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 ד ואופני מדידה מיוחדים וחפרט מימ
 

 ר עפ בודות ע   01ק פר
   ע :ג הקרק סו 01.01

ה" הנזכר במכרז/ חוזה זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם לא  ירונח "חפ המ
 . ש רמוזכרת "חציבה" במפו

מתייחס לעבודה  " או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים. מחיר ההצעה ים "עפרמונח ה 
כל מקום וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ב  יבשה ו/או בוצית כפי שיידרשדמה בא

 ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח. 
 קע הקיימים במקום. קרה גיסו תעצמו א ב לבקר באתר הבנין על מנת לבדוקן ל הקבלע 

 
   ץ הביסוס:וע חיות יהנ 01.02

הביסוס יבוצעו עפ"י הנחיות   תוד ר, חפירה ומילוי בשטח המבנה ובסביבתו וכן כל עבועפ ודות העב
יועץ הביסוס של המבנה. על הקבלן לוודא שנמצאות בידיו הנחיותיו של יועץ הביסוס לביסוס  

 מלאה. ה  קפדהבו  ןות מ שלב  ןהמבנה נשוא הסכם זה ולבצע
 יועץ הביסוס.  חיותבהנ שרד נה  יס עפ"לדאוג, בתיאום עם המפקח לזימון יועץ הביסו ן ל הקבלע 

 
מילוי מהודק ומילוי חוזר יהיה מחומר החפירה במקום או מחומר חציבה לבן או   ורומר עבח 01.03

 . סמכורכר או מחומר ואדי מקומי הכל לפי הוראות המפקח ובאישור המהנד
 

   ים:דפועוק סיל 01.04
ל חשבונו למקום  לן עהקב ידי  לע בניין תסולקה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת ינדמה שאהא

רשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום  ה  ימאושר על יד
 תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 

 
ור מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפות המבנה  חפק לי מע י לןבהקש כל מקרהב  ה:ירלוי חפמי   01.05

ת, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח ינ כת ה תחרוג מגבולוו/או י
מודיפייד א.א.ש.ה.ו. עבודה זו תיעשה על   96%סמ' והידוק מכני עד צפיפות של   15בשכבות בנות 

 מילוי במועד רחוק ממועד בחפירה.  ה צעבוח י אות המפקחשבון הקבלן גם אם לפי הור 
- בנים תתמ ו  מילוי סביב קורות יסוד, צנרת, קירות מרתפים, קירות תמךל גם על ח עיף זהס 

 קרקעיים. 
וצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות  שנל חלל כ 

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.  150
 

  הים: גב 01.06
לא   יעשהים  הבג ה לעבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות וכל ערעור ל  הקבלן על

את צו התחלת העבודה. טענות שתבואנה לאחר מכן לא תלקחנה  וצ יאוחר משבוע ימים מיום ה
 בחשבון. 

ת  וודבע ב לתחיהלהמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין ו בדיקותה 
 י אישור המדידה ע"י המפקח. ר לפנעפה

 
  קוז:ני 01.07

ההגבהה תבוצע מחומר מילוי  . ם ימהסביבה כדי למנוע היקוות מ  גבהויו  םינב מה בתחוםע  י הקרקפנ
מאושר ע"י המפקח. מחוץ למבנים יעובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ להרחקה מהירה של מים עיליים. 

 סודות. הי וע צבי תיל חי תנפ עבודות הניקוז יבוצעו ל
 

   ץ:מרי נפחו 01.08
 מסגרת עבודה זו. פץ באין להשתמש בחומרי נ 1-ר במסמך גאמתאם לנבה

 
   ה וניקוי השטח:יי מחצ  רתהס 01.09

, כלולים:  00קבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במסמך ג' )המפרט הכללי( פרק ה  ומת לבתש
עבודות אלה ואין משלמים בעדן  דים ודמ  יןשא  ןן באופלבהסרת הצמחייה וניקוי השטח במחירי הק 

 נפרד לעבודות אלה.   ףי עס  תובנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמוי 



T|my doc | מפרטים | k-800 neur | npry | npry cxhx  

2 

 
 

 ת בטון יצוק באתר דועבו  02רק פ
 

 ן: גי הבטוסו   02.1
.  30-ב ו לפי המפורט בתוכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוגהי גי הבטון יסו
ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט    150הכמויות המזערית של צמנט ה שנדרש בטון רזה תהיה רק מב

 . 250יהיה מסוג צ.פ. 
 

 ן והיציקות: טוכות הבאי   02.2
 

תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט  ו יהי  וןט בה  תהכנל ה הנדרשיםקרנאי הב ת  ה:אי בקרתנ 02.2.01
 תנאי בקרה בינוניים.  חקפ מה למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י

 
על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני   ידש להקפי ן:טובה  פוףצי 02.2.02

 . חק"י המפ ע חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים
 

טפסות  ים ב נטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתח למ ציקת אי ציה:רגיעת סגמנ 02.2.03
 של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.  הבונפילת בטון לגשיבטיחו  

 
- ב  שימוש ימים לפחות, או ע"י 7ון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך בטשפרת הא  פרה:אש 02.2.04

CURING COMPOUND ת המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות  אופי הורל
 לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.   ואהבטון ע"י יריעות פוליאתילן  פני את 

 
ונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת  בטדיקת הלב  ן:טויקת הבבד 02.2.05

ראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה  , בהו 26יו לפי ת"י יה  קתםי דב, ו ם מותכ  המדגמים,
 . 106 י"ת  י"וזאת עפ

 ת תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. קול הבדיכ 
 

 ות( ניסות )תבטפ   02.3
  לאל יםס עומה ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל 904סות תבוצע לפי ת"י טפערכת המ :ותן הטפסתכ 02.3.01

  ורהצ ה תא  ןעל דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטות או קריסה, תענה עו שקי
 ימורים הנדרשים בתוכניות. והג

 
ת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים חריצים, בליטות,  יק פני יצ ל טים בבטון:מניעת אלקב 02.3.02

ת ולקבל את אישור  יותבנ לב ט יה  םחזקל עוגנים, אביזרים וצנרת כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב
  ל כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטוןע דיפקההמפקח למיקומם וצורת קביעתם לפני היציקה, יש ל 

 וף. שח
 

המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע י ת קובע א  )ספייסרים(: חקבעי מרקו 02.3.03
 ק.  ויצהון  ט בשינויים במרחקים. בכל מקרה אין להשאירם ב 

 
 ון דת הזיפל 02.4

ט בתוכניות, על המוטות  ר כת כמפות ן תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרויו לדת הז פ 
 .  רחא  רמכתמי שומן, לכלוך וכל חו ה, ודחלם מיייות נק הל
וזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים  יחמוטות  ה 

ק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו  לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספי 
 ח ו/או המהנדס. קפמאות הר בהתאם להו

 ות לטפסות.  המוטדות מ ציה  עופי התקן או התוכניות ולמנל וןבטוי  ס יעל כ  דפי ש להקי 
והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני    תורצפ ה  ת זיוןא 

 הרמה בזמן היציקה. היציקה, אין לבצע 
 

 טים מנרוק אלפי 02.5
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פשר לתקנם, יפורקו  א איח  מפקה  כנן אותמשנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת ה  וןלקי בטח 
בהתאם להנחיות המפקח. באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם   רת אה מ וויסולק 

מקום שפך מאושר  להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת ל 
 יבוצע על חשבון הקבלן. 

 
 
 
 

 יה בנעבודות   04רק פ
 

 במסמכי המכרז יהיו סוגי הבלוקים לבניה כדלקמן: ת חר א  שהירד  כלר ד עבהי :יםוקגי הבלסו 04.1
בטבל   04.1.01 הישראלי    4עם  ם  חלולי  וןוקי  התקנים  מכון  של  תקן  תו  בעלי  חורים 

 סוג א'.  5המתאימים לת"י 
 . קחמפה  אש ע"יר מהבלוקים יאושרו   וגקור וסמ
 

 יה פן הבנאו 04.2
 בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.  לתני התחלפ 04.2.01

 
 ת או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר )שטרבות(. רובור קיחי 04.2.02

 
ני קשר  ינש  רתצי י  צע ע"יוב או קירות בטון י  וקים אל עמודיםלקירות ב  ות אויצ בור מחחי 04.2.03

)שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר  
סמ', שיוכנס אל הרווחים שבין   60סמ' באורך בולט  40מ"מ, ברווחים של  8)קוצים( בקוטר 

 שינני הקשר.  
 

ט שעוביו לא  מנ צ   -לטמ  קש ים ומיזי כמפורט במפרט הכללי ע"י טרבוצע  י י  ק אופ טוןבור לבחי 04.2.04
 '.  מס  1.5 לע יעלה

 
מ"מ    8יצות קיימים וחדשים יבוצע ע"י מוטות קשר )קוצים( בקוטר  חמו קירות  ן  בור ביחי 04.2.05

ל  שלעיל( שיוכנסו עם דבק אפוקסי לקיר או העמוד הקיים במרווחים    04.2.03)כמו בסעיף  
 קים. שורות בלו י כל שת

 
קוצים בעלי קוטר ואורך  או  ים כנ"לצו ק  י"עלישנות ייעשה ת שו חדקורות   וות אגורחבור חי 04.2.06

 זהה לנ"ל המחוברים לברגי פיליפס. 
 

ב מי 04.2.07 הכללי    יןשקים  במפרט  כאמור  יהיו  ומחיצות  בקירות  ומ  –הבלוקים  ידים  אח לאים 
 בעוביים. 

 

 יטוםא ת ודעבו  05ק רפ

 
 

 מהדורה מעודכנת.  –במפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט  05יבוצע בהתאם לפרק 

 
 

 ת נגרות אומן ומסגרות פלדה ודועב  06ק רפ
 

 ליכל 06.1
  וןצל לתוכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. אם ברבכתאימו  י  ת והמסגרותרוטי הנג פר 06.1.01

לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תוכנית של השינוי המוצע   ןהקבל
 ולקבל את אישור המתכנן. 



T|my doc | מפרטים | k-800 neur | npry | npry cxhx  

4 

 
יין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן, המפעל שיספק  בנ סופק לת  שתעו רות מתגנ 06.1.02

ישות  ר את המוצרים וכן דוגמא של כל מוצר שיסופק, כולל תעודה המעידה על עמידתו בד
 .   251, 252, 253"כ ממפ

 
  יעד הנגרות והמסגרות. על הקבלן להו  עוצ יב תהקבלן לפני תחיל  "ימדדו עי  יםתחדות הפמי 06.1.03

ין מידות הפתחים בבניין למידות בתוכניות. האחריות על התאמת  ב  יהסט על כל   חמפקל
 המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן. 

 
בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח. המפקח    קבוצעו רית ומסגרות  רו צרי נג מו 06.1.04

 ים וביצוע העבודה. חומרק את הוד בל ו תרשאי לבקר בהם כל ע
 

גמור על כל חלקיו לאישור  ר כל מוצמ  גמהדוירכיב הקבלן באתר   קחמפה  תי דרישלפ 06.1.05
 המפקח ו/או המתכנן. 

 
כל פאותיהם בבית המלאכה בשכבת  בשחו  מנ  אמסגרות של  תר מוצרי נגרות אולאיבאו  לא 06.1.06

 הכנות הדרושות.  ה ולל כלכ  ע יסודצב
בע יסוד חדש לפני  בצב שו משחו יי  רכבהה העד חודשים או יותר לפני מו 4חסנו אוצרים שמו

 ההרכבה. 
 

פגיעה  נע כל ימופן שתבא מרו  ישגנו וייוונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין   דהצרי פלמו 06.1.07
בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת.  

 ו. ונשבועל ח ןל "י הקבע מים יתוקנו או יוחלפו פגו מוצרים או חלקים שימצאו
 

מתאים לכל דרישות  י  בש ונקי ץ אורןמעשה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות רייעדר ד בה 06.1.08
אים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי  י ם ברנאיש. סיקוסים 35התקנים הישראליים ובפרט ת"י 

 עץ בריא מאותו סוג.  
 

לפחות   3ומסוג י לוהגדם יצ בפחות ל 1וג  מס  37גרות יתאימו לדרישות ת"י נ יר וצידים למ לב 06.1.09
 בצידם הסמוי. 

 
הישראליים. בהיעדר  ל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות התקנים פנמכונה ")ה  ח לבודלו 06.1.10

  4-המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא יקטן מ ההיינתת ר דרישה אח
 מ"מ.  

 
מ"מ. ריתוכים יהיו   2רי של זעעובי מ ב   FE 37ה דל ו מפוצע בוריהם י יבל כל חע דהל רי פצמו 06.1.11

וא יושחז עד  חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראהו וה
 וחלק.   דלקבלת שטח אחי

 
כל  חת מאות, אמג ודל  ןגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכננ עבודותל רזולהפ כל 06.1.12

 הקבלן.   סוג, שיסופקו ע"י
 

במפרט   11ן ומסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק ומגרות אנ ותודיעת עבצב 06.1.13
 המיוחד ומחירה כלול במחיר היחידה.  

 
על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו  ר ת המוצא  כוללים היד ירי יחמח 06.1.14

ר;  אתב  מלבניםל התאמה לל, שמירה, צביעה והרכבה באתר כוה לבוה, ה ובכלל זה: אספק
זיגוג כנדרש; פרזול כנדרש; ציפויים ופסי הגנה; מנעול רב מפתח )מסטר  אביזרי קביעה;  

 קיי(. 
 

