשב כתאריך בו יודיע המפקח בכתב כי בוצעו כל   11.7

התיקונים והפעולות הנדרשות וכי המתקן נתקבל ללא הסתייגויות מסיבה  

 כל שהיא.  

ברור לקבלן כי אך ורק לאחר קבלת מכתב הקבלה הנ"ל יכנס המתקן  

ם  לתקופת האחריות הנדרשת, אפילו אם הקבלן יידרש להפעיל חלקי

 מסוימים של המתקן או המתקן בשלמותו לפני השלמתו באופן סופי. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את האחריות והשרות בתום כל  

 שנה של שנות האחריות והשרות הנוספות. 
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בתום שנת/ות האחריות ובסמוך למועד מסירת המערכת למזמין ולגורמים  

 ל ידי הקבלן ועל חשבונו.  המתחזקים, יבוצע טיפול שנתי לכל הציוד ע

דו"ח טיפול שנתי תקין וחתום על ידי אחראי מיזוג אוויר של 

 המזמין/חברת האחזקה הינו תנאי לסיום שנת האחריות ולשחרור הערבות. 

 שילוט אביזרים מותקנים מעל תקרה אקוסטית.  .12

על הקבלן לבצע שילוט כל אביזר המותקן מעל תקרה אקוסטית כגון מדף אש, מדף  

ויסות וכו'. השלטים יהיו מסנדויץ עם כתיבה בחריטה ויותקנו בנוסף גם על פסי  

 החיבור של התקרות האקוסטיות. עלות השילוט כלולה במחיר כל אביזר. 

 הדרכה .13

ן מטעם המזמין/חברת  לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתק

האחזקה את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן . תקופת הדרכה תהיה  

לפחות שבועיים לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל אחת משתי תקופות  

 השנה. 

תקופת ההדרכה לא תהיה רק לאחר ההפעלה הראשונית אלא תחולק בין בתקופות  

 לעונת החורף. להפעלה לעונת הקיץ ולהפעלה 

תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת ויסות המתקן אלא לאחריו. תקופת  

 ההדרכה באותה העונה תהיה רצופה ועל ידי בעל מקצוע מסוג מעולה. 

 תיקי הסבר לתפעול ואחזקה )תיקי מסירה(  .14

 ללא תוספת עלות.כל הנדרש בסעיף זה יסופק על ידי הקבלן על חשבונו  

וימסור הקבלן למזמין שלושה תיקים כל אחד יכלול חומר   לפני מסירת המתקן יכין

הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את החומר הבא  

 שהוא מודפס ומתויק בקלסר קשיח הנושא את שם הפרוייקט. 

 תאור המתקן, הסבר לתפעול ואחזקה.  14.1

קת קירור,  ריכוז רשימת ציוד בפרוייקט עם נתונים מרכזיים כגון תפו 14.2

 ספיקות אוויר, מפלי לחץ וכו'.שמות הספקים ופרטיהם.

 קטלוגים של הציוד, עם שם ספק, שם סוכן וטלפון. 14.3

 של המתקן. )תוכניות מתכנן(  As Madeמערכת תוכניות מעודכנות   14.4

 מערכת תוכניות עבודה מאושרות של המתקן. )תוכניות ביצוע של הקבלן(. 14.5

תקן, עם ציון עבור כל מנוע הספק  טבלת סימון של המנועים השונים במ 14.6

 המנוע.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

79 

 

העתק מכתב מטעם נציג המזמין/חברת האחזקה המאשר כי נתנה לו   14.7

הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל אינפורמציה המופיעה  

 בתיק וגם זו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו. 

 דוח ספיקות אויר מאושר על ידי המתכנן. 14.8

 )ע"ח הקבלן(. וחות חשמל מיזוג אוויר אישור בודק מוסמך לל  14.9

 כללי  -מתקן מזוג אויר  –  15פרק 
 

 כללי  15.01

 מכללת עמק יזרעאל.  4מפרט זה מיועד לפרויקט שיפוץ קפיטריה בבניין 

   - מצב קיים 15.01.01

  4לא עובדות  AH-1/1  ,AHU-1/9יחידות טיפול במיזוג אוויר   2 – מטבחא. 

 שנים. 

 יחידות מיני מרכזיות לא במצב תקין.  – לובי כניסה וחנות ב. 

 תקינה.  AHU-1/12יחידת טיפול באוויר  – פואיהג.  

 תכנון מערכות מ.א.  15.01.02

 בהתאם למצב קיים מתוכנן: 

מיועדות למטבח כולל    AHU  1/9 AHU-1/1א. החלפות יחידות טיפול באוויר 

 יחידות 

 עיבוי הנדרשים עבורן.      

 מרכזיות מיועדות ללובי כניסה וחנות. ב. החלפת יחידות מיני 

ג. לפי חישוב טרמי שבוצע עבור אספרסובר בפואיה אין צורך בהחלפת יחידת  

 טיפול  

 כולל מעבים.  AHU-1/12באוויר    

 עבודות ביצוע כוללות את הציוד הבא:  15.01.03

 יחידת טיפול באוויר.  -

 יחידת טיפול באוויר צח.  -

 יחידות עיבוי.  -

 ים. מזגנים מיני מרכזי -

 מערכת פיזור אוויר.  -

 מערכת חשמל ופיקוד.  -
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 צנרת גז.  -

 

 יחידות טיפול אויר   15.02

עם  15יחידות טיפול באויר )י.מ.א.( תהיינה מתוצרת הארץ בהתאם למפרט הכללי פרק 

התוספות המופיעות המפרט זה. יצרן היחידה צריך לקבל את אישור המפקח, ויועץ מיזוג  

 האוויר. 

היצרן. אספקת היח' לאתר מותנית בבדיקתן בשטח המפעל. הבדיקה  היחידה תיבדק במפעל 

תכלול התאמת היחידה לתוכניות ולמפרט, בדיקות ספיקות אוויר ורעש. יש להודיע על מועד  

הבדיקה למפקח מראש כדי שיוכל להשתתף בבדיקה במידה וימצא לנכון. חובת הבדיקה  

למפקח בהתאם לתכנית הסטנדרד   חלה על הקבלן והיצרן. על הקבלן להמציא דו"ח בכתב

המתאימה לאישור, לפני העברת היחידה לאתר. הנתונים העיקריים של היחידה  יוטבעו על  

גבי שלט מתכת חרוט או מוטבע שיוצמד ליחידה, בין היתר יהיו רשומים בשלט הספיקה,  

 הלחץ וההספק. 

    

יש למנוע גשרי קור בין צד פנימי   T.T.Cמבנה היחידה יהיה מפרופילים אלומיניום  -

 לחיצוני בין כל חלקי היחידה )ע"פ הרשום בטבלאות הציוד(.

מ"מ ובנויים דופן כפולה.   1.25פנלים של היחידה יהיו מפח פלדה מגולבנת עובי  -

ותקן חלון הצצה  בתא המפוח הדופן הפנימית תעשה מפח מחורר. באיזור המפוח י

 עם תאורה. 

- עובי כאשר היחידה מחוץ למבנה  2'' -עובי בתוך המבנה ו   1בידוד היחידה יהיה '' -

 ק"ג/מ"ק לפחות. 73הבידוד יהיה בעל משקל נפחי                 

 פנל גישה בד"כ יהיה דלת עם צירים וסגירה ע"י ידית סגירה בכמות המתאימה      -

 לגודל הפנל. 

 נן פנל גישה לניקוי בריכת איסוף מי עיבוי. יש לתכ -

מ"מ עם בידוד מתאים   1¼   316בריכת איסוף מי העיבוי תיוצר מפח נירוסטה  -

 מתחתיה, ומופה מנירוסטה להוצאת מי העיבוי. 

ס"מ נוספים מכל צד של הנחשון כך שניתן יהיה לשטוף   20הבריכה תיוצר במידה של 

 ל הבריכה. בזרם מים את הנחשון והמים יאספו א

 סיפון הניקוז שיחובר לבריכה יהיה מחומר פלסטי עם פתח תחתון לניקוי.  -

 צינור הניקוז עד למחסום ריצפה יהיה מצינור מגולבן בקוטר המתאים. 
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מפוחי היחידה יחד עם התמסורת והמנוע יותקנו על גבי קונסטרוקציה נפרדת   -

פתח פליטת אויר מהמפוח  ממבנה היחידה על בולמי רעידות, קפיצים או נאופרן,  

 יחובר באמצעות חיבור גמיש שמשונית אל הפתח בתוך תא המפוח. 

ניתן יהיה להוציא את מאיץ המפוח ע"י פירוק בקלות של קונוסי הכניסה והפנלים  

 ביחידה.

 כל תמסורת רצועות בין המנוע למפוח תצוייד בשתי רצועות לפחות.  -

מההספק הדרוש למפוחים בנקודת   33%  -מנועי המפוחים יהיו בעלי הספק הגדול ב  -

 העבודה המחושבת.  

 . 10%±גלגל רצועות מנוע על המנוע יהיה בעל אפשרות שינוי קוטר  -

או שווה איכות עם גרוז תמידי   S.K.Fהמיסבים יהיו מתייצבים מעצמם מתוצרת   -

 ש"ע. 50,000 -ללא פיטמות גרוז אורך חיים מחושב ל 

 פרטי המיסבים יוגשו בתוכניות הייצור.   

ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה או צינור פלדה מיוחד למטרה זו עם צירים    -

 למיסבים מרותכים בשני צידיו. 

 התקנת המיסבים תאפשר התפשטות הציר.  

 אחד יהיה מחובר לקבלת כוח צירי העשוי להתפתח. מיסב 

מפוחי היחידות יבחרו לפעולה שקטה ומהירויות זרימה נמוכות. מהירות יציאה של   -

 מטר לדקה.  10האוויר מהמפוח לא תעלה על 

 הפעלת היחידה יהיה בהרשאה ממערכת גילוי אש/עשן. לפי נספח גילוי אש מצורף.  -

 ת בולמי רעידות קפיציים מתאימים למשקל היחידה. תלית יחידות לתקרה באמצעו -

 צבע היחידה יהיה אפוקסי אפוי בתנור בלבד.  -

מפלס הרעש מהיחידה יהיה בהתאם לתקנים הרלוונטיים כאשר המדידה נעשית   -

 מ' מדופן היחידה בצד המנוע.   1במרחק של 

 מיפלס רעש זה יבדק במפעל היצרן ויאושר בכתב ע"י היצרן. -

 גן מים יותקן בסמוך ליחידה. )לא בתוכה(.מנתק בטחון מו -

יש להתקין ביחידה פתחים אטומים לביצוע מדידת מפל לחץ ע"י הכנסת אלמנט   -

 מדידה מתאים דרכם. 

 פתחים אלו יותקנו משני צידי כל אלמנט ביחידה.  

 יחידת טיפול באוויר צח תסופק עם גופי חימום. -

 ול באוויר. לוח חשמל יהיה חלק אינטגרלי של יחידת טיפ   -

 

 גופי חימום חשמליים.  15.03
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מ"מ. גופי   10גופי החימום יבנו מקטעי צינורות עשויים מפלדת אל חלד בקוטר  .1

החימום בתוך הצינורות יהיו מטיפוס עמיד בטמפרטורות גבוהות. הגופים  

וולט כל מכלול גוף חימום יצוייד במפסק בטחון   220יחושבו למתח חד פאזי של  

כל הבטחונות יהיו  עם הפעלה חוזרת ביד להגנה מפני חימום יתר במקרה תקלה. 

 ניתנים לגישה לשירות בלי לפרק את הנחשון. 

גופי החימום החשמליים יחוברו במסגרת וחיזוקים שיורכבו באופן קבוע לדפנות   .2

 היחידה עם קופסת חיבורים משוריינת ואטומה. 

 ואט למטר אורך של צינור.  833גופי החימום יחושבו לפי  .3

עבודה שלהם לא יעבור דרך  גופי החימום יוזנו דרך מגען, כך שזרם ה .3

 התרמוסטט. 

 הספק גופי החימום יהיה לפי המופיע בטבלאות.  .4

 

 יחידת  עיבוי  15.04

 יחידות העיבוי תהיינה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר בארץ או בחו"ל.  

אוריס,  UNIQU,הקבלן יכול להציע יחידות מתוך אחת מהחברות הבאות: אלקטרה, 

 מאושר על ידי המתכנן.   או שו"א

.   C º5תהיה אפשרות לעבודה במצב קירור גם כאשר תנאי טמפרטורת חוץ נמוכה עד 

 מפוקד לפי לחץ העיבוי.   VSDמנוע המעבה יפוקד ע"י ווסת מהירות רציף 

 .LOW NOISEהיחידות תהיינה  

 מדחסים יותקנו בתאים אקוסטיים.  - 

 . SCROLLהמדחסים יהיו הרמטיים או  - 

 מסנן מיבש ביניקת המדחס.  - 

 פרסוסטטים לבטחון לחץ נמוך, גבוה עם ריסט ידני.  - 

 צלעות לאינטש.  12סוללת מעבה אויר מקסימום  - 

 מפוחי המעבה יהיו עם הנעה ישירה ורשת נגד ציפורים.  - 
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 .SUPER-Wעה ועל גומי העמדת היחידה על גבי קונסטרוקציה מגולבנת בחום וצבו - 

 יחידות העיבוי תכלולנה לוח חשמל ופיקוד אורגינלי המסופק ע"י יצרן היחידה              

 ובאישור המתכנן.                              

 קבלת האישור הנ"ל כלולה במחיר עבודות מיזוג אוויר. 

 

 מזגנים מיני מרכזיים  15.05

 , או שו"א מאושר ע"י המתכנן. המזגנים כדוגמת תוצרת אלקטרה , תדיראן 

יחידות מזגן  תפעלנה כמשאבת חום לחימום בחורף ויהיו עם מנגנון להפשרה אוטומטית ואפשרות   

 .                                                  C º 5עבודה בתנאי טמפרטורת חוץ נמוכה עד 

החיצונית במצב חימום וכן יותקן   המזגן יכלול מערכת להפשרה אוטומטית למניעת קפיאת הסוללה

 שסתום זינגר, מיכל מפריד טיפות ביניקת המדחס. 

על הקבלן המבצע להתאים מפוח מאייד מזגן מיני מרכזי למפל הלחץ שידרש בהתאמה לאורך וחתך  

 . A 410 Rתעלות מזו"א. המזגנים יקוררו באמצעות גז קרר מסוג  

 המעבים ימוקמו לפי המסומן בתכנית. 

 . W-SUPERוקמו על גבי קונסטרוקציה מגולבנת בחום וצבוע ועל גומי אקוסטי מעבים ימ 

 עובי וסרט פי.וי.סי לבן ומחוץ למבנה  1צנרת גז במבנה תבודד עם שרוולי ארמופלקס ''

 סרט פי.וי.סי ותחבושת מארג כותנה עם סילפס שתי שכבות.  1עם שרוולי ארמופלקס ''

 , תחבושת מארג כותנה וציפוי סילפס כלול במחיר הצנרת.  P.V.Cמחיר סרט 

 מ' גובה, על מנת להבטיח החזרת שמן למדחס. 2.5בצנרת גז אנכית תבוצע מלכודת שמן כל 

 צנרת אופקית מחוץ למבנה תהיה בתוך תעלות פח מגולבן + מכסה. 

 או אלקטרה.   מזגנים מיני מרכזייים יהיו כדוגמת תוצרת אוריס, יוניק

 

   מערכת פיזור אוויר 15.06

 הקבלן יספק וירכיב מערכת פיזור אויר מושלמת כמפורט להלן: 

 תעלות אויר  

 תעלות פיזור האויר ייוצרו ויורכבו לפי הוראות המפרט הכללי וארגון מהנדסי מזו"א. 

 .ASHRAE-תעלות פח מגולבן תיבננה לפי הוראות המפרט הכללי ו

 ן המידות נטו למעבר אויר. מידות התעלות בתכניות בי

 החיבור יהיה חיבור רגיל לפי הסטנדרט המתאים.  –  תעלות בתוך המבנה
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 הקבלן המתקין יאטום בפינות התעלות לפי כיפוף הפחית המחברת. 

 האטימה תהיה באמצעות סיליקון לבן שיוחדר לפינה לפני כיפוף הפחית. 

 חיבורים גמישים  

יר ויחידות טפול אויר או מפוחים יהיו מחומר מסוג שמשונית  כל החיבורים הגמישים בין תעלות האו 

 בלבד, מיוצרים בביח"ר עם פחים מגולבנים. 

 ס"מ במצב רפוי.  20אורך החיבור הגמיש יהיה  

 מפזרים ותריסי אויר  

כל מפזרי האויר התקרתיים, קיריים, תריסי אויר חוזר, תריסי אויר צח וכו' יהיו מאלומיניום משוך  

ו צבועים בצבע קלוי בתנור בגוון לפי הוראת המפקח בכתב. לפני ביצוע הזמנת המפזרים  מאולגנים א 

 יש לקבל אישור בכתב מהמפקח לגבי הדוגמאות שיסופקו על ידי הקבלן. 

 התריסים והמפזרים יהיו מתוצרת מטלפרס, יעד או שווה ערך מאושר על ידי המפקח. 

 

 

 אביזרי תעלות אויר  

", בהתאם  SMACNAייבנו ויותקנו באופן כללי לפי המלצות איגוד "  כל אביזרי תעלות האויר

 למדריך המוצא על ידם, במהדורתו העדכנית. 

מדפי אויר לויסות, הטיה וסגירה, יותקנו בכל מקום כנדרש ובהעדר דרישה אחרת יהיו במקומות  

 הבאים: 

 בפתחי כניסת אויר ליחידת מזוג אויר ויחידות חימום ואיורור.  - 

 מדף מטיפוס רגיסטר. –רי אויר ותריסי האויר החוזר במפז - 

 -בהסתעפויות תעלות אספקה, כאשר לאחר הסתעפות יש יותר משני מפזרי אויר -

 מדף מטיפוס מפלג.    

 

 בידוד  

 

 בידוד תרמי לתעלות אויר  א.

ק"ג/מ'    24במשקל של    1תעלות אספקת אויר תבודדנה בחומר סיבי פיברגלס בעובי של לפחות ''

 מינימום. 

 הבידוד יהיה מתוצרת אואנס קורנינג או שווה ערך מאושר בכתב על ידי המפקח. 

. בחלק  DURO DYNEתוצרת  וקוצים עם טבעותהבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק 

 ס"מ מאחד לשני.   30התחתון של התעלה המרחקים לא יעלו על 
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מ"מ   0.6קה מתאים או על ידי סרטי פח מגולבן, בעובי כל הקצוות יוגנו על ידי עטיפה בסרט הדב

 ס"מ.  1מ"מ. הדבקת הקצוות תהיה תוך חפיפה של  50וברוחב  

 אין שימוש בסרט דביק כלשהו בפרוייקט. 

 

   בידוד אקוסטי לתעלות אויר  ב.

ל  ק"ג/מ' בכל מקום בו דרוש בידוד אקוסטי ע  32ומשקל   1הקבלן יספק וירכיב בידוד אקוסטי עובי ''

 מנת להגיע לרמת רעש נדרשת, ובכל מקום בו מופיע בידוד אקוסטי בתוכניות.  

 

 הבידוד יהיה בעובי כפי הנדרש בתכניות ובמפרט, ויהיה מתוצרת

 MANSON MAT GLASS AKUSTI  או שו"ע מאושר על ידי המפקח 

 הבידוד יהיה עם אמפרגנציה מצידו החיצוני ובעל כושר הקטנת רעש 

(COEFFICIENT REDUCTION NOICE מזערי של )וכן יכלול רשת חיזוק.  1לעובי של '' 0.75 

 DUROתוצרת  בפינים וטבעות הבידוד יודבק לדפנות התעלה או היחידה בדבק בלתי דליק ויחוזק 

DYNE  דגםDYNASTICK  ס"מ מאחד לשני. אין שימוש בסרט דביק   30במרחקים שלא יעלו על

 כלשהו בפרוייקט. 

 

 דמפרי אש  15.07

 א. כללי 

 , כמצוין במפרט ובתוכנית.1001מדפי האש יבוצעו יבוצעו לפי ת"י  

 כל המדפים נגד אש הינם מדפים ממונעים עם שני מפסקי גבול, נתיך. 

מדף ממונע כולל במחירו מנוע לפתיחה וסגירה של המדף מרחוק ופתח הגישה  

ה  כדוגמת תוצרת מטלפרס או מפזרי יעד במידות לפי דרישת המתכנן המאפשרות גיש

 ס"מ.  30x30פנימית. פתח הגישה במידות מינימליות 

עם אינדיקציה למערכת בקרת המבנה   BELIMOמנועים יהיו כדוגמת תוצרת  

 הממוחשבת. 

מחיר האינסטלציה החשמלית של המתקן כולל את הקווים אל מדפי האש  

 הממונעים. 

 בלוח החשמל תהיינה שתי מנורות לכל מדף פתוח/סגור. 

 יהיה כדלקמן:ב. מבנה מדפי האש  

 מ"מ מרותך עם אוגנים. 2בקיר יבוטן שרוול פח פלדה עובי מינימלי              

אל השרוול יחוברו באמצעות אוגנים מצד אחד תעלות מיזוג אוויר. מצד שני יחובר  

מדף נגד אש. המדף יבנה מפח פלדה כנ"ל. המדף יהיה להב יחיד או רב להבים. כל  
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ס"מ. אם אורך המדף  50ס"מ, ואורך מקסימלי של  15ל להב יהיה ברוחב מקסימלי ש

ס"מ.   2ס"מ יש להוסיף מחיצת חיזוק תומכת. חפיפת להב על להב תהיה  50יהיה מעל  

 מ"מ. 1.25פח הלהב יהיה עובי 

המדף יבנה עם זווית עצירת הלהב הן למטה והן למעלה לעצירת הלהב ואטימתו. צירי 

מ"מ. הלהב יחובר אל הציר על ידי   10ימלי של  הלהב יהיו מפלדת אל חלד בקוטר מינ

 טבעת מהדקת עם שני ברגים או פינים. המיסבים יהיו מברונזה גרפיט. 

 ג. חשמל ופיקוד

  –המדף יוזן מלוח החשמל של מערכת מיזוג האוויר אותה הוא משרת. מתח חשמלי 

 וולט.  24

של המדף  בלוח החשמל יותקנו האביזרים החשמליים הדרושים להפעלה חשמלית 

כולל לחצן ניתוק של החשמל למדף מנורת סימון מצב פתוח וסגור הכל לפי נספח גילוי 

  1001אש. קווי החשמל מלוח החשמל יותקנו ע"י קבלן מיזוג האוויר ויעמדו בתקן 

 והנחיות יועץ הבטיחות. 

 צנרת גז  15.08

 . ASTM B-280" לפי תקן Lצנרת הגז, תבוצע מצנרת נחושת דרג "

כסף, ללא ניקוי מוקדם  5%ת ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפס" עם כל חיבורי הצנר

 ( או חמרים אחרים.FLUXוללא משחת הלחמה )

טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל גרדים וגופים זרים. במקרה  

, אשר של לכלוך או גופים זרים בצנרת, תנוקה הצנרת בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה

בלחץ נמוך   99.95%תועבר בתוך הצינור )חוטר(, במהלך כל הלחמה בצנרת, יוזרם חנקן נקי 

(PSI 2 דרך הצנרת באמצעות ווסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן אכן זורם ,)

 דרך הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרק. 

למעט נקודות בהן מתבצעת   המהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים, 

 עבודת הלחמה ו/או חיבור. 

 זוויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד. 

 מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד. 

 קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו ע"פ התכניות/המפרטים והנחיות היצרן.

מ"מ. כל נקודת   19גמישים בעלי עובי דופן מינימלי של   הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס

חיבור, פיצול וזווית בצנרת, תהייה חשופה ללא בידוד, עד סיום הליך בדיקת הנזילות בצנרת  

 וקבלת אישור כתוב מהמפקח על סיום ההליך.

בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבודת הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות או  

 (.PSI 400ין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו/או מולחמים. לחץ בדיקה )לחילופ
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 48, הצנרת תושאר תחת לחץ זה, לפחות 99.95%הבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי  

 שעות. בזמן שהצנרת תחת לחץ, יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת. 

ת הנזילות, יסיים הקבלן את עבודות  לאחר קבלת אישור המפקח על סיום הליך בדיק 

 הבידוד. 

כל קצוות הבידוד  יודבקו בעזרת דבק מתאים, כל צנרת חיצונית תלופף בתחבושת ותמרח  

 בשכבת סלפס לבן, לחילופין, תונח הצנרת בתוך תעלות פח מגולבן צבוע ע"פ דרישת המזמין. 

 ת היצרן.ואקום יבוצע למערכת על קווי הנוזל והיניקה במקביל ע"פ הנחיו

ממ"ר אשר יחובר במקביל בין היחידות   0.75במקביל צנרת הגז, יתקין הקבלן כבל דו גידי 

 והיחידות החיצוניות. הפנימיות

 

 חשמל למערכת מזו"א   15.09

   -כללי 

לוח חשמל של המבנה יכלול את ההזנות לכל ציוד מיזוג אוויר, לפי המסומן בתכניות  

 מיזוג אוויר. 

 להזנה יבוצע ע"י קבלן מיזוג האוויר.  חיבור ציוד מיזוג אוויר

 עבודות החשמל, הפיקוד והבקרה של מיזוג אוויר כוללת: 

 . חיבור הזנת חשמל ופיקוד ליחידות עיבוי. 1

 . 2  –, י.מ.א 1 –. חיבור הזנות חשמל ופיקוד ליחידות טיפול באוויר: י.מ.א 2

 דו"ח בדיקה.  . חיבור מדפי אש להזנת חשמל כולל בדיקת פעולה למדפים ומסירת3

 . התקנת מנתקי ביטחון לכל ציוד מיזוג אוויר. 4

 . חיבור להזנות והפעלת מזגנים מיני מרכזיים.5

 לוח הפעלה מרחוק  15.09.02

 במסגרת יותקנו מספר לוחות הפעלה מרחוק.      

 הלוחות יחוברו ללוח חשמל לפי המסומן בסכמות חשמל ופיקוד. 

כן   מלוחות אלה תבוצענה הפעלה של יחידות מזוג אויר באמצעות בורר הפעל/הפסק וכמו 

שעון הפעלה וכיבוי יומי שבועי עם    מנורת עבודה ומנורת תקלה לכל אחד מהציודים. תהיה

 רזרבת קפיץ ואפשרות הפעלה וכיבוי מספר רב של פעמים במשך היום. 

 פיקוד ובקרה  15.09.03

יבוצע באמצעות רגשי שיורכב על   2- , י.מ.א.1-הפיקוד ליחידת טיפול אויר י.מ.א. א.

הקיר באזור תריס אוויר חוזר או בתעלת אספקת אוויר צח ובנוסף לרגשים יותקנו  

 בלוחית הפעלה בורר קיץ/אפס/חורף וטרמוסטט כדוגמת חב' "מיטב". 
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ותקן על הקיר באיזור  פיקוד למזגנים מיני מרכזיים באמצעות תרמוסטט חדר שי ב.

מהירויות שיותקנו   3תריס אוויר חוזר ובורר הפעל/הפסק, בורר קירור/חימום ובורר 

 בלוחית הפעלה. 

  

 אינסטלציה חשמלית  15.09.04

האינסטלציה החשמלית תבוצע בקווים בין כל חלקי המתקן השונים, לרבות מנועים, פיקוד, לוחות  

 יה ופריטיה כנדרש.חשמל וכו' ותהיה מושלמת על כל אביזר 

סיומת הקוים לאביזרים השונים תהיה בצנורות גמישים. כל היציאות מהריצפה אם יהיו יוגנו על ידי  

 צנור מגולבן. 

 כל חיזוקי הצנורות, הכבלים והברגים יהיו מחומר בלתי מחליד או יצופו בחומר המונע חלודה. 

 ט החשמלי. המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החיוו

 ממ"ר.  1.5 –חתך כל מוליך לא יהיה קטן מ 

תכניות המיזוג שיוכנו על ידי קבלן מזוג האויר תתוכננה בתאום עם דרישות החשמל של המזמין או  

בא כוחו ותכלולנה את כל האביזרים בהתאם לדרישות החשמל של המזמין והמפרט של רשת לביצוע  

 מתקני חשמל. 

ו ריצפת בטון בתוך המבנה יהיו מכבלים מושחלים בתוך צנורות  קווי חשמל מתחת לריצוף ו/א

 מתאימים. 

" מושחלים  NYY, או כבלי "PVC –קווי חשמל המותקנים בתוך קירות יהיו מוליכים מנחושת ב 

 בתוך צנורות פלסטיים מטיפוס "מריכף". 

ת, מבודדים ב  קווי חשמל המותקנים על הטיח, קירות או תקרות, בתוך המבנה, יהיו מוליכים מנחוש

– PVC " או כבליםNYY  מושחלים בתוך צינורות משוריינים צבועים, או בתוך צינורות פלסטיים ,"

קשיחים או בתוך תעלות מפח מגולבן, צבוע או מחומר פלסטי. הכל לפי דרישות המפקח. קופסאות  

 החיבורים יהיו ממתכת. 

" מושחלים בתוך  NYYמכבלים " קווי החשמל המותקנים על משטחים חיצוניים של המבנה, יהיו

 ".  NYBYצינורות מים מגולבנים, או כבלים "

הקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור את בקורת של בודק מוסמך או חברת החשמל הישראלית  

ותתקבל על ידה. העברת הביקורת תעשה על ידי הקבלן ותעודת האישור על קבלן המתקן על ידי  

 סתייגויות, תימסר למפקח. חברת החשמל או בודק מוסמך, ללא ה

הקבלן יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורטות בפרק המפרט לעבודות החשמל של  

 המבנה. 

עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רשיון, מתאים  

 לעבודה זו לפי החוק. 
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 , יקבע בתאום עם המפקח.המועד לבקורת על ידי חברת החשמל או בודק מוסמך

 הקבלן יוודא הכנסת הצינורות לתבניות הבטון לפני היציקה.

 לתשומת לב הקבלן:

מהלכי האינסטלציה החשמלית יהיו על גבי סולמות, מגשים או תעלות, אשר יוכנו על ידי הקבלן. על  

 שהוא.הקבלן לתאם ולקבל אישור המפקח לכל תוואי של מהלך צנרת החשמל מכל סוג 

 לכל יחידת עיבוי יותקן מפסק בטחון.

 כמו כן יותקנו מפסקי בטחון ליטאות ולמפוחים וליח' העיבוי של המזגנים. 

 הארקות 

 הארקה המקוריים המותקנים על גבי פריטי הציוד השונים יתקין הקבלן עבור:   בנוסף לברגי

 

 תעלות אויר  

הקבלן יתקין ברגי הארקה כנ"ל בכל יחידת מזוג אויר, מפוח, ובכל תעלת הספקה, החזרה, כיניקה  

 או פליטת אויר. 

 מיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור מהנדס החשמל. 

 

 אופני מדידה מיוחדים   15.10

 כללי   15.10.01

 מבלי לגרוע מההוראות בתנאי החוזה, מוזכר לקבלן כי:    

 הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן למדידה. א.   

 אין לראות את  הכמויות הרשומות כסופיות.     

 העבודה תתבצע בשלבים לפי הוראות המפקח.  ב.   