 ת וחלונות  )מעץ או מפלדה( תובני דל מל  6.2
וף  פכ  מ"מ 25/2 חשה אחרת יהיו העוגנים למלבני חלונות ולדתות מברזל שטורייעדר ד בה 06.2.01

ומעוגן בקיר בטיט צמנט. במלבן עץ  ק וש מפחתוך,  יה שנ קצן ו שקצה אחד מוצמד למלב כ
 יוצמד העוגן בברגים ובמלבן פלדה, בריתוך.  
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 לפחות.  10-המלבן לקיר ימולא בטון מסוג בן לל שביהח  06.2.02

 
ת עיגון  קודו המלבן יהיה עוגן אחד לפחות. בשום מקרה לא יעלה המרחק בין נ  שלל פאה בכ 06.2.03

עוגנים לפחות   2-ס"מ. מלבני דלתות יעוגנו ב 120על י נכ א  וןכיוב וס"מ   70על  בכיוון אופקי
חת  תות  חס"מ לפ 5עוגנים לפחות בצד הצירים. המלבנים יוחדרו לעומק  3-בצד המנעול ו

 רצוף. ה
 

 וחלונות מעץ  ותפי דלתכנ 06.3
ף  הכנ  וי"מ. מיל מ  45לתות עץ כנפיים  לבודות בעובי ד יפ נכ  שה אחרת תהיינהרייעדר ד בה 06.3.01

בן לפי ת"י. גובה הסרגלים לא יקטן מעוביים והרווח ביניהם לא יעלה על גובה הסרגל  ל עץ
 לפחות(.  50%)מילוי 

 
 מ"מ לפחות ומלוח אחד נמשך ללא חיבור.  4 ו בעובייתות יה דל ידים ללב  06.3.02

 
י  וב וע ג ת סודרולל הג. כ 1099ות"י  938לפי ת"י יים וג כנפ גיז  עצואה אחרת יב וריעדר הבה 06.3.03

 הזכוכית. יש לדאוג לאפשרות פירוק קל ונוח של הזכוכית לצורך החלפתה. 
 

 ם הבאים: טיהפרי  את  ףנול לדלתות כרזרכת הפמע שה אחרת תכלול רייעדר ד בה 06.3.04
 (.  ם ירי צ 3 )בדלת חיצונית, 14מס'  91מתרוממים לפי ת"י ם  ג ציריזו . א
ת תוצרת "ירדני" או שווה ערך  חופתמ 2 , עם101ת"י פי לבוי ח –ול רגיל נע גנון + ממנ . ב

, תוצרת "ירדני" או שווה ערך  950ינדר לפי ת"י יל נעול צמ –מאושר. )בדלת חיצונית  
ת "מסטר" כללית של הבניין כולל דלתות אלומיניום ופח פלדה,  כ אם למערת מאושר מו

 ם(. חירו חוץ + מפתחבנוי  פ שירותים, כפתור עם סימון תפוס/מפתחות(. )בדלת  3עם 

דלת  ל  13P (14Pולל את חור המנעול מטיפוס הכ ם שלט ע H 10מטיפוס ת  ג ידיוזו .ג
 ו שווה ערך מאושר. א תים( מתוצרת "אלום" רו דלת שי ל 15Pנית, צוחי

  ה ערךשוו י" אוק ספ יל" תפיצי, מפלסטיק קשה קבוע ברצפה ובדלת תוצר ק צר דלתעו . ד
 מאושר. 

ר דרישה אחרת מתוצרת "ייל"  עדהיב יהיה איון הו ל עין מחזיר שמן ויצש ידהבמ .ה
איטליה או ש.ע. ומותאם לגודל הכנף לפי טבלה של היצרן המגדירה את מחזיר השמן  

 אם לרוחב הכנף ומשקלה. ת בה  שנדרה
 

ריטים  הפאו חלונות הזזה את  ת ו תל דל ולרזרכת הפמע שה אחרת תכלול רייעדר ד בה 06.3.05
 אים: הב

- ו שווה ערך מאושר מצופה בחומר אנטי" אקינסודוביו " ה מסוגנו לה עליביילה מו מס . א
 .10/10קורוזיבי או מסילה תחתונה מאלומיניום מלא בחתך  

 ון לדלת עשוי מאוקולון מורכב לרצפה. חתוביל תמ . ב
 רך מאושר. ווה עאו ש עם גלגלי מיסבים מסוג "וודובינסקי" ת ג עגלו זו .ג
ני" או שווה ערך  רד "י  רתוצתמ   101י ת"י פלול רגיל חבוי לדלת הזזה נע ן + מנוגמנ . ד

 מאושר. 
 אושר. מוה ערך ו ם" או שלווצרת "את  54Sגרר שקועות )"צדפים"( מסוג ת ג ידיוזו .ה
 

 ם הבאים: טית הפרי א  ץול לחלונות כנף מערזרכת הפמע שה אחרת תכלול רייעדר ד בה 06.3.06
 לכל כנף.  12ס' מ  כפופיםם  ג ציריזו . א
 אגפי(. -דו ן לו מ בח" מ 7ברזל   םעמסוג "קרמון" )  מייח פני בר . ב
פח מגולבן   ים" או שווה ערך מאושר כולל כיסולווצרת "את  W 71ון" מסוג רמ ית ל"ק יד .ג

 אגפי. -או אלומיניום לחריץ במלבן החלון או זוג כנ"ל בחלון דו
 

 או ממוצרי עץ  עץמ ונות אר 06.4
 . 49הקבועים במבנה יעמדו בדרישות מפמ"כ  ותהארונ  כל  06.4.01
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ו/או המתכנן יבצע הנגר דוגמה מכל סוג ארון ויקבל את אישורם    קחמפה  תי דרישלפ 06.4.02
 לייצור. 

 
להיות   םייו שע מאיקה, מלמין או צבע, גווני קצוות )קנטים(, סוגי ידיות וכיו"בורוני הפגו 06.4.03

 שונים ביחידות השונות לפי בחירת המפקח ו/או המתכנן לכל יחידה בנפרד.  
 

למינהם )לבידים, סיבית, עץ לבוד( יהיו תמיד מצופים וסגורים   ותוחל ם( שליטוות )קנ צק 06.4.04
ל חלקים שאינם גלויים לעין כגון חלקים  ולו עץ, כא  PVCה, ק: פורמאירח בבחומר שיי

 ם. פימד לשל הארון או צדדים וקצה אחורי  ש םינ וי תחתונים ועל
 

 ן: מק ח וחדרי שירותים עשויים כדלטבונות מאר  06.4.05
מ"מ. גב הארון,    18דלתות וכל חלק אחר, יבוצעו מלבידים בעובי ם,  פין, מדף הארו גו

מ"מ. כל השטחים    5שצמוד לקיר או מחיצה בלבד יהיה עשוי לביד בעובי  במקרה
בדלתות וכל הקצוות  ם  סיו כמכולל מדפים שאינם תות  החיצוניים של גוף הארון והדל

י. חלקי פנים הארון חלקים  "תי לפוג א' ס ממאיקה רו )הקנטים( הגלויים יהיו מצופים פ
 ון לבן. ונסתרים ומדפים פנימיים יצופו בפורמאיקה דקה בג 

 בן. ל  PVC-ם( של מדפים פנימיים וחלקים מוסתרים יבוצעו מיטנ וות )קצק
לפחות. פני הבטון יוחלקו בעת היציקה. גובה   10-ק מבטון מסוג ביצו  ן יהיהרו סיס הא ב

ין והוא יצופה בכל צדדיו הגלויים בשיפולים מסוג  י בנב  וףי הריצ לוגובה של הבסיס יותאם
 המרצפות. 

 מדפים, זה מעל זה בשיטה שבה ניתן לשנות את גובה  המדף.   2 יותקנו ןו רא  תד ל יחיכב
 : ללוכ  תוונ אר רזול ה פ
רך מאושר. בדלתות של  ע ו שווה" אHETTICHג "סות מלד קפיציים לכלם  ג ציריזו . א

קן מתקן לייבוש כלים יותקנו צירים קפיציים  ותמ  הןמאחוריש  בדלתותו  יחידת הכיור
 עלות. מ 180כנ"ל אך בפתיחה של 

 ו מגירה לפי בחירת המפקח. א  כל דלתל 49Sת של "אלום" כו ית באי יד . ב
 רך מאושר.  ע ו שווה" אHETTICHמעצור מסוג "  םעות סיל מ  גירות,למ .ג
 בור הכיור. ע  וןאר פנות ה ד גים אלרב ים בעזרת קנבן מותל  PVCת מצופים רו ג צינו זו . ד
 בן. ל PVC-ם מפישאי מדנו .ה

 
גון  )כבח או חדרי שירותים מטונות לאר חרת יבוצעו ארונות שאינם  אישה  דר רהיעד ב 06.4.06

 ות בגדים בחדרי שינה וכד'( כדלקמן: ונאר
מ"מ    18, מדפים, דלתות וכל חלק אחר יבוצעו מלוח שבבי )"סיבית"( בעובי וןוף הארג 

 ן. י מופה מל צמ
  4מלמין בעובי  ט מצופהי במקרה שצמוד לקיר או מחיצה בלבד, יהיה עשוי מזונ ן,ואר ה בג 

חירת  פי בבגוון ל  ןימ למב מ"מ. כל השטחים החיצוניים של גוף הארון  והדלתות יהיו 
- לקי פנים בארון יהיו מצופים מלמין לבן. קצוות )קנטים( יבוצעו מ. חמתכנןה  והמפקח ו/א

PVC ן. למלמי  םתאיון מו בג 
שיח  ק  PVC-ת מו על רגלי קנו בשיטה המאפשרת שינוי מיקומם. הארון יוצבותדפים ימ 

 מ"מ מעל הרצפה.  8-ה של כובבג
 ונות כולל: אר רזול ה פ 

ירים  צ  רך מאושר. במקומות שידרש,ע  ו שווה" אHETTICHלכל דלת מסוג "ם ג ציריזו . א
 מעלות.  180ל אך בפתיחה של נ"כ

 ו מגירה לפי בחירת המפקח. א  כל דלתל 49S" םושל "אל  ותכית באי יד . ב
 ערך מאושר. ל ו שווה" א HETTICHסילות עם מעצור דוגמת "מות:  ר מגיל .ג
 בן. ל PVC-ים מפושאי מדנ . ד
קנו בארון מוטות תליה לקולבים, מראה במידות  ות יורה עליהם המפקח י ש מקומות ב .ה

 מצעים. ל  רגסוורות ו גחחזיקי מ מחזיקים למראה, מחזיקי מכנסיים, 4כולל  140/40/2
 

ללוח חשמל וכיו"ב( יורכבו מדלתות   וןגון אר )כ לצבע עץרונות כא  וגדריםהמ רונות א 06.4.07
ם מילוי עץ אורן רצוף בשוליים. המלבן, מלביד בעובי  ע 50%וי מ"מ ובמיל  18לבודות בעובי 
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ר  עד הי. במ "מ 18ידים ב למ"מ ומדפים מ  5מ"מ או מעץ אורן מלא. באם ידרש, גב מלביד  18
 לצבע את הפריטים הבאים:  ץרונות עאל ל וה אחרת תכלול מערכת הפרזדריש

ומות  ק מברך מאושר.  ע ו שווה" אHETTICHקפיציים לכל דלת מסוג "ם  ג ציריזו . א
 מעלות.   180ירים כנ"ל אך בפתיחה של צ שידרש,

 קח. פמו מגירה לפי בחירת ה א  כל דלתל S-49ת של "אלום" כו ית באי יד . ב
 רך מאושר. ע  ו שווה" א HETTICHעם מעצור דוגמת " ותגירות, מסיל למ .ג
 בן. ל PVC-ם מפישאי מדנו . ד
יעה כוללת גם  צב במפרט המיוחד. ה  11פרק אות אם להור תה ב השענות עץ תירוביעת אצ

את פנים הארון כולל צד פנימי של דלתות, דפנות, מדפים וגב לפי אותן דרישות כשל צביעת  
 ון. ר אשטחי חוץ ה 

 
 פלדה ח תות מפדל 06.5

 מ"מ.  2שה אחרת יבוצעו הדלתות מפחים ופרופילים שעוביים המזערי רייעדר ד בה 06.5.01
 

 שות אחרות תכלול מערכת הפרזול לדלתות מפח את הפריטים הבאים: רייעדר ד בה 06.5.02
פוס פרפר לעומס כבד כולל מיסבים מאקולון. חלק הציר המרותך למלבן  טיירים מצ 3 . א

 י. הפנימ ודתך בצי ו רי
תוצרת "ירדני" או שווה ערך מאושר מותאם    950ול צילינדר לפי ת"י נע נון מגמנ . ב

 מפתחות.   3למערכת "מסטר" כללית של הבניין כולל דלתות אלומיניום ועץ, עם 
ם" או  לווצרת "את  14Pולל את חור המנעול מטיפוס הכ ם שלט ע 10Hמטיפוס ת  ג ידיוזו .ג

 שווה ערך מאושר. 
פה ובדלת תוצרת "ליפסקי" או שווה ערך  צקבוע בר  חשיק  סטיקלפמ  פיצית קל צר דעו . ד

 מאושר. 
 