 תכולת המחירים   15.10.02

 אי החוזה  מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל המפורט בתנ   

 לרבות הסעיפים הבאים:   

 חומרים כולל פחת וחומרי עזר. א.   

 כל עבודות העזר הדרושות כולל עבודות בנין זעירות, כגון סיתות, חורים ופתחים.  ב.

 כלי עבודה, מכשירי הרמה מכניים, מכונות ריתוך ופיגומים. ג.

 ציוד להובלת החומרים עד לאתר כולל סבלות ועובדים.  ד.

 איחסון הציוד הן באתר והן מחוץ לאתר במשך כל תקופת הביצוע. ה.

 כל ההוצאות הקשורות בתכנון, תכנון יצור וביצוע. ו.

 ניהול והוצאות משרד למיניהן.  ז.
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ניקוי יומי של אזור העבודה מעבודות ושיירים של עבודות ועובדי קבלן מיזוג אויר, ניקוי   ח.

 סופי של    

 המבנה וסילוק כל השאריות ולכלוך הקשורים במערכת מיזוג אויר.               

 מיסים כולל מכס.  ט.

 הוצאות בגין הפעלה וויסות והדרכה מפורטת לעובדי האחזקה של מכללה.  י.

התאור בכתב הכמויות הינו תאור מקוצר. מחירי היחידה כוללים את כל המתואר במפרט   יא.

 הכללי,  

 במפרט המיוחד ובתכניות.              
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 עבודות מסגרות חרש וסיכוך - 19פרק 

 תאור כללי  19.1

גג    קונסטרוקצית הפלדה  שלמפרט זה מתייחס לייצור, אספקה, גילוון, צביעה והרכבה של  

 המבנה, פרגולות, חיזוקי קורות במבנה הקיים ואלמנטי פלדה אחרים. 

לעבודות מסגרות חרש וסיכוך של הועדה   19כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק  

הבינמשרדית של משרד השיכון, מע"צ, משרד הביטחון וההוצאה לאור במהדורה המעודכנת  

צוין אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. כל העבודה תבוצע לפי מיטב  ביותר, אם לא 

הכללים הנהוגים, המקובלים במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע ממדרגה ראשונה שקיבלו אישור  

. הסיבולת כמפורט 127של המזמין. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י 

כל חלקיו, בהתאם לתוכניות ולדרישות של  להלן. הקבלן יהיה אחראי למידות המבנה על

 יציבות וחוזק. 

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את כל הפעולות הדרושות, בהתחשבות   19.1.1

בבטונים הקיימים, לרבות כל ההכנות הדרושות לחיבור ועיגון אלמנטי  

הפלדה השונים לשלד הבטון הקיים כגון: חציבות, קידוחים שונים  

מיים, תיקוני בטונים לאחר העבודה, ביטון  בבטונים, שתילת עוגנים כי

מנת לקבל מבנה קונסטרוקטיבי  -אלמנטים שונים וכל עבודה שתידרש על

 מושלם ויציב, הכל כלול במחיר ההצעה. 

,  שוניםעבודות הפלדה כוללות אלמנטים שונים מפרופילים מעורגלים  19.1.2

לד הבטון  חיזוקים, זויתנים, פלטות, עוגנים מיכניים, ברגי עיגון וחיבור לש

 וכו', הכל בהתאם לתוכניות המצורפות.

על הקבלן, לפני תחילת עבודתו לבדוק ולמדוד את המצב הקיים של שלד   19.1.3

הבניין, מאחר ויתכנו סטיות בין תוכניות שנמסרו לקבלן לבין בניית שלד  

רק לאחר בדיקת המצב הקיים, על הקבלן להכין תוכניות  המבנה בפועל. 

(. התכניות והפרטים יאושרו ע"י        SHOP) DRAWINGSופרטי ייצור

יועץ קונסטרוקציה. כמו כן, הקבלן יכין פרטי הרכבה וחיבור  

 ונתונים/חישובים סטטיים לאותם אלמנטים שרצונו לשנות מהמתוכנן. 

לא יוכל הקבלן להתחיל בייצור בטרם קיבל אישור על תוכניות הייצור ועל  

התוכניות שיגיש הקבלן יעשו    טרוקציה והמזמין.הפרטים השונים מיועץ הקונס

התוכניות והפרטים יוגשו    ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן.

 בתוכנת אוטוקד או תוכנה אחרת ייעודית למטרה זו. 
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כמו כן, שיטת ההרכבה של הקונסטרוקציה תוגש לאישור יועץ   19.1.4

צי האתר  הקונסטרוקציה. שיטת ההרכבה תקבע תוך התחשבות באילו

 ובאפשרויות הגלוון וההובלה לאחר התייעצות עם המפקח. 

 חומרים 19.2

כל החומרים המשמשים לייצור הקונסטרוקציה והרכבתה כולל: פרופילים, זויתנים,   
 .  1225פלטות, ברגים, אלקטרודות, יענו לדרישות התקן הישראלי ת"י 

א למינציה, חפשית  כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת לל 

מקליפת ערגול, סיבים ופסולת אחרת, בלתי פגועה ובלתי מוחדרת בחלודה וללא קליפה 

 מתקלפת. 

או אחרים   ST-37- ו ST  ,44-ST-52הפלדה שתסופק על ידי הקבלן תהיה פלדה מסוג 

בהתאם למפורט בסכמות הקונסטרוקציה, כולל פרופילים מעורגלים, פחים, חומרי עזר 

 למיניהם וכו'.  

  כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספק 

 מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית.  

מוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות לביקורת  מיד עם קבלת תעודות ביקורת ה 

 המפקח. 

לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר  

המקור ממנו הפלדה והעזרים השונים הנוספים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור המפקח  

 לכך.

המציינת שהפלדה המיועדת לשימוש, הקבלן ימציא למתכנן תעודה מטעם יצרן הפלדה 

 מתאימה למפרט ולתקנים. 

על הקבלן להזמין את המפקח לבדוק את מידות החלקים ועובי הדפנות של הפרופילים 

והפחים לפני הרכבתם ליחידה שלמה וכן יזמין את המפקח לבדוק את היחידות השלמות  

עובי ואיכות הגלוון    לפני הרכבתם. הקבלן יזמין את המעבדה לבדוק את הריתוכים, את

 והצבע בנוכחות המפקח. 

 תכניות ייצור והרכבה  19.3

 SHOP AND ERECTIONלפני התחלת הייצור על הקבלן להכין תכניות ייצור והרכבה ) 

DRAWINGS:בו יפורטו כל האלמנטים המרכיבים את קונסטרוקצית הפלדה כולל ) 

 פרופילים, פלטות וכו'.   –גיאומטריה מדויקת של האלמנטים  19.3.1

פרטי החיבור בין חלקי הקונסטרוקציה השונים, הכוללים גודל ועובי   19.3.2

 פלטות חיבור, מיקום ועובי ריתוכים, מיקום ברגי חיבור וכד'.  

פרטי חיבור קונסטרוקצית הפלדה למבני הבטון השונים כולל ליסודות,   19.3.3

 לראשי הכלונסים לקירות או אלמנטי פיתוח.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

93 

 

 תכניות הרכבה חלקיות וכלליות.   19.3.4

כניות להביא לידי ביטוי נאמן את הגיאומטריה של הקונסטרוקציה ולהביא בחשבון  על הת

 את פרטי האדריכלות. 

כל החיבורים יתוכננו לשאת את הכוחות הפועלים בהם והקיימים בפועל יוצא של העומסים   

 הפועלים על הקונסטרוקציה מכל מצבי העמיסה על פיהן תוכננה. 

 התחלת הייצור.   לפנילתכניות הייצור וההרכבה   על הקבלן לקבל את אישור המהנדס 

התכניות הכלליות של קונסט' הפלדה שהוכנו ע"י המהנדס מטעם המזמין כוללות את  

 הנתונים הבאים: 

 מידות המבנה.  19.3.4.1

 חתכים של פרופילים לעמודים, קורות וכו'.  19.3.4.2

 פרטים אופייניים לחיבור של הפלדה לשלד הבטון.   19.3.4.3

 פרטים אופייניים ומיוחדים במקומות שונים של שלד הפלדה.   19.3.4.4

 תכניות אלו מבוססות על המידות התיאורטיות של המבנה.  
הייצור וההרכבה, על הקבלן למדוד על חשבונו את המבנה הקיים )בטון    לפני הכנת תכניות 

ובניה( שאליו תחובר קונסט' הפלדה ולהתאים את המידות בתכניותיו למצב הקיים בשטח, 

 תוך שהוא משתמש באינפורמציה הכלולה בתכניות המהנדס )חתכי פרופילים, פרטים וכו'(. 

יש להמעיט ככל האפשר בביצוע  ברגים. את החיבורים באתר יש לתכנן כך שיבוצעו ב

 . הרכבה ע"י ריתוכים באתר

 פיקוח 19.4

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה   

הן על מועד התחלתו של הביצוע והן על מועדי סיום   –ימים מראש  3ולהודיע למפקח לפחות 

לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. כמו כן    של האלמנטים השונים. לא יוחל בביצוע

לא יתחילו במשלוח האלמנטים, המוכנים לגלוון, למקום המבנה בטרם בוקרו ואושרו  

 למשלוח ע"י המפקח, פרט למקרים בהם ויתר מהנדס האתר מראש ובכתב על בקרה זו.  

שיאושרו ע"י   כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורות טיב, עפ"י תהליכים 

 המהנדס, תעודות ביקורת אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודה. 

במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס והמפקח.   

בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול במפעל,  

 הובלה וכיו"ב. בקרת טיב המפעל, אחסנה, ארגון ל

על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל, לאפשר למזמין   

או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע וההסברים 

 בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו. 
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וצר, קרי ריתוך, במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המ 

ברגים, גוף האלמנט וכד', ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה  

 בדיקות על קוליות וכד'.  –שנתגלתה, קרי 

אישור האלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה   

במועד מאוחר יותר, או  והבלעדית לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות 

 לדיוק במידות, או לטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה. 

כל האלמנטים, או החלקים, אשר פסל המהנדס, בין אם במפעל המייצר, או במפעל לגילוון,   

או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן, הכל לפי הוראות המפקח, והכל על חשבון  

 הקבלן.  

 ייצור 19.5

יוצר הקונסטרוקציה יהיה מצוייד בכל המכונות,  המפעל אשר בו ת  19.5.1

המכשירים והציוד, אשר דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט  

 זה. 

הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון  

 נכונים, אשר יהיה בהם כדי להבטיח את הדיוק הדרוש.  

חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים כגון גיליוטינות, משורים וכיו"ב   19.5.2

אציטילן. שטחי החיתוך והמקצועות יהיו   –ו/או באמצעות מבערי חמצן  

 ים, ללא פגמים או ליקויים כלשהם.  ישרים, חלקים ונקי 

  -חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות ניסור או מבערי חמצן  

אציטילין ולא יחייב עיבוד נוסף, כל עוד הוא מדויק מבחינת הצורה הנדרשת  

 ונקי, לשביעות רצונו של המפקח.  

 ס.  הייצור יתבצע רק מתוך תכניות ייצור מאושרות וחתומות ע"י המהנד 19.5.3

המפקח יורשה להכנס למפעל המייצר בכל זמן שהוא על מנת לפקח על   19.5.4

 הייצור.  

 ריתוך 19.6

 סוגי האלקטרודות  19.6.1

 .1338האלקטרודות תתאמנה לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 סוגי האלקטרודות לריתוך יהיו כמפורט להלן:

 360Fe( ST- 37לפלדה )   19.6.1.1

כדוגמת    6011 -, א6010 - אלקטרודות בציפוי צלולוזה מקבוצות א

6010UN ,160z6024 -, א6103 -, או אלקטרודות בציפוי רוטילי מקבוצות א  

 . 411UN  ,11z  ,18z  ,26z ,44UN ,62UNכדוגמת 
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 ( מגולוונת  ST- 37לפלדה )   19.6.1.2

 26UN ,46UN ,66z, כדוגמת:  6103 -אלקטרודות בציפוי רוטילי מקבוצת א

 אישור אלקטרודות  19.6.2

יגיש הקבלן לאישורו של יועץ קונסטרוקציה  לפני התחלת עבודת הריתוך  

והמפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון  

 מטרת השימוש לכל סוג וסוג.

אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה  

והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים  

 ותן ושל קונסטרוקצית הפלדה כולה. באמצע

 עובי ואורך הריתוך   19.6.3

מ"מ אך בכל מקרה לא יותר מעובי   4עובי הריתוך המינימלי יהיה   19.6.3.1

 דופן האלמנט. 

במידה ואורך הריתוך לא מצוין בתוכניות, אורך הריתוכים יהיה    19.6.3.2

כאורך המלא של היקף שטח המגע של שני האלמנטים המחוברים  

 בריתוך. 

 שרים ומקומות חיבור מותרים פרטי חיבור מאו 19.6.4

פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש   19.6.4.1

בתוכניות או כאלה שיסוכמו על דעת יועץ קונסטרוקציה והמפקח  

 בעת תהליך התכנון המפורט. 

על הקבלן לקבל אישור של יועץ קונסטרוקציה לפרטי החיבור    19.6.4.2

 ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע. 

עמודים,    -של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה כל מרכיב   19.6.4.3

קורות, מסבכים וכו', יבוצע מיחידה שלמה ולא מיחידות 

 מחוברות. 

לצורך הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו באלמנטים   19.6.4.4

 השונים חורים מוארכים בכיוון שבו לא מתקבלים כוחות בבורג. 

 בקרת איכות הריתוך  19.6.5

 בדיקה חזותית 

במפרט הכללי, הפגמים המותרים   19037בהמשך לאמור בסעיף   19.6.5.1

, בדרגה  1טבלה   DIN 8563בריתוך בבדיקה חזותית יהיו לפי תקן  

BS :כמפורט להלן , 

 מ"מ.  X0.1  +1> רוחב הריתוך a Δ'1גודל קימור התפר 
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 מ"מ.  X 0.02  +0.2> עובי הפח a Δ'1גודל קיעור התפר  

 גודל התזוזה בין מישורי הפחים:

 כשהריתוך השני צדדי הפחים: -

e  עובי הפח <X0.15 ,3   = מ"מe  .מקסימום 

 כשהריתוך מצד אחד של הפח: -

e  עובי הפח <X  0.10 ,2  = מ"מe  .מקסימום 

 גודל התזוזה בין דפנות הפחים: -

e  עובי הפח <X  0.5 ,2  = מ"מe  .מקסימום 

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך.  -סדקים בריתוך 

 

 קריטריונים לפסילת הריתוך  19.6.5.2

יתוקנו או יפסלו לפי   DIN 8563סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן 

 הנחיות המפקח. 

 גודל המדגם לבדיקת הריתוך  19.6.5.3

 הריתוכים בקונסטרוקציה.  כלבבדיקה חזותית יבדקו 

 בדיקות ללא הרס   19.6.5.4

בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות   19.6.5.4.1

תלוי )מעבדה( באמצעות קרני  על ידי מומחה בלתי 

 רנטגן ו/או אמצעים אחרים באישור המפקח. 

למבנים   1D -  AWS 01הבדיקות יבוצעו בהיקף הנדרש על פי תקן  

במאמצים. ותכלולנה גם את תפרי הדגימות שהוכנו לצורך בדיקות  

 חוזק מעבדתית. 

 כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  19.6.5.4.2

תהיה על פי החלטתו הבלעדית  הבחירה של המעבדה  19.6.5.4.3

 של המפקח. 

 ביצוע עבודות ריתוך באתר 19.6.6

בנוסף לדרישות הכלולות בהעסקת רתכים המוסמכים בריתוכי שדה הרי בכל  

מה שקשור עם עבודות ריתוך באתר, חובה על הקבלן לנקוט באמצעי זהירות  

 אשר נובעים מעבודה באתר בו הפעילות מסביו צריכה להמשך כרגיל. 

של עבודת ריתוך על הקבלן לדווח על כך יום קודם לכן למפקח   בכל מקרה

 ולקבל אישור מוקדם לפעילות זו. 

   הובלת רכיבים והרכבתם 19.7
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תעשה רק לאחר הגשת תוכניות הובלה   הובלת רכיבי הקונסטרוקציה מבית המלאכה לבנין

שתסוכם מראש עם המפקח: חלוקה זמנית של רכיבי הקונסטרוקציה הארוכים ליחידות  

משנה, אשר תחוברנה ליחידות שלמות באתר הבניה, תורשה רק לאחר בדיקה ואישור של 

יועץ קונסטרוקציה. הובלת הרכיבים תעשה בהקפדה ובריפוד מתאים למניעת נזק של כפף  

ו פגם אחר. החיבור של רכיבי המשנה ליחידות שלמות יבוצע במקום הבניה עפ"י המסומן  א

 בתכניות.

 חלקי הקונסטרוקציה יחוברו  בעיקר בברגים ע"פ המפורט בתכניות.   

 יש להמעיט ככלעקב אופי המקום בו מורכבת הקונסטרוקציה, סביבה עירונית פעילה, 

 . האפשר בריתוכים באתר

 שיבוצע באתר יתואם ויאושר מראש עם המפקח.כל ריתוך 

 שדה. -בביצוע ריתוכים בשטח יועסקו רק רתכים המוסמכים ומנוסים בריתוכי 

 

מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הרכבת הקונסטרוקציה במקום המבנה יתאימו   

למימדים ולמשקל האלמנטים המורמים באמצעותם ויהיו יציבים בכל שלבי פעולתם ובכל  

בה. תמיכות וחיזוקים אלו יהיו יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות החוק  ההרכ

 מחייבים. 

 ציוד אשר לדעת המפקח אינו ראוי לשימוש יוחלף בציוד המתאים לתפקידו.  

 . 1225לפי ת"י  8.8סוגי הברגים לקונסטרוקצית הפלדה יהיו ברגים בדרגת חוזק 

 מיקרון.   8י קדמיום בעובי הברגים, האומים והדסקיות יהיו עם ציפו 

 כל הברגים יהיו לפי תקן. 

על הקבלן להציג למפקח תעודות מפעל הברגים או מעבדה מוסמכת, המעידות על תכונות  

 הברגים. 

 הגנה אנטי קורוזיבית   19.8

 . 918מיקרון ע"פ תקן ישראלי  100כל אלמנטי הפלדה יגולונו בגלוון בעובי  19.8.1

רם הושלם כיחידות מושלמות  האלמנטים יגולונו אך ורק לאחר שייצו 19.8.2

 ומוגמרות ומוכנות להרכבה, כולל פינויים וריתוכים מכל מין וסוג שהוא. 

בתכנון המוצר המיועד לגלוון, יתחשב הקבלן בדרישות המיוחדות   19.8.3

ובמוגבלות של מפעלי הציפוי, כמצוין בתקן כגון: תכולת הסיליקון בפלדה,  

באלמנטים חלולים, הברגות,   עירוב פלדות, ניקוי פתחי שחרור אויר וניקוז 

חפיפות, אמצעי שינוע, כיסי אויר, כיוון הטבילה, גודל האמבט לטבילה וכו'  

 הקבלן יעביר חוות דעת מטלרוג לנושא. 
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לאחר הציפוי לא יותר כל תיקון או שינוי באלמנט, מוצר שיפסל ע"י   19.8.4

 המפקח מסיבות כלשהן ישלח למפעל לתיקון. 

 כמוגדר בתקן. -בדיקת הגלוון  19.8.5

 

 צביעת קונסטרוקצית פלדה  19.9

 הכנות והוראות לקבלן  19.9.1

כל עבודות הצבע יבוצעו במפעל, למעט תיקוני צבע אשר יבוצעו    19.9.1.1

 באתר.

תיקון פגמים במערכת הצבע שייגרמו לאחר השלמתה, כאמור    19.9.1.2

לעיל, יבוצעו באתר, באותם צבעים ושיטות בהם בוצעה הצביעה  

 המקורית.

מערכות הצבע על כל שכבותיהן ייושמו לפי השלבים וההנחיות     19.9.1.3

המפורטים להלן ובהתאם להוראות היצרן. שכבה חדשה תצבע 

ודמת, ורק לאחר קבלת  שעות מגמר צביעת השכבה הק  24לפחות 

 אישור המפקח. 

כל הברגים והאומים וכל מקומות הריתוך באתר ייצבעו לאחר    19.9.1.4

הקמת הקונסטרוקציה במערכת צבע שוות ערך למערכת הצבע  

 הנ"ל ובגוון זהה לגוון הצבע העליון. 

פחים מעוגנים בבטון המיועדים לחיבור אלמנטי פלדה, יהיו    19.9.1.5

 מגולוונים בטבילה חמה. 

  

שטח העומד לפני תיקוני צבע או צביעה חדשה, יש לנקות עם דטרגנט ולאחר מכן  כל   

 לשטוף את הסבון עם מים מתוקים בלחץ. 

 תיקונים  19.9.2

יש לעבור עם מברשות מכניות או בהתזה אברזיבית על פני כל    19.9.2.1

השטח על מנת להסיר כל צבע רופף או בועות צבע עם אויר כלוא  

 סרה. בצבע הישן. להסיר כל צבע הניתן לה 

במקומות בהם מתגלה הגילוון יש לעבור בשטיפה ולא לנקות    19.9.2.2

 לנומק. 

את קצוות הצבע יש להחליק ברמה של שיופע על מנת למנוע    19.9.2.3

 מדרגה של צבע ישן עליו יבוא הצבע החדש. 

 יש לחספס בעדינות את השטח המגלוון הגלוי.  19.9.2.4
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 יש להסיר את כל האבק.   19.9.2.5

 צביעה  19.9.3

 המכניים או האברזיביים יצבעו שלוש שכבות כדלקמן:לאחר כל התיקונים     

 Epitamarin EA9שכבה ראשונה רק על הגילוון המחוספס   19.9.3.1

Aluminuim  מיקרון. שכבה זו שמהווה תיקון, תכסה   75בעובי של

 ס"מ.  5- את הצבע הישן ברוחב של כ 

שכבה שניה על פני כל השטח כולל הגילוון והשטח הישן   19.9.3.2

Epitamarin EA9 Aluminuim   מיקרון. זו שכבה  40בעובי של

מקשרת אשר תקשר בין התיקונים והצבע הישן לבין השכבה 

 העליונה.

מיקרון או    50שכבה שלישיתועליונה של טמגלס בגוונים הנדרשים   19.9.3.3

 עד כיסוי מלא ואחיד. 

בכל הפינות והריתוכים יש לעבור בכל שכבה ושכבה עם מברשת   19.9.3.4

 . בנוסף להתזה על מנת לעבות את הצבע

 כל העוביים הם לגבי עובי יבש.  19.9.3.5

 הוראות כלליות  19.9.4

יש להקפיד על הוראות היצרן בנוגע לזמני ייבוש, סוגי המדלל    19.9.4.1

 וכמויות המדלל לדילול הצבע.

 (.00.21"- 00.19גודל הדיזה בהתזה )בדרך כלל "  19.9.4.2

היות והשכבה העליונה בצבע הישן היא צבע סינטטי, יש לבצע    19.9.4.3

צבע החדש אינו תוקף את הצבע  צביעת נסיון על מנת לוודא שה

 הישן ורק לאחר מכן לבצע את הצביעה. 

יש לדאוג להרחקת מכוניות מסביב לתחנה על מנתלמנוע פגיעה    19.9.4.4

 של רסיסי צבע המתעופף באויר. 

יש לודוא שהמדחס בעל אישור מתאים לעבודה וקיים בו מסנן    19.9.4.5

 מים על מנת למנוע יציאת מים עם החומר האברזיבי. 

 רקה מתאימה. יש לוודא הא  19.9.4.6

 

 שם עובי רטוב  עובי יבש  אחוז מוצקים 

 38 75  197  Epitamarin EA9 Aluminium 

 38 40  105  Epitamarin EA9 Aluminium 

 57 50  88   Tamaglss 
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 צביעת קונסטרוקציה חדשה מגולוונת  19.9.5

 יש לנקות ולהכין כמו בתיקונים:  

יש לעבור על פני כל השטח בשטיפה אברזיבית קלה מאוד, נגיעה    19.9.5.1

 ולא יותר. 

 יש לנקות השטח מאבק.   19.9.5.2

  75בעובי  Epitamarin EA9 Aluminuimשכבה ראשונה של   19.9.5.3

 מיקרון.

  80בעובי של  Epitamarin EA9 Aluminuimשכבה שניה של   19.9.5.4

 מיקרון.

מיקרון או עד קבלת שטח   50שכבה שלישית של טמגלס בעובי של   19.9.5.5

 הומוגני וכיסוי מלא. 

 שם עובי רטוב  עובי יבש  אחוז מוצקים 

 38 75  197  Epitamarin EA9 Aluminium 

 38 80  210  Epitamarin EA9 Aluminium 

 57 50  88   Tamaglss 

 צביעת קונסטרוקציה חדשה )פח שחור(  19.9.6

 ולהכין כמו בתיקונים. יש לנקות   

 . SA2ניקוי אברזיבי לדרגת ניקוי שוודי ברמה של   19.9.6.1

 ניקוי האבק.   19.9.6.2

 מיקרון.  75בעובי של  SSPCשכבה ראשונה אפוקסי עשיר אבץ   19.9.6.3

 מיקרון.  80בעובי של  Epitamarin EA9 Aluminuimשכבה שניה   19.9.6.4

מיקרון או עד קבלת שטח  50שכבה שלישית טמגלס בעובי של   19.9.6.5

 י מלא. הומוגני וכיסו

 

 שם עובי רטוב  עובי יבש  אחוז מוצקים 

 SSPSאפוקסי עשיר אבץ   120  75 62 

 38 80  210  Epitamarin EA9 Aluminium 

 57 50  88   Tamaglss 

 צביעת ריתוכים ותיקוני גילוון  19.9.7

 יש לנקות ולהכין כמו בתיקונים.   

 .ST3ניקוי באמצעים מכניים לדרגת ניקוי סטנדרט שוודי   19.9.7.1

 ניקוי אבק.   19.9.7.2
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 מיקרון.  75בעובי של  SSPCשכבה ראשונה אפוקסי עשיר אבץ   19.9.7.3

 מיקרון.  80בעובי של  Epitamarin EA9 Aluminuimשכבה שניה   19.9.7.4

מיקרון או עד קבלת שטח  50שכבה שלישית טמגלס בעובי של   19.9.7.5

 הומוגני וכיסוי מלא. 

 שם עובי רטוב  עובי יבש  אחוז מוצקים 

 SSPSאפוקסי עשיר אבץ   120  75 62 

 38 80  210  Epitamarin EA9 Aluminium 

 57 50  88   Tamaglss 

 צבע מעכב בערה )הגנה מפני אש( 19.9.8

בעו בצבע מעכב בערה אקרילי תופח מסוג  קונסטרוקצית הפלדה בגג יצ  

Interchar2090 ."על בסיס מדלל, המשווק ע"י חב' "טמבור 

 דקות. 120עובי הצבע יהיה כזה שיתן הגנה מפני אש של   

 הנחיות לגבי העובי הנדרש בכל סוג פרופיל תנתן ע"י היצרן.  

שכבה ורמת  הצביעה כולה, כולל הכנות, עובי שכבות, זמן המתנה בין שכבה ל  

 הגימור תתבצע ע"פ הנחיות היצרן. 

בכל מקרה לפני יישום הצבע יש לקבל הנחיות מדוייקות מהיצרן ע"פ    

 הקונסטרוקציה הספציפית המבוצעת במבנה. 

 כללי  19.9.9

הצבעים הם מתוצרת "טמבור" אך ניתן להשתמש באותה מערכת מכל יצרן אחר    

 ואושרה מראש ע"י המפקח. בתנאי שהמערכת והצבעים הם שווי ערך  

 יש להקפיד על הוראות היצרן.  

 כל העוביים הנתונים הם נתוני עובי יבש.  

 כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.   

 

 מערכות צבע שוות ערך  19.9.10

במידה והקבלן יבקש להשתמש במערכות צבע שונות מהמפורטות לעיל, עליו לקבל   

 המפקח בכתב מראש. אישור 
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 אלמנטים מתועשים במבנה    -  22פרק 

 מחיצות גבס 22.01

 כללי  22.01.1

מחיצות הגבס יבוצעו בהתאם לפרטים שבחוברת "מדריך לביצוע מחיצות גבס" שבהוצאת  

ככלל,   -שבמפרט הכללי  22מרכז הבניה במהדורתה העדכנית ובהתאם לאמור בפרק  

 בפרט.  – 220250-220258   -ו   22020-22024ובסעיפים 

התקנת מחיצות הגבס תיעשה בהדרכת ותחת פיקוח של החברה המספקת את לוחות  

הגבס. חובת הזמנת הפיקוח וכן כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בפיקוח הנ"ל יחולו על  

 הקבלן. 

 תכולת העבודה 22.01.02

 העבודות הכלולות בפרק זה:

 מחיצות גבס עמידים במים )ירוק(.  .א

 תקרות תותבות.  .ב

 מישות התקנה ג 22.01.03

מודגש שחלוקת החללים על ידי מחיצות לפי תוכנית המכרז היא אינפורמטיבית בלבד.  

הרשות בידי המפקח למסור לקבלן בטרם התקנה, תוכניות לביצוע לכל אזור ואזור בנפרד. 

הקבלן מסכים ששינוי בתוכנית חלוקה שיינתן לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו חלל, 

 תביעה כלשהי. לא ישמש עילה ל

מוסכם בזה כי שינויים בכמות המחיצות, מספר הפתחים, מפגשים, פינות וכו' )כולל פינות  

 לא יהוו סיבה לשינוי מחירי היחידה. –מעלות(  90-שאינן ב 

 מחיצות גבס 22.02

 לוחות גבס 22.02.01

לוחות גבס עמיד מים )ירוק( לפי תקן אמריקאי )מספר התקן האמריקאי לסיווג לוחות  •

 מ"מ.  12.5-(. העובי המזערי של הלוחות לא יהיה פחות מASTMC 36-85הוא 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יורשה להשתמש בלוחות גבס שווי ערך לפי תקן גרמני   •

DIN 18180 .שימוש בלוחות לפי תקנים אחרים טעון אישור המפקח . 

 ספק אורבונד  –פנל  –בבריכות יבוצעו לוחות אקווה  •

 המחיצה חוזק כולל של   22.02.02

השקיעה האלסטית האופקית המותרת עקב עמיסה אופקית של המחיצה לא תעלה על  .א

 . ASTM/E-72מגובה המחיצה. הבדיקה עפ"י  1:360
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בבדיקת המחיצות נגד נגיפה לא ייגרם נזק או עיוות בלתי חוזר. הבדיקה עפ"י  

ASTM/E-92  המחיצה תתוכנן לקבלה והעברה של כוחות אופקיים ע"י פרופילי .

 מסילה העליונים והתחתונים. ה

ק"ג/מ"א כוח אופקי במישור העליון   80הכוחות שיפעלו במישורי החיבור יהיו שיעור 

 והתחתון. 

+ )ע"י פרופילי פח 210שלד המחיצות יחוזק, בכל אורכו, בחיזוק אופקי פנימי במפלס  .ב

 מגולוונים של המחיצה(. 