עובי הזיגוג יהיה לפי  . 1099י ות" 938ת"י   יפכנפיים לגוג  רת יבוצע זיחא  האורההיעדר ב 06.5.03
מ"מ. יש לדאוג לאפשרות פרוק קל ונוח   3-ובכל מקרה לא יפחת מ 1099בת"י  2טבלה מס' 

 . ה החלפת ךרשל הזכוכית לצו 
 
 

 תברואה י  מתקנ   07ק פר
 

 י ור כללתא    07.1
 רט זה. פ ה נשוא מדבוהעוע ציב סכם לה/  הזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הצע  חדרט מיומפ

ה. בכלל זה מסמך א'  דוב עה תמבצע פרק זה לקבל את כל המסמכים הדרושים להכנ ה  ןהקבל לע
כלליים מיוחדים המפרט  תנאים  1המכיל את רשימת המסמכים להצעה / הסכם זה, מסמך ג' 

  מתרשי ב ם יט המפור םידרישות כלליות מהקבלן, מערכת התוכניות, כתב הכמויות וכל שאר המסמכ
 עה/הסכם זה. צסמכים להמה
  תו שות הדרואחר ציה, ומערכותקור טס נו כוללים את תוכניות המבנה ארכיטקטורה, ק הלאמכים  סמ

 . דה לתיאום העבו
 "מפרט הכללי" של הועדה הבין משרדית )"האוגדן הכחול"(. ת בפרק זה כפופות לנאמר בדו ל העבו כ

 רה עדכנית ביותר. דו מה ב 1205ותקן  תות הל"אר בפרק זה כפופות גם להו ותהעבוד כל
  

  ה ומחירים יד פני מדאו 07.2
 שבו לא צויין אחרת ימדדו הכמויות בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי.  ם כל מקוב 
 פות שלהלן: וספוף לתכ 

כל קוטר תמדד לאורך הציר והמחיר יכלול קשתות והסתעפויות, פרט לברזים  ב  רת מיםצנ . א
ר נכללים הכנות למכשירי מדידה ולמנומטרים  חיבמת. הצנר דו דם לבי ג לשימדדו בנפרד. כנ"

 . ן ים מבטולמנטן שרוולים באכ ו  יללכמפרט ה בנוסף לכל הנאמר ב
של המפרט הכללי,   070000ה לצנרת במתקני תברואה תהיה לפי המפורט בסעיף ידטת המד שי . ב

  מי רצפהו מחסל אריכיםמ  הצנרת תכלול ספחים, ואביזרי הסתעפות. מחיר עטיפת בטון במילוי. 
 נכללים במחיר המחסום, כנ"ל לגבי קופסאות בקורת.
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להתחברות לנקודה ותכלול  ם יזרים הנדרשיבא הלול את ע תכלגל" או ש"פ" וא " ולג "פקסרת צנ .ג
 שרוול מתעל. למחלקים יינתן מחיר נפרד. 

  הפקסת ארנ שנים לצ 10-ד יכללו שרות ואחריות כמצויין במסמכי ההצעה/הסכם וליוירי הצמח . ד
 ם. קיחל המת ט בשי

 
 ן טוודות בעב 07.03

ואה יספק  בריבוצעו ע"י קבלן הבניין. קבלן מתקני הת הז  קרפ  במסגרתהבטון הנדרשות ת עבודו  כל
 תוכניות ויוודא התאמת הביצוע.  

 
 ופכין, דלוחין, ביוב וגשם , שרת לחץצנ 07.04

 ". לגלפו "א  ול"גלסטיק תוצרת "פקספ ינורותצ  חמים וקרים,  יםנרת למצ 
 פלסטיים. ת מחלקים עם צינורות מגן יט היה בש תית שחילה, סט נרת פל צ 
. המחברים יהיו מגולוונים  593לפי ת"י  40ונת ללא תפר סקדיול ו לופלדה מג יו מנורות יהצי מקלט הב 

 . כל החיבורים יהיו עם הברגות ויאטמו בפישתן. 255מיציקת חשילה לפי ת"י 
 פוליאטילן בצפיפות גבוהה. מ או 958י ת"  לפי ןיל פפרוליוהיה מפתין, וח נרת דלצ 
ת על הצנרת תוך  ניכלול במחיר( ולהגן מיכמים )בטון אטום ל   םע תרנ צהמחברים והאת ף ש לעטו י 

 כדי הבניה.  
טיק קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן, או פוליאטילן  לס היה מפתניין,  בבלוייה גין, פכ נרת שוצ 

 (  H.D.P.Eבצפיפות גבוהה )
עם חיבורי   ההוב ג בצפיפות  מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן מפוליאטילן יןפכוש ינורותצ 

 ס"מ מכל צד, )כלול במחיר הצינור(  10ריתוך. צנרת מתחת לבניין תעטף בבטון של 
 יה קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגרלי של הרצפה. תהמעטפת  ה 
 . 2%שיפוע בכניות. אם לא צויין אחרת,  תו ב  יןכמצוי   עוו בשיפחנם יו יופקיא  ינורותצ 
ים יהיו תקניים  פיומי רצפה והמחסומים התומחס  ת הביקורת בקירות וברצפה,אול קופסכ 

 מפוליפרופילן  או פוליאטילן עם מכסים מפליז. 
 ן בצפיפות גבוהה. ילפוליאט מ  ויר,א  ינורותצ 
י מלט פנימי, ברתוך, כולל תיקונים  פוצי עם 530 י" דה תלפמ  היויי גשם מגגות לחצרות, מ  ינורותצ 

 . 40ול א מפלדה סקדי צומ  תות פנימי, עם קשבציפוי 
 היו מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.י 8/"4פה "רצחסומי  מ 
יותקנו מתחת לרצפה, או בתוך היציקה לפי התוכנית. הקבלן יתקין שרוול   8/"4פה "רצחסומי  מ 

"מ(.  ס  3עד  5כל עומק החלק החופף )לפחות ל  וןיקסיל טםא בוץ  חמבו פניםבמאריך ויאטום מ 
 בע. יהיה מתברג מפליז בגוון שייק  הסהמכ

 
 H.D.P.Eם ודלוחין כירכת שפמע 07.05

 .  H.D.P.Eבוצע מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה ת  רכת זומע א. 
 דו. י  לתתבצע תחת הפיקוח הישיר של הספק  ורק ע"י קבלן משנה שיאושר עה  ב. העבוד
 אישור שהעבודה    ןתי ו  עובודה יבדוק "שרות השדה" של הספק את הביצהעג. בגמר 

 וצעה לשביעות רצונו המלאה.  ה, וב גמור                  
 

  נירוט טכפ –מבנה ב  H.D.P.Eין ודלוחין פכרכת שומע 07.06
 תר. יוב  ובוב הקר יב הלתא  דע ( HDPEקשיח )  ן שופכין ואויר תהיה מפוליאטילןחירת דלוצנ א. 

 מר חו . ב
מתאים  , ה PE 50/2ליאטילן קשיח ואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאטילן בצפיפות גבוהה, פונורות צי

 . 499ות"י   8075קן דין לת
 בורים חי .ג

 ר בין צינור לצינור או בין צינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות: בוטת החישי
 פנים /קהתוך הש רי .1
 . לי מד חשממצ .2
 . תתפשטו הע ובר שיק מח .3
 קנה הת . ד
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המתייחסים   349ומפמ"כ מת"י   1205י ת ת"פוליאטילן קשיח תתאים לדרישות הל"  רתקנת צנ הת
היו  י H.D.P.Eלצנרת נקזים במבנים. הצינורות, הספחים והאביזרים המרכיבים את מערכת  

 נים ע"י היצרן. וממס
 .H.D.P.Eרד ממערכת הנקזים פבלתי נ  קוות חלה רכבה של היצרן מהה וראות ה

 ר ו ני צירית של הצ טרמיתת טו פש תה יטה עלשל 
 הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור. יש להבדיל בין שני   נתפן התק או
 ה האפשריים: נחופני הא
 ה ישנחה גמה
 ה יחנחה קשה
 נור יונח עפ"י ההנחיות בתוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה של חברת הספק. ציל קטע כ

  עיש למנובהם ת התקנה מפורטות של הספק. במקומות  אוורלהבהתאם   הין תעשי נבב   רתקנת צנ הת
 בפירי צנרת וכד' יש להתקין מחסום אש.  וןתפשטות אש כגה

 ת מחוץ לבניין, קרקע, להלן תאור הנחת הצנרת בקרקע, מחוץ לבניין: נחרת המו צנ
 צעמ  נח עליוצינור . היציבה וישרה בהתאם לשיפוע הנדרש   ם תחתיתעפורות חבתעלות  נחנרת תו הצ

 ס"מ לפחות, מהודק היטב.   15ו חומרים אורגניים(. בעובי ים א רגבי עפר קש , םינ בא  ול נקי )ללאח
ביזרים בולטים יש לחפור גומחות במצע על מנת להבטיח תמיכה מלאה לכל אורך  א  וקום ב מב

 הצינור. 
  טבהי ק הוד , מ"מ כ"א ס 10יבוצע המילוי הצדדי בחול נקי כנ"ל. בשכבות של  רהצינו חתחרי הנא

א ישארו חללים מתחת לצינור. שכבת  שלצינור, חשוב ה בגובה ג  ע עדלוי זה יבוצימ.  ינ די בעזרת כלי 
 ס"מ לפחות מעל גב הצינור.   30המילוי הבא, חול נקי כנ"ל, עוביה 

משך יש למלא את החפירה בחומר  הידני. ב  ירת כלזס"מ כ"א מהודקת בע  10בות של שכ בוצע בת
אופן  ב  צע תוך הידוקוב ילפגום בצינור. הכיסוי,  םיל וכיה מרים אחרים חו ו א  שי אבןוגי ללא וס כי

מהצפיפות המירבית ההידוק מעבדתי   90%אחיד ובלחץ שווה משני צידי הצינור כדי להשיג לפחות 
צינור ניתן להשתמש בהידוק  המעל גב  ס"מ 50 שלכיסוי ( ב Dו א  Bדיקה ב  ASTM – 1557)לפי 

 . תי עבתמש בקרקע ט הש ל תןירה ני פחיסוי הכל מכני. 
  0.8-אשר הצינור מונח במקום בו אין כל תנועת רכב ו' כמ  0.5ל גב הצינור יהיה י מעזערהמכיסוי ה

לה  אמ' כאשר הצינור מונח באזורים בהם קיימת תנועת רכב קלה. כאשר לא ניתן להשיג כיסויים 
 . ות"מ לפחס 10הצינור ע"י עטיפתו בבטון מזוין  להגן על יש
. מעבר צינור דרך  פן המאפשר גמישותואבן יעשה מבטו אל תאי בקרה   חישק  ןר פוליאטילינו ר צו בחי

 דופן התא יבוצע באמצעות שרוול עם טבעת אטומה מחומר אלסטומרי בהתאם להוראות היצרן. 
 ינורות צ  ית רשתבנ . ה

  שתר עיאתר מקטב  ת תבנהש ר. ה1205הצינורות תיעשה בהתאם להוראות הל"ת ות"י ת נית רש ב 
 טרומיים )ענפים( אשר יבוצעו בבתי מלאכה מורשים. 

ר תבוצע ע"י גורם שקיבל הסמכה מתאימה מטעם ספק הצנורות. ביצוע  באת  שתנית הרב 
  הקטעים הטרומיים )הענפים( והרכבתם באתר תיעשה על סמך תוכניות ביצוע מפורטות

 . מתכנן ה יה( שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"יאיזומטר)
 חריות דה, אש  שרות. ו

לל: תכנון מפורט של קטעי הרשת  כורות או נציגו המוסמך יבטיחו שרות שדה הנו פק הצי ס 
יעוץ ופיקוח באתר הבנייה להתקנת הקטעים  , יייצורם( ו PREFABRICATIONהטרומיים. )

חוייב  מ ם ובדיקת אטימות לפי הל"ת. הקבלןיי כיסוינ ת לפר הטרומיים וחיבורם, קווי הצנ
חול על  ת  סמך. האחריותו מ  או נציגצרן  אחריות של הי  תדו עת  להנ"ל ולקב יםות יר שתמש בש הל

שנים. תעודת האחריות תמסר למזמין העבודה לאחר אישור סופי   10טיב החומר והעבודה למשך 
 של שלמות המערכת. 

 
 רקעית ק -תת  רת לחץצנ 07.07

 רושתי. ח  יטס לפגה וציפוי ברה  ריחיבו  םע 40דיול  ק סוונים ולהיו מג י,  2ה בקוטר עד "פלדורות צינ
,  530תקן י  היה לפתומעלה   3אטמוספירות. צנרת פלדה מקוטר "  10-ת בדרג מינימלי ליט סרת פל נצ

העטיפה לאחר   עם חיבורי ריתוך, עם עטיפה פלסטית חרושתית וציפוי פנימי בטון. יש לעשות תיקוני
ת המזרח ור ונ יצ ) ה של היצרןשדת ורוך ביקת,  יצוניתחהגמר ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנה 

 ר(. וש שווה ערך מא וא  ות"בר ון, "א התיכ 
 

 חות שו 07.08
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ן טרומי לפי הת"י, או פלסטיים מתוצרת "חופית" או ש"ע. הרצפה  טו לביוב יבוצעו מב ת השוחו  כל
ות  י תפני הנחת הטבעות, או תחתיות חרוש לותוצק  ןלשוחות הבטון תהיה עם זיון לפי התק 

 . היצרן י ש ע" נוליטית אחת עם הכנת הפתחים מראמו ה יקרות ביצצ והמי
נורות לשוחה יותקנו מחברים מיוחדים לחיבור לשוחות, כדוגמת מחברי שוחה גמישים  יצ היבור חב

 מסוג "איטוביב". 
 ה, חוליות הבסיס תהיינה מסוג "משולבות" בטון ופוליאטילן. ישפ"י דר ע 

 . ון ט  8 לעומס ונות ייב חושה אחרת מכסי הש רייעדר ד בה
ס"מ  20תחתית יש להתקין מצע חצץ ב  טרומי, ללא תחתית בטון.ות בטון  בע עשו מטיים  רזחות לבשו

ס"מ מתחת לברז. עומק הטבעות לשוחות כעומק תחתית החצץ. במידה   10ולהשאיר מרווח של 
רישת  ד  ה  עפ"יסכז אחד יותקנו שוחות מלבניות עם מר יותר מב ר אות ויהיו ברזים גדולים יו

 ן. כנמתה
 

 ה ועבודת חציב  יםנת חורהכ 07.09
להכין שרוולים, חורים וחריצים באלמנטים של הבטון שייכללו  ן קבלה לעי הצנרת ג סו  גבי כלל 

 לבצע על במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תוכניות האינסטלציה וכן
 . ה קיצ יכנו בשעת ההור אשדרושים ה  חריציםהוחשבונו הוא את החציבה של החורים 

הביצוע. הקבלן ישא בכל נזק שיגרם כתוצאה   ניאישור בכתב של המפקח לפרק בשה  תעחציבה ה 
 מחציבה לא מאושרת. 