המיועד לחיבור אלמנטים   פרופילי חיזוק אופקיים נוספים יותקנו גם בכל מקום

 חיצוניים למחיצות ומתקנים שונים. הכל לפי קביעת המפקח.

חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס ורטיקליים שלמים לכל גובה המחיצה מהסוגים   .ג

האלטרנטיביים המפורטים במפרט זה. הלוחות יהיו שלמים ורצופים מהרצפה ועד  

 האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים האנכיים. גמר המחיצה ויישענו בתפריהם 

 בידוד המחיצה  22.02.03

בחלל הפנימי של המחיצה וקיר הציפוי יותקן בידוד אקוסטי ממזרוני צמר זכוכית בעובי  

ק"ג/מ"ק. חיזוק המזרונים ע"י אביזרים מיוחדים המסופקים ע"י חב'  80, במשקל 3"

 "אורבונד". 

, תעלות חשמל, קורות וכו'( למחיצות הגבס יעובד מקום חדירת פריטי בנין )כגון צינורות

 ע"י חיתוך מתאים של לוחות הגבס ואיטומם עם מרק סיליקון עמיד בעובש.

לאורך המפגש שלד מחיצות הגבס עם שלד המבנה )רצפה, קירות, תקרות וגגות( ייעשה 

 איטום ברצועות קומפריבנד או שו"ע.

  C-70מ"מ למסלול  50רצועה ברוחב   –ד רוחב רצועת האיטום יתאים לרוחב מסילת השל

. לאורך מפגש הלוחות עם שלד המבנה )רצפה,  C-100מ"מ למסלול  70ורצועה ברוחב  

 תקרה וקירות( ייעשה איטום במסטיק סיליקון עמיד ברטיבות. 

 גימור המחיצה  22.02.04

 שבמפרט הכללי.  220258גימור המחיצה ייעשה בהתאם לסעיף  

ידי פרופילי פח זויתני מגולוון מצופה בסרט שריון   פינות/מקצועות המחיצות יוגנו על

 . BEAD-A-CORNERדגם  USGמכוסה מרק תוצרת 

 תהיה עם גמר פינה גמישה ממתכת.  90-פינה שונה מ

 בחיבורי לוחות יש להדביק סרט שריון מניר ולכסות במרק מוחלק.

 כל המחיצות וציפוי הגבס יוחלקו ע"י שפכטל. 

 הגדרות 22.02.05

 מ"מ.   95י חד קרומי משני צידי המחיצה בעובי כולל מחיצות גבס עם ציפו
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 מ"מ משני צידי המחיצה.  12.5מ"מ ולוח גבס בעובי  70ברוחב   C70שלד מפרופילים  •

מ"מ והמרחק בין הניצבים לא יעלה  0.595  -עובי הפח בשלד המחיצה לא יהיה פחות מ •

מ'  4.0מ'. בקירות גבוהים מעל   3.0ס"מ בקיר בגובה מעל    50  -ס"מ בקיר רגיל, ו  60על 

 מגולוונים.  R.H.Sיש לחזק את המחיצה ע"י פרופילי 

אלומיניום משוריין   , על גבי פויל3"- עובי מזרון הבידוד האקוסטי יהיה לא פחות מ •

 ק"ג/מ"ק.  80.0ובמשקל 

 מ"מ.  120קרומי משני צידי המחיצה בעובי כולל  -מחיצת גבס עם ציפוי דו •

 מ"מ ושני לוחות גבס מכל צד של המחיצה.  70ברוחב   C70שלד מפרופילים  •

 מ"מ.   12.5לוח גבס דוחה רטיבות בצבע ירוק בעובי  •

 הכנת מחיצה לדוגמא  22.02.06

וגמא כדי שניתן יהיה לבחון את חוזקה, את אופן חיבור  הקבלן יכין מחיצת גבס לד 

 המחיצה לרצפה וכן את בידוד ואיטום המחיצה. 

 הוראות ביצוע למחיצות  22.02.07

יש לסמן מיקום מסילות תחתונות על הריצוף ומסילות עליונות על התקרה עפ"י   .א

 התוכניות ומדידות באתר, בכדי לקבל את קו המחיצות. 

ל הריצוף ולתקרה ולהניח ביניהם פס איטום גמיש  יש להרכיב מסילות מפח פלדה ע .ב

 עמיד במים כמפורט.

 על המסילות יש להרכיב את הזקפים ניצבים(, תוך שימת לב ל: .ג

אין לחבר את הזקפים למסילת תקרה להוציא זקפי פינות וזקפים הצמודים   .1

 משקופי דלתות וצמודים לקירות. 

 ס"מ.  60י ברגים כל  יש לחבר את הזקפים הנמצאים בפינות, האחד לשני ע" .2

 . 22המרחק בין הזקפים יהיה כנדרש במפרט הכללי פרק  .3

אופן הרכבת הזקפים יתוכנן כך שהזקף הראשון שיורכב לקיר יהיה גם הזקף   .4

 ממנו תתחיל להתבצע הרכבת הלוחות. 

יש לדאוג לחורים בזקפים למהלכי צנרת או להשתמש בזקף סטנדרטי מחורר   .5

 מראש.

 לוחות הגבס יחוברו לזקפים בצורה הבאה: .ד

ע"י קביעת הלוח בברגים לשפה   תמידחיבור לוח הגבס לזקפים יתחיל  .1

 החופשית של הזקף, למניעת סטייה ממישוריות הקיר. 

את לוחות הגבס משני צידי השלד יש לחבר בהזזה, כך שהמישקים לא יהיו   .2

 האחד מול השני. 
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למסילות, אלא בפינות, ליד הקיר ובחיזוקי  אין לחבר את לוחות הגבס  .3

 המשקופים.

מ"מ בין הלוחות   5- מ"מ בין הלוחות לבין הרצפה ו 10יש להשאיר מרווח של   .4

 לבין התקרה ולמלא במסטיק אלסטי כמפורט. 

 בהברגת הלוחות לזקפים:  .5

 ס"מ מהתקרה. 10יהיה הבורג העליון במרחק מינימלי של  -

 ס"מ.  25שק יהיו מרחקי הברגים אחד מהשני ליד המי -

 ס"מ.  30מרחקי הברגים אחד מהשני בחיבור לזקף האמצעי יהיו  -

 מ"מ.   5המרחק המינימלי של הבורג משפת הלוח הוא  -

 אין לבצע שקעי חשמל או קופסאות חיבור גב אל גב משני צידי המחיצה.  .ה

 ס"מ בין האביזרים שמשני צידי המחיצה.  60יש לדאוג למרחק אופקי של לפחות 

 

 להכנת פתחים במחיצותהנחיות  22.02.08

 עת הכנת השלד יש להכין אותו לקבלת משקופים במקומות המסומנים בתוכנית:  .א

 יש להשתמש במוביל נוסף בראש הדלת.  .1

 ייעשה שימוש בזקפים חזקים באזור הדלת )זקפים כפולים(. .2

 שמשני צידי הדלת לפני חיבור המשקוף. יש לחבר את הזקפים .3

יש לעגן את הזקפים, בצורה סמויה, לפינות המסילה העליונה והתחתונה ע"י   .4

ברגי פח בלתי מחלידים, ולרצפה ע"י ברגים בלתי מחלידים ומיתדים ללא  

 ראש.

 :הרכבת משקופים .ב

יש לחזק את המזוזה בששה מקומות, כאשר מתוכם יהיו נקודות חיזוק מול   .1

 ם והמנעול. הצירי

רגלי המזוזות תחוזקנה ע"י זויתן פלדה בלתי מחלידה לרצפה, בצורה נסתרת   .2

 בחללי המחיצה באמצעות ברגים.

מ"מ כל   25אפשר לחבר את המשקוף לזקפים לפני סגירת צד ב' בברגי גבס  .3

 זג. במקרה זה אין צורך בחיזוקים ע"י עץ. -מ"מ בזיג 400

 שקוף. לוח הגבס יקבל תפר חיבור אחד מעל המ .4

 תליית אביזרים על המחיצה  22.02.09

 ניתן להשתמש בברגים המתחרים ישירות ללוחות הגבס.   –לעומסים קלים   .א

יש להעביר את העומס לזקפים באמצעות מתווך אופקי, אביזרים     –לעומסים כבדים  .ב

 לתלייה מיוחדים המסופקים ע"י חב' "אורבונד". 
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וסטית עם קירות המבנה, לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האק

מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת   Z+Lיותקנו פרופילים 

 מ"מ לפחות.  1.5האדריכל. עובי הפרופילים יהיה 

 מדידה ותשלום 22.02.10

 המדידה לתשלום לעבודות מחיצת גבס תהיה לפי מ"ר. 

ולהתקנת מחיצות הגבס מחיר היחידה כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע 

בהתאם לפרטי התוכניות, ההנחיות המפורטות לעיל וכולל כל הנאמר במפרט הכללי  

 . 22)הספר הכחול( פרק 

 תקרות אקוסטיות )תותבות(  22.03

 דרישות כלליות  22.03.01

 הדרישות הכלליות בסעיף זה הן חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני. .א

 קרות וציפויים אקוסטיים. הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת ת  .ב

על הקבלן לספק את כל החומרים והעבודה הדרושים להתקנה של תקרה אקוסטית   .ג

 מחומרים מעולים וללא פגם. 

או צבוע או    עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת סרגלי גמר מאלומיניום מאולגן .ד

, בחיבורים שבין התקרה  DONNמפח מגולוון, צבוע בתנור דוגמת תוצרת חברת 

לקירות וסביב גופי תאורה ומפזרי אוויר. בכל סוגי התקרות הצעת הקבלן כוללת  

הספקת התקרה. כל פרופילי הגמר צבועים כנ"ל בתנור כנדרש וכל חיתוכי התקרות  

 ה בעזרת סרטי פח מגולוון.הנדרשים לביצוע העבודה, לתלייה מהתקר 

 פיגומים יסופקו ע"י הקבלן.  .ה

המדידה תהיה מלאה מקיר לקיר ואינה כוללת פחת בניכוי תעלות וגופי תאורה   .ו

 שקועים ומפזרי מיזוג אוויר ושכבות אוויר חוזר. 

 על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם.  .ז

הוא עומד להשתמש  על הקבלן לספק למתכנן דוגמאות לאישור של החומרים בהם  .ח

 לפני התחלת העבודה. 

 הקבלן ידאג לניקוי המקום לאחר גמר העבודה.  .ט

 . III.2.3ברמה   921כל מערכות התקרה במסגרת עבודה זו יעמדו בדרישות ת"י  .י

 הקבלן יהיה אחראי לאיכות החומרים והעבודה למשך שנה מיום הגשת העבודה.  .יא

 המתכנן.   העבודה תיחשב לגמורה רק לאחר קבלתה ואישורה ע"י .יב

 

במסגרת מכרז זה כלולות תקרות תותבות אקוסטיות אינטגרליות. בתקרה זו ישולבו  

 אמבטיות תאורה, מפזרי מ"א, וספרינקלרים, רמקולים וגופים אחרים. 
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 מתחת לתקרת בטון יותקנו תקרות אקוסטיות המוצגות להלן. 

 תקרת לוח גבס    22.03.02

 הנחיות לביצוע תקרת גבס 

תקרת הבטון באמצעות קונסטרוקציה מרחיקה, בהתאם  עיגון נסתר ישירות אל  .א

 לדרישת המתכנן. עיגון הקונסטרוקציה יתחשב בתפרי ההתפשטות במבנה. 

 אינטגרליים למוצר ובאספקת יצרן התקרה בלבד!   –אביזרי העיגון 

הלוחות האקוסטיים יונחו לרוחב הפרופילים התומכים, העיגון יבוצע ממרכז הלוח   .ב

 למנוע עיוותים כתוצאה מההידוק.  לצדדים, וזאת על מנת

לוחות אקוסטיים עם חירור עגול ישר וחירור משתנה, מסומנים עם שוליים בצבע   .ג

כחול/אדום. בעת ההרכבה יש להעמיד את הסימון האדום בלוח אחד מול הסימון  

הכחול בלוח השני. יש להקפיד על יצירת קו ישר בהצלבה ובאלכסון בין טורי החורים, 

 ונה מיוחדת. באמצעות שבל 

בעזרת השפופרת של ערכת ההרכבה   UNIFLOTTמילוי המרווחים בין הלוחות במרק  .ד

בשלב השני מיישום מרק אורבונד. אם החורים נסתמו יש לבצע ניקוי בעזרת גלגלת,  

המותאמת לסוג החירור. בסיום מלטשים את המרק היבש, עד לקבלת משטח מישורי 

 אחד.

התאמת גוון צבע יסוד לגוון הלוח. יישום    –דת הכנה לפני עבודות הצבע יש לבצע עבו .ה

 הצבע בעזרת גלגלת. 

 

 ות והנמכותתקר 22.03.03

 

 נסתר Bמפרט טכני אקופון מסטר  .א

 rd2 2תוצרת שבדיה, (דור  MASTER Bמערכת תקרת תותב אקוסטית מסוג אקופון 

Generation )  600לפחות חומרים ממוחזרים, במידות   70%מכילהx1200  מ"מ, עובי

( היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש  αw= 1.00מ"מ,  00האריחים 

פני   CONNECT Direct fixing GlueF0152באמצעות  .) התקנת האריחיםPכדוגמת 

  99%לפחות ) ופיזור אור (   )58%החזר אור  בצבע לבן בעלי AKUTEX FTהאריחים מסוג 

 Retroמסוג וזווית שונים. (  רה כתוצאה מהיטלי אורלפחות) ללא שינוי גוון התק

Reflection Coefficient 63mcd@ m – 2lx-1 gloss<1 לחילופין בצבע ( SILVER 

SHADOW NCS S4502-Y   כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, אריחי
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דוחי לחות  יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים הגורמים לגירוי,  התקרה

ואנטי מיקרובייליים,אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון ממוחזר, על התקרה להיות  

לפחות. התקרה תסופק כמערכת מושלמת    M1סיווג  מסומנת בתו איכות סביבה ירוק בעלת 

המקבעים העליונים המחוברים לתקרה   ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה,

התקן ויאושרו על ידי  י הקבלן, יתאימו לדרישותהקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע" 

 M 52המתכנן (קונסטרוקטור), התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן 

 

 U 13 GRADHERMETIC –מפרט טכני מערכת תקרה פתוחה "למלות" מדגם  .ב

 ספרד

  GRADHERMETIC –תוצרת   U31 LINEAR CEILINGמערכת תקרת תותב מדגם  

מ"מ ללא חירור, בגמר צבע  31מ"מ רוחב  33אלומיניום באיכות גבוהה בגובה  ספרד, למלות

  22 20לפי בחירת המתכנן, בגמר לכה על בסיס פוליאסטר, עובי צבע    טקסטורה עץ או ראל

מ"מ עשוי מתכת  33במידות צלע  Uראשי משונן בחתך  מיקרון, המערכת כוללת מנשא

שיתוך ע"פ דרישה מראש, עובי חומר הגלם יהיה   מגולוונת או אלומיניום צבוע, צביעה נגד

מ"מ )המערכת תותקן בהתאם להוראות היצרן.  0.2בהתאם לתקנים המוזכרים לעיל (  

עם המנשאים  (יצוא יבוא בע"מ יהודה) התקרה תסופק כמערכת מושלמת, על ידי היבואן 

המתלים והמקבעים   לאריחי התקרה של היצרן / היבואן ותכלול אחריות והוראות אחזקה,

מהנדס   העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי

 מבנים. 