ין יבהם צו   םמקריל ני יציקת פלטות הרצפה, פרט לפ בוצעו י ות של שופכין מתחת לרצפות ור ל הצינ כ 
 אחרת. 

 
 יעה צב 07.10

כבות צבע  ש   יובשת ולבנת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע יסודמגת נרכולל צ  עבתכת תצממ  הצנרת  כל
 סופי מסוג וגוון שיאושר ע"י המתכנן. 

 עה נכלל במחיר הצנרת. ביחיר הצ מ 
עשיר  ד  להקפי   יש קר  גילוון  בצבע  החיתוך  במקומות  המגולבנת  הצנרת  את  ל אלצבוע  ניעת  מבץ 
 וזיה.  ר קו
 ברזל הקשורים בצנרת. י לקח ים וכלק וים, חיז ל תלעיל חל גם על מר ל הנאמכ

 
 שופכין   רתצנ קנת הת 07.11

קורת יבוצעו בהתאם להל"ת. פתחי הביקורת יפנו תמיד לצד המאפשר גישה. יש להשתמש  הב פתחי    כל
סומן   אם  גם  מקרה,  בשום  מלמטה  גישה  להתקין  אין  הנדרש.  לפי  צדדית  גישה  בעלי  באביזרים 

 . ןב של המתכנ כתב   שתה מפורראלא בהו, אבתוכנית לנוחיות השרטוט 
  90מעלות בלבד ולא  45כיים או בהסתעפויות של ברב משיש להשת   ןהשופכי קוויכיוון בי ל שינו בכ

 מעלות, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן. 
 . צינורותהיר חפרט הכללי ונכללים במ בממפורט כ  כיסויוה חפירה ה
נרת "תעבוד"  צהש ךכ  יקת הרצפה,יצב  נושר יותקא ל וויםע לרצפת קומת קרקע תותקן חתנרת מתצ

 רצפת המבנה. יחד עם 
 

 חץ יקות לבד 07.12
שעות,   4אטמוספירות במשך  12קות לחץ של דיעברו ב ים הקרים, החמים וכיבוי האש מירכות ה מע

 8.8.2לפי הל"ת סעיף 
,  טר ומה, מנבאש גון: מכ ךעליו לספק את המכשירים הדרושים לכ והקבלן   ןערכו על חשבו י בדיקותה 

את זאת ביומן העבודה, רק  ר  ערך בנוכחות המפקח שיאשקה תנרת וסגירת קווים זמניים. הבדיצ
 לאחר האישור יאטמו הצינורות, או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת. 

ין לכסות את התעלות לפני  א  8.6.2ת סעיף "הל י ץ לצנרת השופכין והדלוחין תבוצע לפלחדיקות ב 
 .  חר המפקו שאי

או ש"ע  ס"  של חברת "פומ רצ גמת מו, כדולצורך הבדיקה םיק רפ תמבפקקי טסט    שמתהשש לי 
 מאושר.  

 
 פועים שי 07.13

 . ופקייםא  קרים וחמים,ם  נרת מיצ 
  6, אלא אם כן יצויין אחרת בתוכניות. צנרת שופכין " 2%לוחין ושופכין בשיפוע מינימלי ד ינורותצ 

 . 1.5% בשיפוע מינימלי של
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 המפקח. ישור בכתב מאת א  ש לקבלייותר  יםטנק  פועיםשיהנחה בל 
 
 

 ס חרועות מקב 07.14
 דוגמא מכל יחידת קבועה ולקבל אישור על סוג הקבועות לפני ההזמנה.  א ש להבי י 
ותן ולמסרן  קה יש לנ רמסי הל הקבועות מיום אספקתן ועד למסירת הבניין. לקראת ע ש להגןי 

 מבריקות מכל פגם. 
 ג. ועות מאותו סובק העבור  חידאהרצפות והקירות ולשמור על גובה  י פנ מ המרחקים לע ידקפהלש י 
יו מתוצרת "חרסה", מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד" ועפ"י תקן ישראלי.  יה אסלות ה 

 י. ת דו כמו  ןגנונמכלי הדחה יהיו מחומר פלסטי כדגם "פלסאון" עם מ
לה  האסוח תושבת ר מל שי.  צופי כרוםמ "ממ  40 3/  16פליז " עגלחזק לרצפה בעזרת ברש סלות יא 

 ה לרצפה. וקמרק פלסטי לבן לפני הידב
שרוולים מפלסטיק עם עין בקורת מחוזקים לצינור עם אטם  י לצינורות שופכין יבוצעו ע"ם חיבוריה 

 נאופרן אורגינלי. 
.  2טר "קו ב  יהרים, תה ו יולל לככ  על איזון הכיורים והקבועות. כל צנרת הדלוחין במילוי, ידש להקפי 

 לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל.  הסהכיור והכני  ציאה ממחסוםיה  םע דמי
ישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" או  דרהיעדר ב 

 וגמא קבועה ואביזר לאישור המפקח. דן יספק להקב שווה ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל.
אם  התת ניקל כרום בו פוהיו מצות יהארמטורן. כל ר ציה לשפרט הטכני המי לפ יורכבו   םל הכליכ 

 לדרישות התקן או בצבע מותאם לכלים לפי בחירת המזמין, או האדריכל. 
 

 רום ומחסומי פלסטיק כ  מטורותאר 07.15
  לשוניים צ ים, ברזים יוצאים ושופכין, חלקים חיים והקרמ רות: סוללות המים החטול הארמכ 

רת לפקקים, רשתות  רשהם, שסתומים לכיורים, שברגיחיזוק ו , ווי ת וט זו ר  ם, מזרמים,ייימ פנ ברזים 
שו מסגסוגת נחושת מצופים כרום מלוטש, כמפורט בתקן הישראלי  יעל אלה  כלעביטי שופכין וכד', 

 וגמאות שיאושרו על ידי המפקח. ד, כפוף ל תויו מויהיו מהדגם המצויין בכתב הכ 
מחסומים יסופקו  המ ר. חלקמאוש טיק מתוצרת "חוליות" או ש"ע לספמ יוהורים יי לכ ומיםסמח 

 עם יציאה צדדית לפני המחסום, לקליטת מי ניקוז של המזגנים, או מדיחי כלים. 
 לכיורי רחצה ואפור לכיורי המטבח. ן היה לביומים חס וון המג 

 
 זרים ביזים ואבר 07.16

מצופים כרום תוצרת "שגיב"   תש וחנ  וגתרי מסגס דוכ יפוסהיו מט כלל יב  ועד  2קוטר של "ד  רזים עב 
 או ש"ע. 

 רת "חמת" או ש"ע, מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל. וצ היו מתיללות פנימיים וסו רזיםב 
  

 ה  צפסומי ר מח 07.17
 טיק עם מכסה פליז מחורר על משטח רבועי בגוון לס עשו מפי 4/ " 2פה "רצחסומי  מ 

 אושר. שי
חסום. יש להקפיד על  המחיבור בתו תקן. חיבור על ידי חצי רקורד קוני   אתלשם חייבי יםהמחסומ 

 גמר נקי עם שטח הרצפות. 
 

 ורת בקפסאות קו 07.18
 פה.  צטיק עם מכסים כמפורט לגבי מחסומי רלסעשו מפי 4/ " 4או " 4/ " 2ורת "בקפסאות קו

 מאריכים.  בינ"ל לגכ 
 

 ים קליטת מחשב  קהרת אספ צנ 07.19
או "פלגל" או  ל"  בתוך יחידות השירותים תבוצע באמצעות מחלקים בשיטת "פקסגוה  וקרת החלצנ

ש"ע מאושר, הצינורות יהיו מפוליאתילן מצולב או מפוליבוטילן ויותקנו בתוך צינורות מגן פלסטיים  
 המאפשרים שליפה לאחר ההתקנה. 

ים  קל חמ.  ע"כרום או ש  וייפ צ  יב" עםגשוריים "ד כ מסגסוגת נחושת, הברזים    3/4קוטר "ב   מחלקיםה 
גד  ישקוטרם  יעול  היצרן    ושותר  הוראות  לפי  תבוצע  הצנרת  מיוחד.  ביצור  מגלוון  פלדה   מצינור 

 שנים.   10-ובאישור הקבלן המבצע על ידי היצרן עם אחריות ל
על ידיהעמסירת  ב  פנימיים באקראי ובו ניסיקח  פהמ  בודה יבוצע  ר לא  ונ דה וציימ ן לשלוף צינורות 

 רסינה וכד'. , ח נזקים לריצוף  ללומחדש כקנה  ת הכרוכות בהת ו אצ והה לן ישא בכלקבה לףיש
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 מעלות צלסיוס.   100אטמוספירות עד   10 רתחץ הצנל 
 

 אש  ויוד כיבצי 07.20
  6ואשר יכלול גם מטף אבקה יבשה יבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן  כ  לגלוניג 

לפחות, על   1נור המים המזין יהיה "צי יווני, כ-ורכב על ציר רבי  גלגלוןהאחרות,  תדרישו   רדק"ג. בהע 
 . 1מטר  עם מזנק רב שימושי בקוטר "  25ובאורך  3/4כל גלגלון יורכב צינור לחץ בקוטר "

ע. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון  "או שרס" דונאל יורכב ברז לפתיחה מהירה מתוצרת "ס נ"נוסף ל ב 
 אישור מכבי אש.  ל  ףל כפו"נד ה ציוה .1ת מצמדי "שטורץ" בקוטר "עו מצבא ק יהיו נז אל המ וא

מטר    25מבד משוריין  2ישה אחרת, יסופקו בנוסף לנ"ל שני זרנוקי "דר בהעדר  ווי מלאה, יב עמדת כ ב 
 עם חיבורי שטורץ.   2בתוספת מזנק סילון "

פה טמ ו  ץרויבור שט ח עם 2ה "ז שריפרב  בנוסףו  דכל אח  2פק עם שני חיבורי "שטורץ" "ויס קרנו זל כ 
 . ק"ג  6אבקה יבשה 

 
 קן  לת המתקב 07.21

  מר במפרט הכללי: נא נוסף ל ב 
ת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות  ור חר ביק לא

לא   ןשהקבל  אצד הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימעעד למו חהנוספות שנתנו מיום רשום הדו"
הנוגעים בדבר וזאת  ל בלן בהוצאות הנובעות מביטול זמן של כהק חוייב יהתיקונים,   כלת א  ביצע

 כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.   לוא יתקבלעבור כל ביקור נוסף לקבלת המתקן. 
 

 ות עדכניות  תו 207.2
(AS MADEי )בוצעו  ש פיכ הקבועותו הצנרת יכ הקבלן לאחר הביצוע ויכללו את כל מהל "יוכנו ע 

 
 

 מל ותקשורת חש בודות ע   08ק פר
 ליכל  08.1

ן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  בלירי הק מח 08.1.01

  החשמל תשי"ד; חוק בכפיפות לתוכניות; המפרט הטכני דלקמן; התקנים הישראלים 
י העדכני ביותר  רדמשינ לי הב כלמפרט ה ; הוהתקנות מתאריכים מאוחרים יותר 1954

ת "בזק"  ברחברת החשמל הוראות הרשת הארצית וח תודריש  כל; ו 18, 08וביחוד פרקים 
לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה  

 מיוחדים להלן. 

  ישראלי יחולו התקנים הבאים לפי סדר העדיפות בו הם מופיעים: א.   בהיעדר תקןIEC  
 . VDEב. 

 
  כבד את הדרישה כלשונה. הקבלן רשאילש , יספק ה ו א  היצרן שםודגש בו שמ סעיף  כל 08.1.02

 מראש מהמתכנן. שור צריך לקבל אי הדו בע ש שוות ערך,ת, חר א סף הצעהונ הגיש בל
 

לאישור מהנדס החשמל והאדריכל דוגמא של כל אביזר לפני הביצוע.  הביא ל הקבלן על 08.1.03
 במיוחד: אביזרי תאורה, מפסיקים ב"ת וכיו"ב. 

 
ת  ור יק פקח ולב מהייקבע ש רת החשמל או ל"חשמלאי בודק" כפיחביקורת לב ש גתקן יוהמ 08.1.04

ו על  עדות סופיות. כל התשלומים יחול  תותוכני   יגישלן יעדכן ו קבאחר שהל חברת "בזק"
 הקבלן. במידה שיימצאו ליקויים יהיה על הקבלן לתקנם, על חשבונו, ולא כל שהוא נוספת. 

  תו לאחר הביקורת הנ"ל וכאשר הקבלן יציג טבלת מדיד נות סופי יעשה, אך ורקבושור חשאי
 עגל שבו הותקנו הפריטים. מה  רפסמ הכמויות ו תבכ  פילפי סעי תמפורט

 
 ור. בר וטבע ו מ  תקן תות תקניים ולשאת חייבים להיו מריםהחו כל 08.1.05

 
 

 ומוליכים.  יםרת, כבלצנ 08.2
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ים סמוכים זה לזה, יהיה  ל רות וכבותף לצינ שויזוק מ: ח ה של צינורות וכבליםגנזוק והחי 08.2.01
ריים של יצרן  מקו   זוקי כבליםחיותקנו י P.V.Cלות תע. ב בן לגוקוב ומנ  20Z לזמפרופיל בר
מ"מ מכופף, עם ידיות הרמה   1.5וצינורות תבוצע מפח מגולבן ת כבלים גנ התעלות. ה

 מ. "מ 2.0מצופות קדמיום. כיסוי הגנה חיצוני יבוצע כנ"ל, אך מפח מגולבן בעובי 
 

קח.  פמה תע די לביצוע לשראפה ר ביותר צקוואי התב יבוצעו ם ל הקוי: כיםלך הקומה 08.1.02
יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, החיבורים בין הקטעים    ונק צינורות וכבלים שיתו

 ייעשו בקופסאות תקניות ולא מאולתרות. 
 