 Corridorנסתר  METAL NESHASPEN INTEGRAמפרט טכני אריחי מתכת  .ג

Hook On 

 CORRIDORנסתר  -אריחי רשת מגולוונת מדגם  Integraמערכת תקרת תותב מדגם  

HOOK ON    00 -ייקבעו וייוצרו לפי תכנון אדריכלי: מלבני  מידות האריח  X 220   ס"מ

ס"מ מידת מקסימום. כולל מנשאים ראשיים   X 120 120 -מידת מקסימום. ריבועי 

יהיה בהתאם לתקנים האירופאיים ו/ או   , ייצור מערכת התקרה Integraומשניים מסוג  

 TAIM (Technical Association of Industrial Metal Ceilingהאמריקאיים ותקן ייצור  

Manufacturers)  מערכת התקרה תעמוד בדרישות תקן  EN 13501 1   ותתכונן כך שתתאים

יהיה בהתאם לתקנים  בתקן האירופאי. עובי חומר הגלם B-S1- D0לכל הפחות לרמה 

ובשיטה   מ"מ ) ממתכת מגולוונת המתכת תהיה צבועה באבקה  1המוזכרים לעיל ( 
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  . סוג החירור 20%מיקרון לפחות ובעל רמת ברק של  00צבע יהיה אלקטרוסטטית עובי ה

בהתאם לבחירת האדריכל. המערכת תכלול מלבד האריחים את כל אביזרי התלייה של 

התקרה תסופק כמערכת מושלמת, על ידי היצרן /יבואן ותותקן בהתאם    1003 היצרן

ם הנלווים לאריחי התקרה  ( יהודה יצוא יבוא בע"מ) עם כל האביזרי 2002להוראות היצרן 

והוראות אחזקה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה  של היצרן ותכלול אחריות

 . (קונסטרוקטור)על ידי מהנדס  הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו

 

 הוראות   22.03.04

על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, השירותים הדרושים, להתקנת התקרה 

בהתאם לתוכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות האריח וכן  

דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(. סוג גמר 

 וגוון האריח יוגשו לאישור האדריכל. 

  הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת התלייה,

החומרים בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, ספרינקלרים 

 התוכנית תהיה מבוססת על תוכניות התקרה של האדריכל.   –וכו' 

 כל האריחים השלמים יהיו ניתנים להחלפה ביניהם. 

 פרטי חישוב עומס על התקרה.  –על הקבלן לצרף לתוכניות ביצוע 

.  T-התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה לאורך הקירות תסתיים

  40יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על   L-. פרופילי הL-ו  Zהפרופילים יהיו מסוג 

 ללא חיבור לקיר.  L-יהיו מונחים על פרופילי ה Z-ס"מ. פרופילי ה

אש וכיו"ב, -כיבוי כל הפתחים בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אוויר,

 מותאמים למימדי ולצורת האביזרים. Lיעובדו בפרופילי גמר 

 שיטות הביצוע 22.03.05

כל העבודות הכרוכות באספקת והתקנת התקרה, האריחים ומערכת התלייה, יבוצעו ע"י  

מכל   10% -קבלן מאושר ע"י יצרן התקרה. על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ

 וג של תקרה. החומרים המשמשים לכל ס 

התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם. התשתית הבנינית  

מוכנה לקבל את מערכת התקרה והתלייה, וכל עבודות הגמר, במיוחד עבודות "רטובות"  

 שנסתיימו. 

תחילת עבודות התקרה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות בחלל  

 דקו.התקרה הותקנו ונב
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קבלן התקרה יספק ויתקין את מערכת התלייה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד. 

/ מהמפתח. קבלן התקרה ילמד את התוכניות,    16300עיוות מותר של כל רכיב לא יעלה על 

יבקר בשטח בזמן הביצוע, יוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. 

כל האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול   בזמן הביצוע יוודא מיקום של

המפקח אפשרות להרכיב את שלב התקרה בשלב מוקדם יותר כדי לעזור למיקום המדויק  

 של אביזרים אלה. 

בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התלייה בתמיסת סבון מאושרת 

 לשימוש ע"י יצרן התקרה. 

יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות  פני התקרה המוגמרת 

ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים, כשהאריחים מותקנים או מוסרים. 

 לחץ. - קבלת התקרה ע"י המזמין תלויה בעמידותה בבדיקת על

על המבצע ובאחריותו להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה  

ציה, כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אוויר, צנרת  הקונסטרוק

וכיו"ב. הקונזולים, ה"גשרים" או אמצעים אחרים שעל המבצע לבנות כדי להתאים את 

 מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית, מבלי לפגוע בה, כלולים במחיר. 

 שנים מיום ההרכבה. 5 –ת הספק ייתן אחריות לטיב החומרים בשימוש לפי הוראו 

 שילוב גופי תאורה  22.03.06

בין אריחי תקרה אקוסטית ישולבו גופי תאורה שקועים. במידה ויידרשו תעלות ו/או  

 מ"מ וצבוע סיליקון פוליאסטר לבן. 1.0"אמבטיות", הן יהיו עשויות פח מגולוון בעובי 

 DARKLIGHTבתוכן ישולב לובר פארבולי מאלומיניום מלוטש מבריק מעל זווית צרה 

 תוצרת מפעל מאושר דוגמת געש, אדולני או א. הכט בע"מ.

ס"מ. האמבטיות    15ס"מ, עומק לא יעלה על  30רוחב מקסימלי של האמבטיות יהיה  

 יותאמו להתקנת זוגות גופי תאורה פלואורסנטיים ברצף ולהתקנת לוברים רפלקטיביים. 

האקוסטית. התקנת  תליית ה"אמבטיות" תיעשה כחלק מתליית מערכת התקרה 

 "אמבטיות" רק במקום שמצוין במפורש בתכניות. 

 מדידה לתשלום   22.03.07

 מדידת התקרה לתשלום תיעשה לפי מ"ר התקרה, לא כולל אמבטיות פח לגופי התאורה, 

 לא כולל מפזרי מיזוג אוויר. עבור ביצוע בשטחים קטנים לא תשולם תוספת מחיר. 

ים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות )במחיר התקרה כלולים כל השינוי

במקרה שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תלייה רגילה של התקרה, וכן כל החומרים  

והאביזרים שיופיעו בתוכנית התקרה ובפרטים לגבי תקרות מיוחדות או שינוי בצורה  

 וגובה התקרה. 
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 . L+Zוס כל הפרופילים בחיבור לקירות וסביב אלמנטי תקרה יהיו מטיפ

 באריחים יבוצעו במקום ובמידות הנדרשים ע"י היזם חורים ופתחים לפי תוכניות. 

המחיר יכלול את ביצוע כל החיתוכים, סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י  

האדריכל. כל החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה כלולים במחיר התקרה,  

 לרבות חיתוכים עבור: מינג אפור, ספרונקטרום ומערכות שונות החוצות את התקרה.

 )שלושה אחוזים(.  3%עור של המחיר יכלול אספקת אריחים רזרביים מכל סוג בשי

"אמבטיות" פח לגופי תאורה יימדדו בנפרד לפי מ"א. מחיר האמבטיות יכלול את כל 

 עבודות החיתוך. 

 

 פרק 24 - עבודות הריסה, פירוק ושונות
 

 כללי   24.01
  כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בקיים. -

 פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון בכל מקרה של  
 .המפקח

 
 מודגש כי שטח הפרויקט פעיל ויש להתחשב בכך בזמן ביצוע העבודות.  -
 
 כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח -

 .הבלעדית של הקבלן והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו 
 
 עלות הפינוי וכל ההוצאות הנילוות לפינוי והטמנת פסולת כלולה במחיר עבודות  -

 .הפרוק הכלולות בפרק זה
 ,מודגש בזאת שפינוי הפסולת במשך כל תקופת הבניה יהיה בשרוול לתוך מכולה סגורה

 - באחריות הקבלן ועל חשבונו 
 ניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמ

 עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה 
 ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי 

 .היחידה השונים
 
 .כניות המבנה הקייםיש לבדוק את אפשרויות הפרוק וההריסה במקום תוך התחשבות בת -
 
 בכל מקרה, בזמן ההריסה יש לדאוג שלא לפגוע בזיון האלמנטים. במידת הצורך זיון זה  -

 .ינוסר בשלב מאוחר יותר
 
 .יש לדאוג להסרת כל הבטונים הרופפים והסדוקים -
 
 מחירי עבודות ההריסה והפרוק כוללים גם את כל התיקונים וההשלמות למינהן בגין עבודות  -

 '.ההריסה והפרוק כגון: תיקוני בטון ובניה וכו
 

 הריסת בטונים  .0224
 ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות מפגיעה 24.02.01  
 .באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו                 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

112 

 

 
 על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת   24.02.02 

 .ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות                    
תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של                       

לתמיכות.  הקבלן                        
              

 יש לשמור על שלמות הזיון   -במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח 24.02.03   
 .הקיים                    

 י היחידה כוללים הריסת הבטון ע"י ניסור וללא חריגת המשור מתחום ההריסה     מחיר  24.02.04 
 .הנדרש כולל ביצוע חורים עגולים בפינות . חורים אלה לא ימדדו בנפרד                

 
 הריסת קירות בנויים      24.03

 קירות המדידה תהיה במ"ר נטו של הקיר לא תשולם תוספת בגין פריצת פתחים ב  24.03.01 
 קיימים, הריסת קטעים שוטחים קטנים. מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמנטים                  
 בקירות (דלתות, חלונות וכו)' והציפויים שעל הקיר וניתוק וסילוק המערכות המחוברות                  
 הריסת החגורות והעמודונים לקיר או הנמצאות בתוכו. מחיר ההריסה כולל גם את                  
 .שבקיר וחיתוך הזיון                 

 
 פירוק אלמנטים  24.04

 אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור 24.04.01 
 יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו                 
 .המפקח                

 
 עבודות הכנה  24.05

 ,לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין          -
 ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד.' על הקבלן להזמין לאתר את המפקח             
 ,לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך          

 יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל            
 עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר           

 .לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל במחירי היחידה השונים שבהצעתו            
 

 כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של  -   
 .הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח פגיעה בקיים יתקן       

 
 כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח      -

 .והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן       
 
 ויפתח מעברים זמניים, יבצע את על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות     -

 עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה       
 ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי       

היחידה השונים.          
  

 סימון עבודות 24.06
 ודות חציבה, הריסה וכד,' יסמן הקבלן את כל החלקים המיועדיםבטרם יגש הקבלן לבצע עב

 להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא 
 .גם כשההריסות מפורטות בתכניות) מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה(

 תמיכות זמניות  24.07
 יבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן תמיכות בכל מקרה של ספק ליצ
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 זמניות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד 
 .להשלמתה

 בדיקות מוקדמות 24.08
 הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים קונסטרוקטיביים 

 קיימים.  
 

 טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד' 
 בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע 

 ,המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל 
 .תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול

 אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.
 

וט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר  בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנק
 הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה 

    לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא
 בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל

 .שלב ושלב של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין
 

 הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן )גגונים  -

 .וכדומה( להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות
 

 גמורה ומושלמת וזאתכל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה   -

 .אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות           
 

 שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר להשלמות יציקה     
 .חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי            

 
 .ל הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודותע. -

 הכוונה לעבודת פרוק שתכלול  -בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"    -
 נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת ולכלוך כלשהו              
 .ברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקחוהע              

 
 פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת             
 פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, ההלבשות למיניהם           
 זק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן וכד', יגרם איזה שהוא נ           
 .ועל חשבונו            
 טיפול בברזל זיון  24.09

 במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים הבולט 
 :המפקח לטיפול בומחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות 

 חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה          1. 
 חדשות, אשר תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.              
 חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/או 2.        

 .באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח            
 

 תכולת מחירים  24.10
 כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ימדדו אך ורק עבודות 
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 שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. 
 

 עבודות ברג'י
 24.11  כללי 

ות, אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן ניתנות להגדרה בתוך פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחד
  

סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא לבצען על בסיס של שכר 
עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של     

  המנהל ואין 
  הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. 

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות, כפי שהיא מוגדרת בחוזה, ממשיכה          
        על הקבלן.              לחול

המדידה תעשה רק עבור אותם העבודות שנרשמו ביומן כעבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ולפי      

אישור המנהל בכתב.           

 התמורה שתשולם לקבלן תקבע על בסיס מכפלת שעות העבודה  הכמויות הן משוערות בלבד.
 למעשה שאושרו ע"י המפקח ביומן העבודה במחירי היחידה הנקובים בפרק זה. שעת העבודה 
 לתשלום תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. לא יאושר רישום 

 .המפקח בזמן הביצועשעות בדיעבד. ביצוע עבודות ברג'י מחייב נוכחות של 

 ,אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבודה כלשהיא אינו יעיל לנדרש לדעתו
 רשאי המפקח לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על חשבונו וכל 

 .לו ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף

 בכתב הכמויות, אולם זכותו של המזמין לנצל 01כתב הכמויות לעבודות ברג'י מופיע במבנה  
 .סעיפים אלו לכל המבנים בכתב הכמויות

 
 24.12 כוח אדם 

 סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. יש לרשום 
 לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה. מנהלי העבודה והמהנדסים לא ירשמו במצבת כח 

 אדם ועלותם כלולה בתקורה של הקבלן שעבורה לא מושלם בנפרד. 
 

 24.13  חומרים  
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת שלהם, טעונות אישור של המהנדס. עלות הובלת 

  
הנדס ותאושר על ידו בכתב. אם ידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את החומרים לאתר תבדק ע"י המ

  
העלויות הריאליות באמצעות חשבוניות מס החתומות על ידי הספקים .                
  

 24.14 פיגומים ודרכים  
 ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'.            

 מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י )עבודות יומיות(.  24.15 
 :המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים, בין היתר את     

 '.א. שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו
 .הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות ב. כל ההיטלים, המיסים,

 .ג. הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו
 .)ד. זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה

 ה. דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על כל סוגיו )לרבות הובלת כלים למקום
 .העבודה וממנו(
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 .ו. הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, רישום ואחסנה
 ,אות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד ראשיז. הוצ

 .'שכ"ע מנהלי עבודה, מהנדסים, מחסנאים וכו                 
 .ח. הוצאות מימון ורווח הקבלן            

 
 מחירים לעבודות ציוד מכני    24.16 

 בו ככוללים, בין היתר את:מחירים לשעת עבודה המוצגים בכתב הכמויות יחש             
 .א. שכר המפעיל

 .ב. החזקת הציוד
 .ג. הובלתו למקום העבודה והחזרתו

 .ד. דלק, שמן וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד
             ה.  מחיר שימוש בציוד והוצאות שוטפות עליו כגון: ביטוח, פחת ובלאי, רישוי, וכן ההוצאות 

הוצאות מימון ורווח הקבלן.הכלליות של הקבלן כולל      
 אופני מדידה לעבודות כח אדם ברג'י    24.17 

 א. המחירים הנקובים בסעיפים של כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י היו נכונים 
 עבור פועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ המשמשים את

 .נושא החוזה
 ,תרשמנה ביומן העבודה בסיום אותו יום העבודה בו הועסקו העובדיםב. שעות העבודה  

 ,והרישום יוגש באותו יום לאישור המהנדס במקום. יחתם באותו יום בו בוצעה העבודה
 .לא תאושרנה חתימות בדיעבד

 ג. הרישום יכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, סוג הפועלים 
 .דויקומקום העבודה המ

 ד. עבור שעות עבודה נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך תשלום הן תחשבנה כשעות עבודה 
 .רגילות

ה. התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות, נטו, ללא תוספת שעות לא ריאליות או  
 תוספות 

 .אחרות כלשהן
 .םו. דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המנהל יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 נגישות:

 דלתות במבנה:  .1

ס"מ מעל פני הרצפה, יש להוסיף סף מגשר על   2יש לוודא שמפתן הדלת לא יתרומם מעל   .1.1

 הפרש גבהים.
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במידה ומתקנים משטח ניגוב לרגלים לפני כניסה למבנה יש לוודא שהוא מקובע למקומו   .1.2

 מ"מ.  13וגובה הסיבים לא יעבור את  

ס"מ או אליפסה   150לפני הדלת כניסה, שטח סיבוב של קוטר חייב להיות משטח תמרון  .1.3

 . ס"מ 170*130

ס"מ מעבר חופשי, )חוץ משירותים   80-ס"מ ו  95חייבת להיות מינימום   -פתח בניה לדלת  .1.4

 רגילים(. 

 ס"מ למעבר חופשי.  110פתח כניסה ראשי למבנה היה לפחות  .1.5

  -יר ע"י ניגוד בגוונים )לדוגמאיש להבדיל בכל הפתחים בין המשקוף לדלת או לחילופין לק .1.6

ניגוד בין גון לבן של הקיר לגון הדלת אפור כהה(. בכך לאפשר לליקוי ראיה אמצעי לזיהוי  

 חזותי של הפתחים. 

ס"מ. גובה ידית בין   30אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית צריך להיות מינימום  .1.7

 ס"מ, ידית כפתור אסורה להתקנה. 85-110

ס"מ,)פתח   80- רוחב האגף הנפתח ראשון , יהיה רוחב פתח , שלא יקטן מ ,דלת דו כנפית .1.8

 בניה(.  מעבר נקי, לא פתח

מסילה תחתונה שקוע ברצפה, אם מרווחים במסילה   -דלתות הזזה למרפסת ציבורית  .1.9

 להוסיף סף מקומי המגשר על המסילה. מ"מ , יש 13גדולים  

ניוטון מקסימום. במידה ויידרש כוח   30כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת  חוץ נגישה :   .1.10

ניוטון       יותקן מנגנון עזר המאפשר את פתיחת הדלת ללא הפעלת כוח גדול מן    30- גדול מ

 הנדרש. 

 משטחי תמרון לפני דלתות: .1.11



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מפרטים למכרז ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה -03/21מכרז פומבי 

 
 

 

 
 _________________ חתימה וחותמת המציע: 

117 

 

 

 סימון דלתות ומחיצות זכוכית: .2

 : לתוך מעבר, יסומנו  (normally open)פתוח- דלתות שקופות הנמצאות במצב רגיל .2.1

אגף דלת שקופה, בצד שממנו היא נפתחת, יסומן כדי שיובחן בעת שאגף הדלת  קצה  .1.1.1

צורת מדבקה  וגודלו יאפשרו לתחום בהם פס אנכי   , יסומן ע"י מדבקות.פתוח

זה   חזותי ס"מ לפחות, המורכב משני גוונים, בניגוד 50ס"מ לפחות ואורכו  5שרוחבו  

זה המדבקות   לצד או זה מעל זה  והממוקמים ,דומה לזה, התופסים כל אחד שטח 

 ס"מ מעל פני הרצפה. 160-ס"מ ל  90ימוקמו בטווח גובה שבין 

ס"מ   10ס"מ, או פס המשכי ברוחב   15מדבקות בקוטר של  2בנוסף במרכז ימקמו  .1.1.2

המדבקות ימוקמו בשני גבהים: מרכזם של הדבקות העליונים יהיה בגובה   לפחות.

 רכזם של המדבקות התחתונים יהיה מפני הרצפה, ומ ס"מ 160-ס"מ ל 150שבין 

 ס"מ מפני הרצפה.   100-ס"מ ל 90בגובה שבין 

  חזית: -כמתואר בציור, דלת זכוכית משולב בקיר זכוכית   .2.1.1
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 : קירות ומחיצות זכוכית, יסמנו .2.2

ס"מ לפחות, לאורך כל הקיר   10ס"מ, או פס המשכי ברוחב  15מדבקות בקוטר של   2יסמנו 

ניהם. המדבקות ימוקמו בשני גבהים: מרכזם של הדבקות  ס"מ מקסימום ב 60במרחקים 

מפני הרצפה, ומרכזם של המדבקות   ס"מ 160-ס"מ ל 150העליונים יהיה בגובה שבין  

 ס"מ מפני הרצפה. 100-ס"מ ל 90בגובה שבין   התחתונים יהיה

 חזית:  -כמתואר בציור, סימן קירות שקופים 

 

 מסדרנות: .3

 ס"מ לבניה(. 135ס"מ, לאחר גמרים ) 130ר היה לפחות רוחב מסדרון פנוי למעבר בין קי .3.1

ס"מ לבניה(, במקרים  95ס"מ לאחר גמרים )  90ניתן להקטין את רוחב המסדרון לעד  .3.2

 הבאים: 
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ס"מ   150לפני דלתות כניסה, חובה משטח תמרון לפני הדלת כניסה, שטח סיבוב של קוטר  .3.3

 בצד הידית עד לקיר.  ס"מ ממשקוף דלת 30ס"מ ורוחב של  170*130או אליפסה  
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  מדרגות פנים: .4

 ס"מ בין מאחזי יד. 110- ס"מ לבניה ו 120רוחב מדרגות פנים 

 משטח אזהרה:  .4.1

, יש למקם משטח אזהרה  גם בחלק העליון וגם בחלק התחתוןלפני מהלך המדרגות, 

 ס"מ לאורך המדרגה. 60ס"מ מקצה מדרגה ברוחב    30במרחק 
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 בתי אחיזה  .4.2

מ"מ, בגוון ניגודי לסביבתו    30-40בעלי רוחבי עגול שקוטרו בתי האחיזה יהיו  .4.2.1

 .)ע"פ שרטוט מצ"ב(

בתי אחיזה, יהיה ניגוד חזותי, כדי שיהיה אפשר להבחין בו בקלות. הניגוד   .4.2.2

 החזותי יושג באחד מהאופנים האלה: 

 בית אחיזה כולו יהיה בניגוד לסביבתו. -

 האחיזה עצמו:  שני קצותיו של בית האחיזה יהיו בניגוד חזותי לבית -

ס"מ,    20האחיזה יהיה בניגוד חזותי לאורך קטע שאורכו  –חלקו הנמוך של בית 

 כמתואר בשרטוט.

ס"מ, כמתואר   20האחיזה יהיה בניגוד לאורך קטע שאורכו  –חלקו הגובה של בית 

 .בשרטוט
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 בית האחיזה יאפשר גריפה רציפה לאורכו. מבנה  .4.2.3

 מ"מ.  40האחיזה לקיר סמוך יהיה - המרחק המינימאלי בין בית  .4.2.4

במידה בית אחיזה אינו המשכי יש להמשיך את בית האחיזה למידה אופקי   .4.2.5

 .ס"מ, גם בקצה העליון וגם בתחתון  30-שאינה קטנה מ 

 
 ס"מ.  90-95גובה העליון של בית האחיזה היה   .4.2.6

 חיזה לא יכול להיות ישר , ראה שרטוט הבאים:סיום בית הא .4.2.7
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בית אחיזה מרכזי במדרגות רחבות, רוחב המדרגות מכל צד של האחיזה לא   .4.2.8

 ס"מ.  110- היה קטן מ

 מדרגה  .4.3

 ס"מ/  17.5ס"מ ולא גדול  10-גובה רום מדרגה לא היה קטן מ .4.3.1

רק בשלח   מדרגות בלבד, 16מספר במדרגות המותרות במהלך אחד הוא עד  .4.3.2

מדרגות במהלך   22ס"מ אפשר לעשות   15.5המקסימאלי הוא עד  כשהרום

 אחד.
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 אפי מדרגה ע"פ שרטוט הבאה: .4.3.3

 
ס"מ מהקצה ולאורך כל השלח, יהיו   3- בקצה כל שטח, במרחק שאינו גדול מ .4.3.4

 ס"מ )פס אזהרה(.  3-5משטחי אזהרה ברוחב 

 חדר אוכל:  .5

 צפה . ס"מ מפני הר 73-80גובה הדלפק היה בין    -דלפקים בחדר האוכל  .5.1

 שולחנות וכסאות  .5.2

ס"מ ועומק החלל החופשי לברכיים ברוחב   73-75גובה השולחן  -שלחנות  .5.2.1

 ס"מ. 48ס"מ ועומק   75שלפחות  

ס"מ  ומשענת    45-58הכיסאות בחדר יהיו כסאות נגשים, גובה מושב   -כסאות .5.2.2

 ס"מ.   18-24לידיים, בגובה של 

מרחק בין קצה שולחן אחד  ס"מ,  90- מעברים בין רכיבי ריהוט לא היה קטן מ

 ס"מ.  150לשני 

 מינימרקט:  .6

ס"מ. רק שיעמוד בנוסחה מעבר בין   120ס"מ, אפשר  130רוחב המעברים בין מדפים יהיה  .6.1

 ס"מ(.  90-לא היה קטן מ   A+B >210    A/Bרהיטים קבועים )נוסחה 

 ס"מ.   170* 130ס"מ או אליפסה  150בחדר יימצא שטח סיבוב של רדיוס של  .6.2

 קופה נגישה : .6.3

 ס"מ לפחות.   130מעבר לצד הקופה   .6.3.1

 . ס"מ 73-80גובה הדלפק   .6.3.2

 . שלט קופה נגישה .6.3.3

 דלפק קבלה:  .2

 ס"מ.  105-גובה פני דלפק שירות בעמידה לא גבוה מ  א.
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ס"מ   90-ס"מ מפני הרצפה ורוחבו לא יקטן מ  75ישולב במשטח הקבוע של הדלפק, משטח בגובה     

 ועומק החלל    

ס"מ. )עמדת שרות לאנשים בעלי כסאות   48ס"מ ועומק   75רכיים ברוחב שלפחות  החופשי   לב    

 גלגלים(. 

 
 יש להתקין מכשיר הגברת שמיעה בקבלה.  ב.

טווח הגעה לכל שירות עצמי, ומיקומה יתאים, בטווח הגעה לחזית ובטווח הגעה לצד, ע"פ  .7

 השרטוטים הבאים:
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 :בית קפה .8

 ס"מ.  105-גובה פני דלפק שירות בעמידה לא גבוה מ א.

ס"מ   90-ס"מ מפני הרצפה ורוחבו לא יקטן מ  75ישולב במשטח הקבוע של הדלפק, משטח בגובה     

 ועומק החלל    

ס"מ. )עמדת שרות לאנשים בעלי כסאות   48ס"מ ועומק   75החופשי   לברכיים ברוחב שלפחות      

 גלגלים(. 

 שולחנות וכסאות  ב.

ס"מ ועומק החלל החופשי   73-75הגובה השולחן  - מכל השולחנות היו נגישים 5% -. שלחנות1

 לברכיים ברוחב שלפחות    

 ס"מ.  48ס"מ ועומק   75     
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כיסאות בחדר יהיו כסאות נגשים, גובה מושב   -מכל הכיסאות במקום היו נגישים  10%  -. כסאות2

 ס"מ  ומשענת    45-48

 ס"מ.    18-24לידיים, בגובה של      

 ס"מ. 150ס"מ, מרחק בין קצה שולחן אחד לשני   90-מעברים בין רכיבי ריהוט לא היה קטן מ    

 

 

 ריהוט נגיש בחללים משותפים: .9

 מהכיסאות היו נגישים  10% –כיסאות  .9.1

 לאחר  המרופדת הכרית פני גובה - מרופדים ובמושבים ,המושב פני גובה . .9.1.1

 שאדם בזמן  המושב פני שקיעת  ;הרצפה מפני ס״מ 48 ־ ס״מ 45 יהיה ,שקיעתה

 ,הקדמי בחלקו המושב פני שגובה ובלבד ,ס״מ -2 גדולה מ תהיה לא עליו יושב

 .מפני הרצפה ס״מ -45 מ קטן יהיה לא ,שקיעה לאחר

 .האחורי מחלקו ס״מ 2 מ־ ביותר גבוה יהיה לא המושב  פני של  הקדמי החלק .9.1.2
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 לא ־  ובכורסה ,ס״מ 45 ־  ס״מ 40 יהיה המושב לגב עד המושב מחזית המרחק .9.1.3

 .ס״מ 50 גדול מ־ יהיה 

 עד האפשר ככל המושב  מגב שיימשכו ,יד משענות יהיו המושב ציידי משני .9.1.4

 18 יהיה העליונים פניהן גובה ;לפחות ס״מ 30 ואורכן יהיה ,המושב לחזית

 המושב.  מפני ס״מ 24 ־ ס״מ

 מהשולחנות היו נגישים  5% –שולחנות  .9.2

 לא למקם שלחנות עם רגל אמצעית, לא מאפשר גישה לכיסא גלגלים.  .9.3

  48ס"מ ועומק  75ס"מ ועומק החלל החופשי לברכיים ברוחב שלפחות    73-75גובה השולחן  .9.4

 ס"מ.

 התכנון הריהוט יש להימנע מפינות חדות המהוות מכשול. .9.5

 150ס"מ, מרחק בין קצה שולחן אחד לשני  90- היה קטן מ מעברים בין רכיבי ריהוט לא  .9.6

 ס"מ.

 

 ריצוף לא מבריק:  .10

 יש להימנע מבחירת סוג ריצוף מבריק או חלק המחזיר אור ומסנוור.  

 

 תקרות אקוסטיות : .11

חללי למידה עפ"י התקנות מוסד להשכלה גובה שנכנס לתוקף לאחרונה, חלה חובה שכל החללים  

 .  1חלק    2004יתאימו לדרישות ת.י. לאקוסטיקה 

 

צבעים קונטרסטים, בין אלמנטים שונים לסביבתם, כמו: )מיועד לליקוי ראיה אמצעי  .12

 לזיהוי חזותי( 

ניגוד בין  גון לבן של    -"י ניגוד בגוונים )לדוגמאבפתחים בין המשקוף לדלת או לחילופין לקיר ע -

 הקיר לגון הדלת אפור(.  

 מאחזי היד שהיו בגוון ניגודי לסביבה הקרובה שלהם.  -

 ריהוט במעברים, בגוו ניגודי ויבלוט על רקע הסביבה ולא יהווה מכשול.  -
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 ברזיה/קולר נגישה: .13

 ס"מ קוטר לפחות.   150בשטח לפני הברזייה יהיה משטח ישר, ללא שיפוע,  -

ס"מ, בגוון    150ס"מ ממרכז הברזיה בניצב לשביל אורך לפחות  60חובה פס מוביל תקני ברוחב  -

 ניגודי לסביבה. 
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 ציוד קבוע במבנה לייצור מיוחד  -מטבחים 

 

 מפרט טכני כללי 

 

 כתב כוונות .1

המסמכים שלהלן מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא   .1.1

הבקשה להצעת המחיר, והם יהוו בסיס להתקשרות בין המזמין לבין ספק/יצרן הציוד )להלן:  

 "החוזה"(.   

מפרט ותוכניות )שרטוטים( משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא אם כן   .1.2

אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י   צוין במפורש

 קבלן/יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת החוזה ללא תוספת מחיר.

הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן;   .1.3

ל כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת  קבלן/יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים ש

 החוזה.  

קבלן/יצרן/ספק ימלא הוראות מפורטות של קבלן ציוד להתקנת פריטיו; אם יש סתירה בין   .1.4

הוראות יצרן למפרטים, עליו להודיע מיד ליועץ ולקבל הוראות מפורשות בכתב מהיועץ לפני  

 שימשיך בעבודה. 

ן, כולל גם 'פרטים מיוחדים' של הבנייה; במקום בו  מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להל  .1.5

יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן, יפעל קבלן/יצרן/ספק בהתאם להוראות 

 המפקח. 