על הקירות או   ישירות  םחבריי עשו ע" י וק צינורות פלסטיים קשיח "כ"יזקנה וחהת 08.2.03
  10-ס"מ, ו 60ידי חבקים אומגה כל ל  ע רוץ ויחוברו פיל מחור במקרה שמספרם רב על פ

 ת. החבקים והפרופילים יהיו מברזל מגולבן. יו יות או הסתעפו נפ  ע"י ס"מ
קום התקנתם של הצינורות נמצאות גם צנרות אחרות. )מים, קיטור וכדו'( יש  בממידה שב 

מראש   םאיש לת  הרס"מ מהצנרת הנ"ל. בכל מק   50להתקינם במקביל ובמרחק מזערי של 
 הצטלבויות והפרעות הדדיות. ים אחרים את מהלכי הצנרת על מנת למנוע  לנ קבם ע

 
עים לכל אורכם בת תקן מת"י,  טבהיו מוי ד""פ יפוס "פנ" מט פיפים  כלסטיים  פ ינורותבצ 08.2.04

סומן. הקוטר המזערי של הצינורות  מר בלתי  וינ צשם היצרן וקוטר הצינור. אין להשתמש ב
חרת  א ןא צויי ה שלשחלה. בכל מקרהו תר וק ן קופסת בתקתומ'  12 למ"מ. כ 16 הייה

 ביציקות, בבלוקים ותה"ט.   רתתותקן הצנ
ים, כמן כן במקומות עם חומרים דליקים  ניקרת ביתהם יש תקרה אקוסטית,  ב  מקומותב 

ותם  אב ", בצבע כחול או רוק בלבד. כל הצנרת יובה מאלכ יותקנו צינורות מטיפוס "פנ, 
נה של התקרה. מיקום גופי תאורה עשוי  ק תה ה בלהתקרה ובש ללבחן  ות תותקמו מק

 להשתנות עד לשלב ביצוע התקרה.  
ש להקפיד על פיזור הצנרת ע"מ לא להחליש את היציקה ולקבל את אישור  י יציקותב 

 המפקח לנ"ל. 
 

ופסא  קיחוברו ל ורות  נ יצ  4ר פלסטי, עד ומהיו מחי  ר צינורותבות ולמע פעתהס ל ופסאותהק 08.2.05
ות הציוד  א ספ "מ. קוס 12X12ו א  10X10פסה וקצינורות,   4-ממ"מ. יותר   70ר טו קב

. אין להתקין קופסאות במקומות שאין גישה אליהם.  55החיבור והמיתוג יהיו בקוטר 
ההסתעפות   תקופסאו  תא  במקרים שיש הסתעפויות בתקרות אקוסטיות יש להתקין

 מנו. מ  ו כחלקא  בצמוד לגופי התאורה בלבד,
בקופסאות   יםלכך )פנץ'(. פתחים ריק  יועדשות במכשיר המעל שי תבקופסאו תחיםהפאת  

יש לאטום במסתמים מיוחדים. כל הקופסאות תסומנה בצורה ברורה ובת קיימא לאיזה  
 לוח הן מחוברות ומספר המעגל. 

מעלות צלסיוס לפי   850כל קופסאות ההסתעפות והמעבר יהיו עמידים לטמפרטורה של  
 התקן. 

 
ך  ים בחת ורמ"ר שזמ  6רת יהיו כל המוליכים בחתך העולה על חמפורש אב ש דרם לא נבא 08.2.06

וולט.   1000-ם לאיקני מת ת P.V/Cוד ד יב וליכים יהיו מנחושת עם מה. ד יח יולא מגיד  ולעג
ממ"ר, המוליכים יהיו מסוג המאושר ע"י   1.5-חתך המוליכים המינימלי לא יהיה קטן מ

לכל שרות ושרות )פזות, אפס,    ןשות התקירד יענה על מכון התקנים. צבע המוליכים 
 מע(. ות שויזיה, ומערכול ט,  םינ מאוד, טלפוך מו נ  ות, מתחרז זות חופ הארקה,

 
יהיו מקטע שלם אחד. התקנת מופות חיבורים בכבלים טעונה אישור מיוחד של  ם הכבלי כל 08.2.07

  גינה מסויהתה על חשבון הקבלן ו ענ ן תבוצה המפקח. באם אישר המפקח ביצוע מופות, 
 נים. פביכאני"  מ  אפוקסי "שקוף" ביציקה בחוץ ו"מתכוץ

ו  א  N2XYס שת או אלומיניום, מטיפונחו  יים עם מוליכיטס לפומר יהיו ת יםל כבה לכ 
NA2XY רקעיותק- ושזורים ע"פ המפרט. הכבלים יותקנו בתעלות תת  ולחתך עגב  

יהיו מונחים בצורה    אופקית הבתעלות, סולמות, או מושחלים בתוך צנרת. בהתקנ ו
ון שחורים עבור כבלים  ליי נ  יטחוזקים בסר מ יתנכתקנה א ה בינהם, וב מסודרת עם מרחקים

בהתקנה אנכית יחוזקו באמצעות חיזוקים מגולוונים  מ"מ(. כבלים  15עד קוטר . )ם ידק
 . למ"מ ומעלה יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כב 50דגם "אטקה" או שווה ערך. כבלים בקוטר 
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ת בלתי נמחקת בה יצויין  ניטכו ובת בדי ת כסטיים לפוהה ע"י תג יז ל כבל כ  ם:ליהוי כבזי 08.2.08

מ"מ.   40לערך. בכבלים בקוטר מעל מ'  12כל  נוח. התגים יותקתמודירות  גל תמס' המע
 יותקנו שלטי זיהוי מסנדוויץ חרוט. 

 
 Obo“תוצרת   מפרופילים מגולוונים דוגמת לםהיו כוי ליםכבלמות ותעלות ה סו 08.2.09

Bettermann” דירוג לפי  ב  עווצמפלס יב יושינו   תואו ש.ע. מורכבים ע"י ברגים. פניות, זוי
יותקנו סולמות ותעלות אלא מתוצרת יצרן המספק  הם. לא עלי כבלים שיותקנוה  סוי דר

טבלאות חישובים והוראות התקנה. הקבלן יגיש למתכנן לפני הביצוע את החישובים  
וההוראות וישתמש אך ורק בציוד אורגינאלי של אותו יצרן לרבות ברגים, מיתדים  

 )"דיבלים"(, אומים, טבעות סגר וכו'. 
 

ות, מוטות ההברגה ושאר אלמנטים מתכתיים )פרט ללוחות  יסקיהדאומים, , ה םהברגי כל 08.2.10
 חשמל( יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום. 

 
  תעותר. טביב חוק הארקות העדכני  "יסוד עפי רקותהאבצע מתקן לניין יש הבסודות בי 08.2.11

( מותקן ומרותך לפי הוראות  ל גרמ"מ, )לא ברזל מעו 10ר ט וק ב  ןוע מברזל זי וצתב ר  הגישו
, וכן גם: פסי החיבור, פס השוואת פוטנציאלים, ריתוכי הזיון האנכי בכלונסאות.  החוק

"מ  ס  14X18ריינת במידות ו מטית משרה  פסי החיבור החיצוניים יסתיימו בקופסא פלסטית
יבור נעל  ר לחחיבור יהיה חו ה ספ הצסופיים. בק ה  קעקרני הפ "מ מעלס 40 ת בקירקע מוש

מ"מ אל מתחת לפני הקרקע להשחלת מוליך    23נה צינור פ"נ בקוטר ממ כבל, וכן ירד  
.  ממ"ר לפחות  10ממ"ר. יש להאריק את כל הצנרת במוליכי נחושת בחתך  35נחושת בחתך 

  אורגינלים יםברמח', עם  מ  3באורך   מ"מ לפחות,  19ת הארקה תהיינה בקוטר ו אלקטרוד
טון.   1.5"מ עם מכסה לעומס של ס 40בקוטר פנימי  ןו טיכת ב בבר  הקשה, מותקנות יש ארו

 המכסה ייצבע בצבע צהוב/ירוק על פי התקן. 
 

 השלבים דלקמן:  אתוללות כ  קרקעיות- תקנות תהת 08.2.12
 ה על שורשיה וכן שאר מכשולים קיימים.חילוק צמסי . א
 ק ולרוחב הדרושים לפי החוק והתוכניות.ומירה לעחפ . ב

 ה, בעומק וברוחב שנדרש בתוכנית. עלהתת תחתי וס לישור ופ יי .ג

 ת עפר מתחתיה התעלה ו/או שאיבת מים העשויים להאסף בה. וכלוק שפסי . ד

ת התעלה בכל האמצעים הדרושים וזאת גם עפ"י חוקי הבטיחות והוראות  נו צוב דפ יי .ה
 יקון נזקי מפולות במידה ותתרחשנה.ת עבודה, והמשרד 

 בלים.לכ ת תחמ  שבי ונן  בן מסו ל ס"מ חול 10ע צוע מצבי . ו

 ס"מ חול מסונן ויבש מעל לכבלים שהונחו.  10ע צוע מצבי . ז

ת בטון מסומנות, סטנדרט חברת החשמל להגנה על הכבלים לכל רוחב  טו צוע פל בי .ח
 התעלה. 

 "מ עובי והידוקה.ס  20מקומי  רפכיסוי בע בתצוע שכבי . ט

 הארקה לפי הנדרש.  יךחת מולהנ . י

 פלסטי תיקני. ה חת סרט אזהרהנ ו קההידו ו ס"מ 20בי וע ומי בקמ  רפ ע תכבסוי בשכי . יא

 ס"מ עד למפלס מקורי.  20עומק התעלה בעפר מקומי מהודק בשכבות של  רתסוי ית כי . יב

 תהודקנה ב"בומג" עם הרטבה במים. ת  השכבו כל . יג

 י החפירה למקום שפך מותר לפי הנחיות המפקח. דפלוק עו סי . יד
 

 קשורת וטלוויזיה בכבלים תפונים,  טל 08.3
ור חברת "בזק", משרד היש"ם האזורי מדור  ישא  לתלאחר קב אוצע אלבינים לא  פוקן הטלמת

תאום צנרת טלפונים. חובת אישור המתקן בחברת "בזק" חלה על הקבלן, למעט נושא התשלומים  
 שיחולו על המזמין, אלא אם נאמר אחרת במסמכי ההסכם.  

בלים המקומית. חובת אישור  מתקן טלוויזיה בכבלים לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישור חברת הכ
המתקן בחברת הכבלים חלה על הקבלן, למעט נושא התשלומים שיחולו על המזמין, אלא אם נאמר  

 אחרת במסמכי ההסכם.  



T|my doc | מפרטים | k-800 neur | npry | npry cxhx  

15 

מפורש  נדרש ב   אלאם  םעיושק יהיוייק. הארגזים ו דמ ה םוהאדריכל את הצורה והמק םע לתאם שי
 אחרת. 

 
 רה פי תאוגו 08.4

 
רפרות תוצרת ארה"ב או גרמניה,  פוכללו: שילגביהם אחרת   יןלא צויש טייםנ צספלור  ת"ג 08.4.01

"  55, קליפסים למוליכים עם שרוולי הגנה, 0.92-מדליקים, קבלים לשפור ל
NKOCKOUTן לאומיו לות ניייק מ"מ, בתי נורה טלסקופיים, דיס 0.8מפח   ויגוף עש . ה  

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור  צביעה בצבע סופי אפוקסי פוליאסטר באבקה  ר, רפפ
אחרת(   ןאם צויי ה שנים אחריות "מיני" תוצרת "עין השופט" )אל 5גם מבפנים, משנקים 

לסטית  פ ןג מ תלפעולה נפרדת לכל שפופרת. כניסת הקו לגוף התאורה תיעשה דרך סגיר
 אוטמת. 

 
צויידו כ"א: באביזרי  ת, נתרן לחץ גבוה, מטל הלייד וכד' יפיסוג כסמ  הפריק רהפי תאו גו 08.4.02

ד  בקיר או בתחתית העמו ש  הקופסהמ   NYYהחיבור המתאימים לפי התוכנית, קטע כבל 
אל תוך הגוף, סגירת מגן, פילטר פחם נושם בגופים אטומים, מפזר פריזמטי   האו בתקר

טמפרטורות גבוהות, מגן חום    ט עמידה, חיורו ני ל דצד  סתפ  ה עםאטומים, חרסינ  םיפוגב
פרת תוצרת "ג'נרל אלקטריק" או ש"ע, רפלקטור מלוטש אורגינלי, מערכת  לשפופרת, שפו

ות כספית ונל"ג ומשנק אוטורגולטור תוצרת  ר ופט" לנוהשהצתה עם משנק מתוצרת "עין 
תצת  מיים, מ ר קים  קד מה,  AG6Aת , מאמ"0.92-ל רו פש יהלייד, קבל -ארה"ב לנורות מטל

 אים לנורות המחייבות זאת  מת
דקה. לנורות מטלהלייד יותקן סטרט אלקטרומכני. גופים התלויים   1דש תוך מח פעלתו לה

 אים. מתם כבל ע CEEתקע משוריין - מהתקרה יצויידו בוו וקרס וכן חיבור שקע
וף  בוב הגי ס  מאפשרה  רידוו בס ה עם זרוע המותקנים על קיר או מעקה גג יצויידורופי תאג 

וע פנימה כלפי הגג לשם טיפול נוח. לשם כך תותקן לכל זרוע טבעת נושאת ובורג  הזרעם 
 הידוק. 

 כנן. תחיות המ ננה יש לכוון את הגופים, אחד אחד לפי ה תק גמר הה ב 
 

ם לתקופת אור של  וימ דק  ללגביהם אחרת יהיו עם: מצבר ניק יןלא צוי ש חרום רתפי תאו גו 08.4.03
ומטי, ממסר, מפסק, לחצן ניסוי, מנורת ביקורת, ממסר  וטא  עןחצי, מטו שעה ךמשל 50%

 הפסקת פריקה במתח נמוך.  
 

ש בתוכנית, עם או בלי  רלפי הנד , נים או עגולים מדורגיםומהיו מתי ת חוץורודי תאעמ 08.4.04
  שר,מאו  ווה ערךש  שלבי טיפוס בהתאם לנדרש, דוגמאת תוצרת ביח"ר "פ.ל.ה." או

 מן:רוט דלקי פבהתאם ו
היה יסוד בטון עם ברגי יסוד במידות לפי נתוני יצרן העמוד. מפלס פני  י  ודל עמ בכ . א

 קח. פראות המו היסוד יתואם מפני הקרקע הסופיים בסביבת העמוד, לפני ה
ד לפילוס  ח א, ם יפואומים מצ  2יהיו מצופים נגד קורוזיה, בכל בורג יהיה   ודרגי יס ב 4 . ב

הברגים יחוברו במעגל היקפי של הארקת  . כל יתנק תבסיס    תטפל ןכ וואחד להידוק  
 מ"מ עד לפתח העמוד לחיבור ההארקות.  4X30יסוד עם יציאה של פס מגולוון 

בוצע במפעל פתח גישה בעל גודל מתאים עבורו וכולל בורג הארכה, מגש  וד יעמ בכל  .ג
מפתח אלן   יש לספק  הסתעפות וציוד לנורות פריקה אם אינו מותקן בפנס עצמו.

 עמודים.  5נ"ל לכל מתאים לפתח ה 
ות  ח פמיקרון ל 50 יב ת בעושכבו יהיו מגולוונים באמבטיות אבץ חם שתי   יםהעמוד כל . ד

טומן מבפנים ואילו מבחוץ הוא יצבע בצבע אמאיל סינטטי  בית  כבצופה בשי  וכן
 במפרט.    11בהתזה לפי הנחיות פרק 

הצביעה על    סידורי ומס' המעגל המזין אותו.המספרו  תוהה על ידי צביע יזעמוד  כל .ה
 קח. פי הנחיות המפל םוק מב ידי שבלונת מספרים בגודל קטן 

מטר   1כיוון, עד למרחק ל  לכ 1מ מ"  36ד "פנורות י צ 4 עומוד יבוצע סיס כלבב . ו
 מהבסיס, עבור כבלים בעתיד.  

,  כל פנס ל A6 ם מאמ"תעמ"מ לפחות  1ות יהיה מפח אלומניום בעובי עפ ש ההסתמג . ז
במהדקים   שמתש הל פרשפן וכו', לשם הסתעפות כבלי ההזנה, ישהדקי חרסינה, נייר מ



T|my doc | מפרטים | k-800 neur | npry | npry cxhx  

16 

רת או בשיטת  ו קתח הבי פ תקן מוליו לגרנד" או ש.ע. המגש  " תר צתו 323ה מסדר
 "מתכת כפר מנחם" או ש.ע. מאושר. 

שותפת,  מ  בל אחתכ  –הארקה שבכבלי הכניסה ויציאה ילחצו יחד בנעל כי ולימ כל .ח
פתח הביקורת הנ"ל כך שניתוק העמוד   למואשר תותקן על בורג ההארקה המרותך, 

 ו/או רשת העמודים לא יגרור ניתוק רצף ההארקה.  
 ותקן בראשו מתאם שיתאים לפנסים ולזרועות המיועדים להתקנה עליו.  י  ל עמודלכ . ט
 ם. יהומ וא היסוד  יג כל בר ןמהעמודים פילוסם וחיזוקם יצופו בביטו ת חר הצב לא . י

 
 

 ואביזרים שונים סיקי זרם מפי תקע,  בת 8.05
 

צויין אחרת יהיו בתי תקע להתקנה תה"ט מטיפוס "אלקטרו הספקה"  א ידה שלבמ 08.5.01
ר  י קישוריינים תוצרת "ניסקו". הנ"ל גם לגבי חיבורמ  לסטייםפולהתקנה עה"ט, 

יו מ"ז מכל  יהת חר צויין א אקום שלמ קולים ולמחשבים. בכלרמלטלוויזיה, לטלפון, ל 
האביזרים יהיו   PVCספקה" או ש.ע. בתעלות ה-תוצרת "אלקטרוהסוגים מטיפוס שקט 

 מ"מ.   45X45מטיפוס 
 

 ם וכל אביזר אחר ייקבע לפי הנחיות האדריכל. רמפסקי ז , תקע   תיתקנת ב ה  םקובה ומי גו 08.5.02
 

" עם  קונקבע אחרת יהיו פלסטיים דוגמת תוצרת "ניס  לאמידה שב  תקעי  גזי בתאר 08.5.03
למאמתי"ם יותקנו מכסים אטומים   מלחש ה לוחות יפ לזיים פ  דמאמתי"ם תלת וח

". סדר  וסק ני רת " צ תומ  CEEקפיציים. ממסרי זרם פחת מתאימים ובתי תקע לפי סטנדרט 
 הפזות יהיה אחיד בכל בתי התקע התלת פזיים. 

 
צינורות   עיכן בקטו  PVCורות ובתעלות נ יצ לים בבבכ   בוצעוי  אביזריםו  םיעולמנ בורים חי 08.5.04

ם אביזרי חיבור אורגינלים.  , עו גמיש" אRTAאנקונדה" או "ת " גמדוריינים ו שישים ממג
 כיב הציוד ועפ"י הנחיותיו. ריש לתאם את גמר הכבלים השונים עם מ 

 
 מל חות חשלו 08.6

 ת. הנחיות התוכנית וכתב הכמויות ובהיעדר דרישה סותרת להלן רק להמשלת יול ההנחכ לי:כל
 ממכון התקנים הישראלי.  22יצרן לוחות החשמל יהיה בעל הרשאת ת"ת  

 
 ח ראשי לו 08.6.01

גמת תוצרת "תמח"ש", להעמדה על דומעלה, כ ו  50AX3רם ם שחיבוינ קח למת ולה . א
דרישה, ויהיה  ס שקופות לפי  קות פח או פרספ ת הרצפה, גישה מלפנים בלבד, עם דל

 בעומק בהתאם לסוג הציוד. 
טה אם לא צויין אחרת. יש להכין לשוניות פ"צ לחיבור כבלי  למיסות ויציאות מכנ . ב

 . ם בשטח מו אלומיניום או נחושת. כל היציאות תיעשנה לפי מיק

 יהי עם ידית מצמד אדומה.  שיאר  םסק זרמפ .ג

ד בו מפסק הזרם  לעמידה בזרם קצר בדרגה אחת מעל לזרם הקצר שעומה וח יבנהל . ד
 מעלות צלזיוס.   35הראשי, וכן לטמפרטורת חדר 

 פי הזרם הנדרש. ל םידד ולמפסקים תבוצענה עם פסי צבירה גמישים מב ת תעפויו הס .ה

ראשיים יהיו מדורגים מנחושת אלקטרוליטית בלתי צבועה אך מזוהים,  ה  י צבירפס . ו
צים בחום. מבנה  לכל אורכם ע"י שרוולים פלסטיים מתכוום סיהפיבודדו  הי דרישפל

 אמפר ומעלה יהיו עם פסי צבירה.  630בעתיד. כניסות  שך הלוחמהפסים יאפשרו ה

למדוד את המקום המיועד לכל לוח, לפני תכנונו ולהתאימו למקום,   יבבלן חיהק . ז
מעלות    90-נסתנו למקום ולאפשרות לפתוח את הדלתות לכ ה פשרותלא לצינורות,

תאם יתכנן את  בהות הגומחה מותקנות.  לפחות כאשר המסגרת החיצונית  ודלת
 כל הנ"ל. ל איחריהיה א ן הקבל .ס דנתוכניות הביצוע של הלוחות לאישור המה 

 פיתול לפי הוראות היצרן ובהתאם לתקנות.  מצעות מדבאחוזקו יגים בלוח ברכל ה .ח
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ת, קלוי  יט טס ור טתיעשה בצבע אפוקסי פוליאסטר אבקה בשיטה אלק  וחיעת הל צב . ט
. הצביעה תיעשה  RAL 7032וסופי. בהיעדר דרישה אחרת יהיה הגוון    יסודבתנור  

וי הפח מלכלוך ושומנים באמבטיות  יק ונ ם  ריתוכיוהחורים  , הלאחר ביצוע כל החתוכים 
 חומצה. 

 וון של הלוח. האדריכל למידות, מיקום, צורה וג אישור  תלקבל א יש . י
 

 נה חות משלו 08.6.02
אמפר שיבוצעו    125-לוחות משנה יבוצעו כמו לוח ראשי למעט לוחות משנה מתחת ל 

 כדלקמן: 
התאם ב  CIצעו בארונות פח ברזל, או מפיברגלס תוצרת "סרל" או מארגזי בווחות יהל . א

 ישות המתכנן. דרל
 חריץ למברג. עם ם מיאו ם בעלי יג עם בר םייו פנלים שקועיה רונות לא . ב

 ד, פ"צ, ומהדקים יותקנו בפנלים נפרדים. מ דיות מצי שיהיו עם  םיראשי  ז"מ .ג

 ל. ניק קנו כפתורי וידיות נשיאה מתכתיים מצופיםות נלים י לפ . ד

 רש לגבי לוח ראשי. נד עו כ צבוחות יהל .ה

 י לתיאום מקום הלוח ואפשרות הכנסתו למקום. ראבלן אחהק . ו

 ם, צורה וגוון של הלוח. קומי ת,  דו יכל למי ר דשור האיא  אתלקבל   יש . ז
 

דוויץ פלסטי חרוט בנוסח מלא ויחוזק ע"י ברגים  סנ בוצע מ י ות החשמלוח לוט בלשי 08.6.03
 כמתואר במפרט הכללי, או לפי הוראות המפקח. כמו כן, יותקנו  

יזר  בא ים לתאי ממסרים, פסי צבירה, נתיכים. השילוט יכלול את מספר הרד טים נפ של
 ילוט למקורות ההזנה, אזהרה בפני מתחים זרים וכד' ש  יהיהלו וכן  דווג

 
 

 מיוחדים  היד פני מדאו 08.7
 

כל תוספת עבור   לאושלמת וקבוע במקומה לרה, מנטו כשהיא גמו דד מית ה דל העבו כ לי:כל 08.7.01
פחת וכו' ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט  

בון וכל הנחוץ להשלמת  ל ידוד, גיבי, תליות, מהדקים,  וקיזח ו כגון:נ ממעות מ ת שומ
 הפעלתו ועבודתו התקינה. המתקן, 

 
ספקה, התקנה  א  ללים המחיריםוכ,  מפורשרת ביין אח צו רט אם פ רים:חיולת המתכ 08.7.02

  י"וחיבור וכן בדיקה והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים והותקנו ע
 . הקבלן 

במסמכי  המחיר יתייחס לגבי כל המצוין , בלבד יל לבכתב הכמויות הוא כה  דוב עאור הת 
 המכרז. 

 
עבור כל התיאומים השונים   םולסכם זה כוללים גם את התשה ב תו דעבו חירי המ אומים:תי 08.7.03

הנחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא  
או רשות כלשהי כגון חברת   ןמתכנ  םרו נים אחרים, או עם ג בלק  עםום הוא את באם ה לדהב

 החשמל לישראל, בזק, חברת הכבלים וכדו'. 
 

ילו  ו כאטי ביצוע ייחשב רפ ו תו רפרטים שיתווספו בהמשך העבודה לשם הבהומכניות  תו 08.7.04
 כלולים במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. ם הופיעו בהסכם והינ

 
בנוכחות המפקח    צעבו( ת , וכד' ףו ח, ריצ יט  ה,יקעפר, יצ)ב  ות שיש לכסותןודידת עבמד 08.7.05

ת ולפני הכיסוי. מתקנים סמויים שלא נמדדו לפני כיסויים ימדדו בתוואים  ו דן גלויובע
 תר האפשריים. וי ב  םירהקצ

 
ן  בלספק הק י  –ציע והשונה מזה המצויין בהצעה/ הסכם זה מ שהקבלן פיוד חליצי 08.7.06

ינו רק באישור  תקלהי היה רשא י ע והואצופרוספקטים מקוריים מפורטים של הציוד המ
 ן. נהמתכ  לש בכתב
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הוכנו   םהש, ם ירמיניהן כלולות במחירי היחידה של אותם אביז ל וגמאותד  גמאות:דו 08.7.07

עבורם ולא תימדדנה בנפרד. עבור דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן,  
 כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש. 

 
 ת ו נורצי 08.7.08

ים שימדדו בנפרד )רק אם לא כלולים במסגרת נקודות(, כוללים  יפ כפם סטייפלנורות צי א. 
ממ"ר   3גם: קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר 

מ"מ ומעלה המחיר   36באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בצינורות בקוטר 
 מ"מ.   6כולל חבל השחלה בקוטר 

ם  במחירים גם: קופסאות  ליבד( כולכ  –כ" )קשיח ג " סומ  קשיחים םיסטי פל תו רנו צי . ב
ות  ה כנ"ל סטנדרטי לחשה יט הסתעפות ומעבר פלסטיות משוריינות מגולבנות, חו 

 לפי הצורך.  תומיוחד ו

ולוונים כוללים גם: תקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות מיציקת אלומיניום  מג נורות צי .ג
 ם וכו'.  לי, ניפותופ, מ, קשתותל"חלה כנשהופח, תרמילים סופיים, חוטי 

עם   רו ני צ מ"מ, בכל 6בסט צמנט ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון בקוטר אסנורות צי . ד
מ"מ מתוחות ומחוזקים   2י יעות גומי בעוב יררזרבה בקצוות, וכן איטום הקצוות, ע"י 

 ע"י חבקים לקצות הצנרת. צינורות אסבסט כוללים מחבר "קל טייט". 