 מענה לבקשה   .2

 כתב הכמויות יוגש בפורמט גיליון נתונים אלקטרוני )תואם "אקסל" (  .2.1

 ו כנדרש יש למלא אות –במידה וצורף לבקשה גיליון נתונים אלקטרוני  .2.1.1

יש להעיר על כל טעות/אי התאמה   –שלהלן )כולל נספחים(  במפרטהציוד ייוצר לפי המפורט  .2.1.2

 הטכני  מהמפרטולציין במפורש כל חריגה 

הוא יהיה בעברית או באנגלית   –במידה והתשובה תכלול חומר כתוב )פרוספקטים וכדומה(  .2.1.3

(, עם ציון  PDFבלבד, מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל )תואם "מיקרוסופט אופיס" או 

 אליו הוא מתייחס  במפרטמפורש של הפריט 
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יין במפורש את פרטי  במקרה בו הציוד מיוצר ע"י קבלן משנה )ולא ע"י החברה העונה(, יש לצ .2.2

 הקבלן בהצעה 

 העבודה הכלולה  .3

העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/ החומרים, וביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד   .3.1

מערכת המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק  

כל הציוד, בהתאמה ללוח   מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש, ובזה כלול: ייצור והבאה של

 זמנים של קבלן הבניין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם יזם הפרויקט. 

יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי חוזה זה,   .3.2

 והוא אחראי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות המתאימים.

  צויןשל כל הציוד הכלול בחוזה, אלא אם  האתרהיקף העבודה כולל הובלה אל כאמור,  .3.2.1

 במפורש אחרת בכתב הכמויות.

 עמידה בתקנים  .4

יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים,   .4.1

 ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים.

תקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראליים  בכל  יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/ל .4.1.1

 כולל גם:  –לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה  למכליהנוגע לציוד חשמל, 

 ותקנות משלימות; 1970הוראות למיתקני תברואה התש"ל  .4.1.1.1

 ותקנות התכנון והבניה; 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  .4.1.1.2

 ושה תקנים: ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משל .4.1.2

 NSF/ULתקן ארצות הברית   .4.1.2.1

 CEתקן אירופאי   .4.1.2.2

 " 900תקן ישראלי "ת.י.  .4.1.2.3

או   NSF/ULציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב  .4.1.3

 CEלתקן אירופאי 

 NFPA/96או  1001/6תקן בטיחות באש ת"י   .4.1.4

 אחריות בין המקצועות השונים .5
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 בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן בפרויקט   מחויבהיצרן/ספק  .5.1

 הבטחת איכות  .6

 יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים עדות ליכולת הביצוע שלו הכוללת: .6.1

 הצהרה על אחריות כספית ועל מקורות כספיים .  .6.1.1

 ניסיון בפרויקטים בעלי הקף דומה.  .6.1.2

 ר מיוחד הכלול בחוזה. הצהרה על היכולת של מפעלו לייצר כל הציוד לייצו .6.1.3

במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה, יש לקבל את אישור המזמין ו/או   .6.1.3.1

 היועץ לקבלן המוצע. 

 הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד .7

 Shopיצרן/ספק יקבל מהיועץ ו/או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת שרטוטי עבודה ) .7.1

Drawingsנת ציוד לא תבוצע לפני שהציוד יאושר ע"י היועץ ו/או המזמין.  (; הזמ 

ספק/יצרן יספק ליועץ, במשרדו, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו, ללא עלות   .7.2

 כספית, אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו. 

הבטיחות של המזמין ומהמפקח על המבנה, לכל חיבורי  יצרן/ספק ידאג להשגת אישור ממונה  .7.3

 הציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא החוזה. 

 בדיקה ופסילה  .8

על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות   .8.1

הנדרשות  עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויבצע את הבדיקות 

 הכול עד לקבלת האישורים.   -על חשבונו  - שתידרשנה 

לבעלים ו/או מיופה כוחם )אדריכל/יועץ/המפקח על הפרויקט( תהיה גישה חופשית   .8.2

למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת ייצור הציוד האמור, כדי לבדוק/לוודא  

יתקן טעויות שתגלנה  שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק 

 בשעת הבדיקות, בהתאם לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטים. 

כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים ו/או מיופה כוחם; יצרן/ספק יסלק   .8.3

מהשטח /מהמבנה כל החומרים/אביזרים/מיתקנים אשר ייפסלו בבדיקה, בין אם עשו בם 

את הבניין לקדמותו, על חשבונו וללא כל חיוב נוסף, שימוש או באם לא. הקבלן יחזיר 

ויפרק/יפנה כל חלק עבודה שייפסל, או שאינו תואם את דעת הבעלים ואת  
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 שעות מקבלת הודעה בכתב בנדון.  24השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה, והכול בתוך  

בעלים/מיופה כוחם זכאים להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכללותה, עד   .8.4

ה/חמרים/אביזרים/ מיתקנים הנראים להם פסולים יפונו, או להכריז על הפסקת החוזה  שעבוד

 של מטרות/שרטוטים/הוראות.  -ביצוע כהלכה" -ביצוע", או בשל "אי-בשל "אי

בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים, בזמן קבלתו )הבדיקות על חשבונו   .8.5

 של יצרן/ספק(. 

 ור מהיועץ על כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני הבאתו לאתר הבנייה.יצרן/ספק יקבל איש .8.6

 חומרים –ציוד מיוצר במיוחד  .9

חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראה אסתטי;   .9.1

גזרות/ 'צורות' תעורגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו מחתכים  

נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת, עם קצוות אחידים ופינות מעוגלות  )פרופילים( 

 על רדיוסים אמיתיים. 

(, אלא אם כן  פלב"מ)להלן:  מפלדה בלתי מחלידהכל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו  .9.2

 צוין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות. 

  0.07 - יותר מ-אחוז ניקל ולא  8-10עם    18-8/304אלא אם כן צויין אחרת, פלב"מ יהיה מסוג  .9.3

 אחוז פחמן. 

 מ"מ.  0.8- אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ .9.4

 ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.  .9.5

חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות' או   H 3/4 ,S-3;)אלומיניום(: פחי חמרן יהיו מטיפוס  חמרן  .9.6

 מ.ס"  5ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 

 במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ, תחייב הרשימה שלהלן:  .9.7

בעובי     רכיבים לקונסטרוקציה כבדה: פרופילים מפח פלב"מ  .9.7.1

 מ"מ 3

      חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ .9.7.2

 מ"מ  3בעובי  

   חיזקים, זוויתנים, פרופילים, רכיבי קונסטרוקציה, משטחים  .9.7.3

 מ"מ  2בעובי  
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   ולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפיםמשטחי ש .9.7.4

 מ"מ  1.5בעובי  

בעובי     מדפים תחתונים/עליונים )פנים וחוץ(, קערות לחוצות    .9.7.5

 מ"מ  1.25

     דלתות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים"  .9.7.6

 מ"מ  1בעובי  

 מ"מ  0.8בעובי   דופן פנימי לדלתות ופאנלים .9.7.7

 מבנה  –ציוד מיוצר במיוחד  .10

' )ליטוש מבריק(  4משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר  .10.1

 בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים. 

 תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה חלקה/מלוטשים. .10.2

תכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט, עגולים ומלוטשים צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר, לא מרו .10.3

 מסביב, לתיאום עם משטחים סמוכים. 

מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ, במידות אשר  .10.4

 מצוינות במפרטים/בתוכניות. 

 הגשות לאישור  –ציוד לייצור מיוחד  .11

במיוחד, עם: מידות, חומרים, הרכבה, פרזול   קבלן/יצרן/ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר .11.1

לסוגיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם  

 'פרטים סטנדרטיים'.  

 ערך.-או בתוכנה שוות Solidworksכל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  .11.2

 1:10ו/או  1:20ך, בקנ"מ ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי, במבט על, במבט צד, חזית וחת .11.3

   PDFהשרטוטים יוגשו בגיליון מודפס )לפי דרישה( ובקובץ  .11.4

ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין )או של נציג מטעמו( ושל יועץ   .11.5

 המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

 אספקת הציוד .12

באחריות הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח מפני כל פגיעה; "ציוד מיוצר  .12.1

 מפלב'מ" יכוסה ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק בקבלה סופית של הציוד. 
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 1כמות:  כנפית עם חלון-דלת "פנדל" חד                         CAF-40פריט מספר: 

 205  -גובה       4 - רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 

 

 1כמות:  כנפית עם חלון-דלת "פנדל" חד                         CAF-40Aפריט מספר: 

 205  -גובה       4 -רוחב    100  -מידות בס"מ :      אורך 

 בדחיפה לשני הכיוונים. -דלת כנף נפתחת  ייעוד:

 לוח דלת עשוי פלסטיק קשיח צבעוני, עם שדרת חיזוק לצירים וחלונית מרכזית שקופה; כולל:

 בצד הנפתח, למניעת תפיסת אצבעות;  PVCפס 

 מעלות, עם קפיצים פנימיים לסגירה עצמית;  180צירים המיועדים לפתיחה בזוית של  

 ברגים לחיבור הדלת למשקוף תואם באתר. 

 מ"מ; 15לוח הדלת עשוי פוליאתילן דחוס, בעובי מינימלי של  מבנה:

 מ"מ;  30או פלסטיק קשיח, בעובי מינימלי של  שדרת החיזוק עשויה פלב"מ 

 ; 304הצירים עשויים פלב"מ 

 החלונית עשויה חומר פלסטי קשיח שקוף, שקועה בדלת ללא אטם גומי. 

 ; P-P52ראה פרט נחשון 

 לפי תכנית ולפי מדידה באתר ע"י המתקין.  –מידות מדויקות וכיוון התקנה 

( עשוי פח ממורג או פוליאתילן דחוס משני  Kick-Plateעם אפשרות להתקנת לוח הגנה ) הערה:

 צידי הדלת;

 לא יכללו בהצעה.  –יסופקו לפי סיכום מול הלקוח 
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 7כמות:  90זוית   -הגנה אנכית על פינת קיר                          CAF-63פריט מספר: 

 290  -גובה         6 -רוחב    6  -מידות בס"מ :      אורך 

 הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות. ייעוד:

 בנספח;  P-K15ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים  מבנה:

 גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן. 

 

 1כמות:  משקוף פלב"מ לדלת פנדל                          CAF-65פריט מספר: 

 210  -גובה       20 - רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 

 מחוזקת )ראה תכנית(. -כנפית -חד/דו  –מיועד להרכבת דלת פנדל  ייעוד:

מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן )בתיאום   –המשקוף יותקן בפתח קיים באתר  מבנה: 

 עם ספק הדלת(;

- כנפית( או בשני צידי המשקוף )עבור דלת דו-בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד 

 –צירים  מ"מ, אשר ישמשו לעיגון צירי כל דלת ) 5לוחות פלב"מ בעובי   3כנפית( ירותכו 

 (;ע"י ספק הדלת

 יש לוודא גימור חלק של פנים המשקוף בנקודות הריתוך;

 פלב"מ + דיבלים + ברגי פלב"מ;   המשקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח

 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".  304המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  

 

 התכנון והייצור יעשו כולם בתיאום עם ספק הדלת/ות.
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 1כמות:  משקוף פלב"מ לדלת פנדל                          CAF-65Aפריט מספר: 

 210  -גובה        20 -רוחב    100  -מידות בס"מ :      אורך 

 מחוזקת )ראה תכנית(. -כנפית -חד/דו  –מיועד להרכבת דלת פנדל  ייעוד:

מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן )בתיאום   –המשקוף יותקן בפתח קיים באתר  מבנה: 

 עם ספק הדלת(;

- כנפית( או בשני צידי המשקוף )עבור דלת דו-בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד 

 –צירים  מ"מ, אשר ישמשו לעיגון צירי כל דלת ) 5לוחות פלב"מ בעובי   3כנפית( ירותכו 

 (;ע"י ספק הדלת

 יש לוודא גימור חלק של פנים המשקוף בנקודות הריתוך;

 פלב"מ + דיבלים + ברגי פלב"מ;   המשקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח

 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק".  304המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ  

 

 התכנון והייצור יעשו כולם בתיאום עם ספק הדלת/ות.

 

 

 2כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה   -תעלה                          CAF-67פריט מספר: 

 15  -גובה       30 - רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:

לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע    –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;

 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן; –החיבור למחסום הרצפה קוטר 

 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

בנספח;פרט לייצור   P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

 התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור. 

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.   סל סינון
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 1כמות:  מחיצת הפרדה נמוכה מפלב"מ                         CAF-68פריט מספר: 

 150  -גובה       4 -רוחב    350  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד  

 יצירת הפרדה מלאה בין שני אזורי עבודה.  ייעוד:

מ"מ לכל הפחות, עובי  30בחתך של  –מסגרת ריבועית עשויה מצנורות פלב"מ רבועים  כולל:

 מ"מ;  1.5עם סגירה פנימית בלוחות של פח פלב"מ   –מ"מ  1.5דופן  

או ברגים מוסתרים, עם חיזוקים לפי הנדרש  הלוחות מעוגנים אל המסגרת בריתוך 

 הנדסית, ע"י פרופילים אופקיים ו/או אנכיים מפלב"מ;

 אל קיר ורצפה סופית באתר;  -באמצעות ברגי פלב"מ  –עם התקנים לעיגון 

כולל כל התפסים/מחברים והברגים   -מיועד לעמוד בצורה יציבה ועמידה בפני מכות  

 הנדרשים; 

 בגימור של "ליטוש מבריק"; 304  עשוי פלב"מ

 בכפוף לאישור יועץ המטבחים והלקוח. 
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 1כמות:  מחיצת הפרדה נמוכה מפלב"מ                         CAF-68Aפריט מספר: 

 150  -גובה       4 -רוחב    230  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים  –התמונה להמחשה בלבד  

 יצירת הפרדה מלאה בין שני אזורי עבודה.  ייעוד:

מ"מ לכל הפחות, עובי  30בחתך של  –מסגרת ריבועית עשויה מצנורות פלב"מ רבועים  כולל:

 מ"מ;  1.5עם סגירה פנימית בלוחות של פח פלב"מ   –מ"מ  1.5דופן  

או ברגים מוסתרים, עם חיזוקים לפי הנדרש  הלוחות מעוגנים אל המסגרת בריתוך 

 הנדסית, ע"י פרופילים אופקיים ו/או אנכיים מפלב"מ;

 אל קיר ורצפה סופית באתר;  -באמצעות ברגי פלב"מ  –עם התקנים לעיגון 

כולל כל התפסים/מחברים והברגים   -מיועד לעמוד בצורה יציבה ועמידה בפני מכות  

 הנדרשים; 

 בגימור של "ליטוש מבריק"; 304  עשוי פלב"מ

 בכפוף לאישור יועץ המטבחים והלקוח. 
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 אספרסו בר

 1כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה   -תעלה                          EBR-32פריט מספר: 

 15  -גובה       30 - רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

 מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. תעלת רצפה המתחברת אל   ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:

לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע    –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;

 באתר ע"י היצרן;  לפי תכנית ולפי בדיקה –קוטר החיבור למחסום הרצפה 

 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

לייצור   בנספח;פרט P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

 התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור. 

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(. 

 

 נותח

 

 2כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה   -תעלה                          STR-28פריט מספר: 

 15  -גובה       30 - רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

 מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. תעלת רצפה המתחברת אל   ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:

לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע    –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;

 באתר ע"י היצרן;  לפי תכנית ולפי בדיקה –קוטר החיבור למחסום הרצפה 

 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

לייצור   בנספח;פרט P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

 התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור. 

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(. 
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