כלול במחירי הצנרת לרבות   08.010יף עכללי סהרט מפוארים ב ת מים ה עברמיר ה מח .ה
 מעבר בקירות.  יח תפ ןסגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכ

בקרקע כוללים גם את כל עבודות  ים ובריכות לכבלים וכן אביזרים  בר ירי מע מח . ו
ת לשם  ו צהחפירה, החציבה, ניקוז, התחברות צנרת, הכיסוי ושאר עבודות הלוואי הנחו

 . ךכ

ס"מ, העמקת    10מ"מ כל  6, רשת זיון קוטר 20-לצנרת כולל  גם: בטון ב ןו טב ת יפו עט . ז
 ים. חת לצנרת ובצדד תמ  הריפהח

ל תאי כבלים קיימים כוללים גם: גילוי וחשיפת דופן התא,  א רת חדשהצנחברות הת .ח
כלוך,  לוחציבת פתח תוך נקיטת אמצעים להגנת הכבלים, ניקוי פנים התא משברי בטון  

 אטימת מקום חדירת הצנרת סגירת החפירה וכיסויה.  ח,  פתהד שולי עבו
 

 רקות הא 08.7.09
ה של אותו אביזר, כמו  היחידי  רים השונים כלול במחיר חיבו הארקה ב ריצוע גש בי . א

בתעלות, סולמות ושאר אביזרים הדורשים הארקה לרבות אם הדרישה היא של היצרן,  
 או לפי התקנים או לפי חוק החשמל. 

ר כוללת גם את מחיר כל ריתוכי הקשירה אל הזיון האופקי שבקורות וכן  שו עת הגיטב . ב
 . תםד לתחתי ע ונסאותלכאל הזיון האנכי של העמודים וה 

לתוספת   הבר זר  40%פוטנציאלים כולל גם: ברגים מתאימים למוליכים, ת השווא פס .ג
 , שלט זיהוי חרוט לכל מוליך.  ר יקבעתיד הרחקה מה 

 
ליכים כוללים במחיריהם גם: חבורם בכל קצותיהם, מהדקים, נעלי כבל רגילות  מובלים וכ 08.7.10

בקים, חזוקים, סגירות מגן,  ח , וןימגיות ס ת,  דוביד  יט רס ומיוחדות )למוליכי אלומניום(, 
ממ"ר, השחלה,   16חתך עד  מהדקי הסתעפות, ת ומ וט אקופסאות הסתעפות משוריינות  

ה, חזוק וכד'. אורך הכבלים והמוליכים, יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים בהם הם  נחה
 מונחים או מושחלים. 

 
ת  כו מי ותתלים מ,  םיכופפ מ יםגם: מכס  ןם כוללות במחיריהלילות וסולמות כבתע 08.7.11

  יפון ליגלבם, צביעה/  עיקע בקטת  –מ', הארקתן, ביצוע בצורת שקע  1.5מגולוונים כל 
וץ, פניות בגירונג, זויות שינויי רוחב מדורגים, פתחי חיבור לתעלות  בחהדרישה בפנים ו 

  PVCתעלות  ולוונים בתעלות אנכיות.מגקובים  נ  Zוצינורות, פלנשים סופיים, פרופילי 
 מ"מ.   3עובין , ויםצי סים קפיכמ וללות כ

 
 מל חות חשלו 08.7.12
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קבלת אישור  כוללים במחיריהם גם: הגשת תוכניות יצור ומבנה עד ל  מלחות חש לו . א
מהנדס החשמל והאדריכל, חיווט, פסי צבירה מנחושת, שילוט סנדביץ חרוט לכל  

ות  פויות מצ די האביזרים, מקומות שמורים והכנות עבורם, כפתורי נשיאה מתכתיים ו
  ציות, צביעה בצבע סופי גם מבפנים,פילפות ק, קHRCם, דלתות לנתיכי ליפנל ניקל
 ברצפה, ועיגונים לקירות, חיזוק ברגים לאחר ההובלה. מיות, הגבהות  ינ פצות מחי

החשמל ימדדו במטרים רבועים לפי שטח פני חזיתם הקידמית בלבד.   ותני לוח מב . ב
ו לאישור ללא השפעה  גש הוש הלוחות ינ ים במבי ולדרוש שינ  ן רשאיםנ המפקח והמתכ

 פי שטח החזית. ל בו שיחעל מחיר הלוח פרט ל
 

 אחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים. לע בצ  תיקוניו  יעהצב 08.7.13
 

כבלים, מוליכים וצינורות הדרושים לחיבור האביזרים, כלולים   עיגון קטכ רמרי עז חו 08.7.14
 וכו'. ד  דובי ומרי ח תיסקיוד , ם במחיריהם, לרבות ברגים, אומי

 
ארגז  ע,  ם כוללים גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקיר זבי הא חירי : מריםיז מון אב סי 08.7.15

שקעים וכו' ע"י סרט סימון: "דיימו" בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק  
 ט. ולסטי חר פמגע. לאביזרים גדולים יותקנו שלטים מסנדוויץ 

 
נדה  יין דוגמת אנקו ר וש מ שיועים כוללים במחיריהם גם: צינור גמ מנ יבורי  ח  עיםנובורי מחי 08.7.16

בקוטר מתאים לכבל, לפי חוק החשמל, עם פיטינגים  ס(, וק שראל )י RTA(, או ל גראסט)
מ' לערך. חיבור סלילים נכון, בדיקת כיוון סיבוב, שלט    1.2אטומים מתאימים  ובאורך 

 כו'. ו  ה בלוחנזי ניתוק ההבזהרה לג א
 

  נההמבנה  וכד', גגון הג ל גגלל במחירו גם: "רגל" מפרופיל מגולבן עכויצוני ח  ןחותק ביטמנ 08.7.17
 מ"מ עובי, פרופיל הגנה מגולבן לצנרת ולכבלים.  1.5מפח מגולבן בעובי 

 
 ות. טל גם ידיות מצמד ורוזטות חרו ולחירם כמ  לפיקוד קטסיקי פ מפ 08.7.18

 
ים,  פ ילחמ םמגעי 3ל גם: בסיס לחיווט ע"י ברגים, כול  רםמחי קעת  עשק ודקפ  סריממ 08.7.19

 מפר. א  10-, מגעים לתי נידסידור לסימולציה 
 

חיריהם גם: יתרת זרם דיפרנציאלית מותאמת למנוע, מגעי עזר בכמות  במוללים  כ  נעיםמת 08.7.20
 . 3ACמיליון הפעלות, אופיין  3-הדרושה, ל

 
 י זרם מתאימים. שנ : מגםוללים כ  חיריהםמ  פרמטריםאמ 08.7.21

 
מ"מ   16כבה מאליו וסמויה בקוטר מינימלי חיריהן גם צנרת פ"נ במוללות כ  ראו ודות מ נק 08.7.22

, מ"ז מאור  "ר ממ  1.5חתך ב .P.V.C-או צנרת פ"ד ביציקות, מוליכי נחושת מבודדים ב
 תה"ט הנדרשים, תיבות הסתעפות, מהדקי תותב וכו'.

 וחות החלוקה. לל ד ע ות קויםללכות דו ו קהנ 
 
  A 10, בתי תקע ור בי נקודות מא חיריהן גם: צנרת כמתואר לגבמוללות כ  תקע  יתודות ב נק 308.7.2

נים בתיבות ע"י ברגים ומיתדים )דיבלים(, מוליכי נחושת בחתך הנדרש  תקה"ט מות
 החלוקה.  (, וקוים עד ללוחות3ובכמות הדרושה )מינימום 

 
דירוג,  ב  תוע צופניות, זויות וכד' מבם: יהיר ח במוללים  כ  שמלח ילות כבל תעלמות וסו 408.7.2

 ת לתעלות ולכבלים וגילוון באבץ חם בטבילה. מו ותמיכות לסול  הילתני  , מתק חיזוקים 
 

ודה כוללים גם: הזמנה ותשלום עבור  עב חירי המ  – החשמל וחברת "בזק" רתורת חבבק 08.7.25
תר  יוך כ  דרש לשםת  גם אם תאהנ"ל למתקנים שבוצעו ע"י הקבלן. וז  םל הגופישבקורת 

המתקן שבוצע. וכן כלולות כל העבודות  עד לאשור סופי של כל  ןה לש תמביקורת אח
וההוצאות הנילוות הנחוצות לשם ביצוע ביקורות אילו, ההכנות לקראתן, והתיקונים  

 אחריהן ובעיקובתן. 
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  הזהסכם  ב םמחיריהם של אביזרים דומים להם הקיימיל  בססו עית ה לחריגים  ידירי יח מח 08.7.26

)"פרורטה"( לקביעת מחיר היחידה  צאת כנקודת מוצא בשיטת ערך משולש ל תןניושמהם 
 החריג. 

 
ק מטעמו ועל חשבונו חשמלאי בעל רשיון מתאים לגודל הפרויקט שיהיה  יס עבלן יקה 08.7.27

טעות    אחראי כלפי המזמין והמתכנן לביצוע העבודה. החשמלאי יעיר על כל אי התאמה או
יקבל מהמתכנן  ש זהיהיה  הוא  ו נה למתכנן בכל בעיהיפ חשמאלי הנון לפני הביצוע. כ בת
 ע. וצ ילבת ורא הו

 
את הבדיקה, יעביר החשמלאי לידי המתכנן אישור בכתב על ביצוע  לקר בסוף העבודה, 08.7.28

ה בנוסח: "העבודה בוצעה על פי חוק החשמל והוראות חברת החשמל והוא עומד  ודהעב
 ם לעבודה זו". יבכל התקנים הישראליים הנדרש 

 
 
 

 חטיבודות ע   09ק פר
 ח פניםטי 09.1

מ ושכבה עליונה  " מ  12-ה מיישרת בעובי של כנו תתח ה  בשכ שכבות:    יצע בשתובי ם  יח פניט 09.1.01
 דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים. 

 
 את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.  יבש להרט י 09.1.02

 
המש פ 09.1.03 יהיו    טחני  הם  ומתקלפים.  זרים  מחומרים  נקיים  א  לל וחלקים  מ וושרים  ימ יהיו 

 עים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט. שק
 

ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי.ג'י. בונד" או    1:3.5ע במלט צמנטי ביחס  וצטיח יבה 09.1.04
"SBRרך מאושר ע"י המפקח. ע ו שווה" א 
 ערובת. תש בסיד במן להשתאי 

 
  ו/או במגן פינה מפח מגולוון ת  גולוונ מ  X.P.Mי רשת  נת פשית במבנה יש לחזק ע"י זויח  ל פינהכ 09.1.05

מטר    1.80ובה  בגו ש"ע  " אPROTECTORוצרת "ת  UV-פי.וי.סי לבן עמיד במנות הגנה  יפ+  
 כמפורט בכתב הכמויות. מעל שיפולי הריצוף,  

 
רי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיח  פ קרות, בתתין קירות לב מפגשיםב 09.1.06

 ומקו. ע ללכ
 

עוברת  ת גולוונ מ .X.P.Mס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10חבם על חריצים שרו יחיסוי ט כ 09.1.07
 משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי. 

 
שהשיפולים  ב  מר טיחג 09.1.08 ובאופן  השיפולים  בקו אופקי מעל  יהיה  הריצוף  שיפולי  עם  מפגש 

 יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח. 
 

 י מנטצוטיח ח חוץ טי 09.2
 מרים זרים ומתקלפים, מיושרים וללא שקעים ובליטות. חוהחיצוני יהיו נקיים מ  טחני המשפ 09.2.01

 
 ת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה. הנח י ום לפנ י 09.2.02

 
לפי המפורט בסעיף    1:3יה שכבת הרבצה ממלט צמנטי ביחס  ההטיח תל  תונה שתחשכבה הה 09.2.03

 ח. כלול במחיר הטי  הרחימלי ולכמפרט הב  09.02.42
 

הרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים, אשפרת הטיח תעשה  ה  תכב שפרת ש א 09.2.04
 אופן. באופן 
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"בי.ג'י.בונד" או    גות מסוודובתוספת ערב משפר עב  1:3.5ע במלט צמנטי ביחס  וצטיח יבה 09.2.05

"SBRרך מאושר ע"י המפקח. ע ו שווה" א 
 . תוב ר ד בתעבסי  משן להשתאי 

 
במפרט הכללי על בסיס מלט לבן ובתוספת    09.02.45ורט בסעיף  מפ בוצע כי   תזמוח חוץ  טי 09.2.06

לפ )מיקה(.  שלוש נציץ  המפקח,  עליו  שיורה  באתר, במקום  להכין  יש  העבודות,  ני תחילת 
הטיח    יג חד מסוא מ' תוך שימוש בפיות או בשיטות התזה שונות לכל  1.0/1.0דוגמאות בגודל  

 לאישור האדריכל. ים ש נדרה
 

 ת", "סופרקניטקס" או ש"ע( ריורטקס", "צובמט כנה למערכת ציפוי אקרילי )"כה ח חוץ טי 09.5
 

 ת תי נת התשהכ 09.5.01
  ל בעבודות הטיח לפני שחלפו שבועיים מיום גמר עבודות היצירה והבניה. לפני חיין להתא 

  ים בטיט קד ים והסרו ח חוץ יש להסיר בליטות, לסתום ולמלא את כל המישקים החיביצוע ט
 . 1:3 נטמצ

 פר היטב. ת העבודה יש להכין רקע על ידי בדיקה למישוריות, כל סתימה תאושחל פני התל 
 יועדים לטיוח יהיו ישרים ומתאימים ושטופים היטב. המ שטחים ה 
זיוןכ  יכה  ל  פנים  בשטחי  לעין  במונראה  שלושה  ,  טל סה  צמנט,  אחד  חלק  בנפח  שהרכבו 

 מנט. ממשקל הצ 20%ת של ו בכמ  יילקר א  תחליב תפ י, בתוסעבחלקים חול סיליקט ט 
 

 בצה הר 09.5.02
)לערך  כבת ההרבצה  לשבת  רו עהת  ק"ג   400תורכב מחלק אחד צמנט ושלושה חלקים חול 

 צמנט למ"ק מלט מוכן(. 
 מ"מ.  6-5צה תבוצע במריחה בעובי רבכבת הה ש 

 
 המיישר ח  בת הטישכ 09.5.03

חתערובתה  של :  צמנט,  אחד  וחצישולק  חוח  ה  געבט   טיק יל סל  לקים  תחליב    סי  בתוספת 
 ממשקל הצמנט.  15-20%אקרילי בכמות של 

 
 כטה לי כבת השש –העליונה ח  בת הטישכ 09.5.04

 וצע לאחר התייבשות שכבת הטיח המיישר. תבבה זו שכ 
התה  ועררכב  אחד  צמנט,  אחד  חלק  דק  חובת:  טבעי  סיליקט  חול  חלקים  מ"מ    0.16צי 

 נט. מל הצק משמ  20%-10%ות של מ כרילי ב קא בתוספת תחליב 
 ה בשפשפת לבד. עשמ"מ, עיבודה יי 1-2 ליכטהש בתובי שכע 
למערכת הטיח הכללית להתייבש היטב, להצטמק ולהתייצב נפחית, ורק לאחר  ר  ש לאפשי 

 ילי. ר פוי האקימכן ניתן להתחיל ביישום מערכת הצ
 

 ה יד פני מדאו 09.7
 ת במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח. דול המדיכ 09.7.01

 
 . ב" ותוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכים  א תשולל 09.7.02

 
תיקונכ  מחיריםה 09.7.03 ו יוללים  ריצוף  סם  שיפולי  הרכבת  צנרות,  העברת  אחרי  תימות 

 וכיו"ב. 
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 צוף וחיפויריבודות ע   10רק פ
 

 ה יקרמחי קריצוף בארי 10.2
הקרמיקה  אחרתראה  הו היעדר  ב 10.2.01 אריחי  טבלה  מ  יהיו  לפי  א'  (  2)314בת"י    4סוג 

 במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 
 . 1353 פי ת"יל –קה דב ופן הה א 

 
 מיקה ייעשה בהדבקה על גבי משטח קשה: בטון או מדה. רריחי קאריצוף ב ה 10.2.02

 טות. י ובל סדקים שקעיםא  ללם לס ושלפווחלק מ, מלהיות מיושרח ל המשטע 
 

מרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  ה   ידת כלמ 10.2.03
 המרצפות. 

מה בשל י אינה מתאשמרצפת    ל את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כן  ש למיי י 
 גודל, גוון או פגם. 

 
 דריכל. האת יו לפי הנח  וניות א כת האריחים, לפי ה חתורת הנצ 10.2.04

 
מק ב 10.2.05 אריחיוי,  שידרשם  וכל  מעוגלות  ם  רכבו  שפות  או  שפה  בעלי  מיוחד  לשימוש 

 ומחירם כלול במחיר הכללי של הריצוף. 
 

מתוצרת "שחל" או שווה  "  255יקה על גבי בטון תיעשה ע"י "שחלפיקס רמ דבקת קה 10.2.06
 ערך מאושר ע"י המפקח. 

" תוצרת  215  קרילטיטא "  ע"י  שיש תיעשה  אוץ  , עוף קיים צרי  יבג על  יקה  רמ דבקת ק ה 
 שווה ערך מאושר ע"י המפקח. ו "שחל" א

 קה ייעשה בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן. דב ופן הה א 
 

)"רובה"( יבוצעיש ילוי ממ 10.2.07 או שווה ערך, מעורב באבקת צבע  "  260  ע"י "שחל  קים 
 . רןיצה  ומפרטי  תיוחנהלאם בגוון לפי בחירת האדריכל ומיושם בהת 

 
 ה וקרמיקה נ יסת באריחי חרירוי קופחי 10.3

מיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, החרסינות יתאימו לדרישות  קרריחי הא 10.3.01
 ( סוג א'. 1) 314ת"י 

(, במידות ובגוון לפי בחירת  2)  314בת"י    4י טבלה  פסוג א' למה יהיו  קמי קר ריחי הא  
 . 1353י ת"י פלה בקן ההדופא     האדריכל.

לחתמ 10.3.02 מ יש    חיםארית  הרבצה  שכבת  בסעיף  טי לבצע  כמפורט  צמנט    09.02.42ט 
 במפרט הכללי, מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי. 

וגוון אחיד לכל  פ . יש להקה אריחים תהיה זהה  ידת כלמ 10.3.03 יד על תאריך ייצור אחיד 
אים  ת ו מנאריח שאי כל  ק  סלולהחיפוי   ועצ יב פניהאריחים. יש למיין את האריחים ל

 ון או פגם. ו ג ודל,של גב
" תוצרת "שחל"  215קה יהיה טיט צמנט טיט אקרילי מסוג "טיטאקריל  דב טיט להה 10.3.04

 או שווה ערך מאושר ע"י המפקח. 
חא 10.3.05 במשך  רס ריחי  במים  יושרו  צמנט  במלט  שיודבקו  קודם    6ינה  לפחות  שעות 

 הדבקתם. 
 בעלי שפות מעוגלות.  היויאו עליונות  ת  יויצונורות ק ש 10.3.06
 חיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכית ואופקית. הנהיעדר  ב 10.3.07
הקרמיקה לבין אלמנטים   ועל סתימת מרווחים בין אריחי החרסינה א ידש להקפי 10.3.08

שור  איב  יתמר אלסטו  המי די אטי להיוצאים מהקירות, כגון צנורות וברזים, ע
ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה  נ"כן יש לסתום בחומר כ כמו,  המפקח

 לבין הרצפה. 
גוון  למתאים  ן" עם אבקת צבע בגוו 260קים )"רובה"( יבוצע ע"י "שחל ישילוי מ מ 10.3.09

 יצרן. ה חים. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטייהאר
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 יעה צבבודות ע   11ק פר
 

 ליכל 11.1
יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.   יםל הצבעכ 11.1.01

 צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.  לוא יתקבל 
 

רטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי  פת מועל כל דריש  דהקפבהוצע  תבצביעה ה 11.1.02
ים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת  הדלול הנדרש 

 גוון אחיד או כיסוי מלא. 
 

 ונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות: גו חירת הב 11.1.03
 ון וכיו"ב. ומג  תג צבע, תוספסוו  ותנים מאו ש ניםגוו ברבו ע . א
)למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף  נים שונים למרכיבי היחידה  וו גחירת ב . ב

 או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד'(. 
נים ביחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים, אין  ו נים שווחירת גב .ג

 אותו גוון(. ב  נהיי לתות תהדה ח שכל רכה
 

גון פרזול וכד', יפורקו ע"י בעלי  בע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כנקם שלקיח 11.1.04
 ביעה. צהמלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום ה

 
בק.  א מחופשי  ו ר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבשגמ ות הבכש 11.1.05

 וע שכבות הגמר. יצהתחלת ב ינ עה לפהצבי יתנא לישור המפקח א  בללקיש 
 

המפקח או המתכנן, יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ותגמירים שונים   שתפי דריל 11.1.06
 עליו המפקח.  ח שיורהטבכמות, במקום ובש

 
ות  רייטסנועות קברונות, , אות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונותודגמר עבב 11.1.07

 עות רצון המפקח. בייימסר נקי ומסודר לש  המבנהוכיו"ב. 
 

 טיח, גבס ובטון בצבע אמולסיה אקרילי חייעת שטצב 11.4
ור" או  מב צרת "ט ותקריל"  "סופרבעה יל תבוצע הצבנ"כ  עהבצע צביל בע שישק נבו  ש  ל מקוםבכ

שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים,  
 ות "סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא. שכב  ", שתי333שכבת "בונדרול סופר" או "יסוד מגן 

 
 לי יאקר סיהולצבע אמב  ם,ומר אטג, צונייםי חעץ   קייעת חלצב 11.5

שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל" תוצרת "טמבור" או  ע בו נקבש  ל מקוםבכ
 שווה ערך מאושר. 

שלוש שכבות "סופרקריל" או עד  ת חורים, מ כנה, סתי הי הוראות היצרן, כולל: ניקוי ולפ ביצוע ה 
 לקבלת כיסוי מלא )ללא צבע יסוד(. 

 
 אוריטניליצבע פוב  מט(,ם ) מר עמוגימיים, פנץ קי עיעת חלצב 11.6

שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת "טמבור" או שווה  ם כל מקוב 
 ערך מאושר. 

ק, שלוש  מר יטוש ה, ל.P.V.Aי והכנה, סתימת חורים במרק ו ולל: ניקכהיצרן   תי הוראולפ ביצוע ה 
 וד(. סע יב מלא )ללא צ  וייס כ  לקבלת דעור" או א ישכבות "פול 

 
 טינטצבע סיב  ,יקמר מברג עץ פנימיים,  קייעת חלצב 11.7

שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או שווה  ם כל מקוב 
 ערך מאושר. 

 י הוראות היצרן, כולל: לפ צוע ביה 
 . גריהבנע  ן, תבוצי טבטרפנ   לליסוד, שמן פשתן מדוע כבת צבש . א

 ייבוש מלא לפני תחילת הצביעה. ל  תיןש להמי 
 דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש.  ותתי שכבש . ב
 . שיסוד או צבע ראשון סינטטי מדולל בטרפנטין והחלקה בנייר לט  וןבע ראש צ .ג
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 פרלק", או עד לקבלת כיסוי מלא. סושכבות " 2 . ד
 . ה יבכבשתות ל דעה של יבן במפורש אחרת תהיה צ וים לא צא .ה
 

 בלכה שקופה מגוונתם עץ חיצוניים ופנימייקי  לחיעת צב 11.8
"  ARTIת "בר וצרת ח " ת ARTIשבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"לזור ם כל מקוב 

 וה ערך מאושר. ורץ ע"י "יעד פרזול", או ש באהמשווק 
  אמל  ילקבלת כיסו עדו א  שכבות, שועה בשליב י הוראות היצרן, כולל: ניקוי והכנה, צלפ ביצוע ה 

 שכבה לשכבה.  יןש וליטוש ביבו כולל
 

 מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע אמאיל סינטטי בהתזה   יקיעת חלצב 11.9
עה ב"איתן" תוצרת "טמבור" או שווה ערך  יוצע הצבבשבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תם כל מקוב 

 מאושר. 
 ולל: כ  י הוראות היצרןלפ ביצוע ה 

ה של שכבת צבע יסוד "איתן" חום מדולל במדלל סינטטי מס'  זבהת   לודה וצביעהח תרס היקוי, נ . א
 . סגריהבמ , יבוצעו  18

 ונים והתזה של שכבה נוספת "יסוד איתן".יקילוי, תמ . ב
או עד לקבלת   18שכבות "איתן" מדולל במדלל סינטטי מס'  ייר לטש והתזה של שתניחלקה בה .ג

 וב(. ל רטוב עטת )ר ו בין השכבת קו ד  10 סקה שלהפהתזה ב. הכיסוי מלא 
צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של "ווש  ל רה שבמק  ד. 

 פריימר" בהתזה. 
 

 ם בצבע סינטטי מבריק בהברשה יופנימי םמתכת חיצוניי  קייעת חלצב 11.10
ה  ושו ו"טמבור" א רתוצ" תסופרלק" ב צביעהה  עשבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצם כל מקוב 

 שר.  ואמ ערך 
 י הוראות היצרן, כולל: לפ ביצוע ה 

 . סגריהבמת חלודה וצביעה של שכבת מיניום סינטטי )כתום( יבוצעו סריקוי, הנ . א
 טי ושכבת "אנטירוסט" אפור. טיום סינ נ ת של מיספ כבה נוש . ב
 פרלק" או עד לקבלת כיסוי מלא. סושכבות " 2 .ג

ע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של "ווש  צלב שמגולוונים ים קיחל צביעת ל מקרה שב ד. 
 פריימר". 

 
 שווה ערך ו  ורית" א"צ לי מותז,ריפוי אקצי 11.11

ם שכבת הציפוי האקרילי יש ליישם תחילה תחליב יסוד ל"צורית" או ש"ע. תחליב היסוד שופני ייל 
 . מ"ר ל ר' ג 170-250 שתדרמות הנכהארלס.  גומיושם בהברשה או בהתזה בעזרת מרסס מס

ות בסיס להתזה תהיה יבשה, נקיה וללא עקבות שמן, גריז, צבע, אבק וכל  הו יועדת להמ תשתית ה 
 גורם אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה. 

  3-3.5ר התזה מיטלטל המופעל באויר דחוס בלחץ יצעות מכש מיזים באת האקרילי מ וית הציפ א 
 י. י אקרילו פתזת ציהלאטמוספרות והמתאים 

 ות( ולהמתין לייבוש בין שכבה לשכבה. )לפח כבות ש תי ש בז ש להתי י 
 רשת תקבע במקום עד לכיסוי מושלם לקבלת גוון אחיד של כל חלקי הקיר. נדכמות הה 
 כל. יע ע"י האדרקבגוון יה 
 הנחיות היצרן.  לפי יהיהביצוע  ה 

 
 

 ומיניוםאלבודות ע   12רק פ
 

 ת"י ו  ירט כללמפ 12.00
במהדורתו העדכנית ביותר,   12ישות המפרט הכללי פרק ר לד םם יהיו בהתאיוינומלהאבודות ע 

 ובהתאם לדרישות התקנים הישראלים. 
 

 האלומיניום. תאמו לדרישה המצויינת ברשימות יו עבודה  ל לומיניוםהאופילי פר 12.01
י  ע" ר ושרך שיא ע  ו שווה" א כתוב אחרת יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל  לאמקרה שב 

 המתכנן. 
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 אלומיניוםה פרופילין בי דופעו 12.02
- מ"ר לא פחות מ 2.0שלא צוין אחרת יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד ה כל מקרב 

תות וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני ציבור  ל"ר, בדמ  2ל ולה עעמ"מ. בחלונות בשטח ה 1.45
 . "מ מ  1.60-מ  פרופילה לא יפחת עובי דופן

 
 האלומיניום   פיליי פרויפוצוגון אל 12.03

האלגון ייקבע ע"י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי המזערי   בתובי שכע 
אלא אם צוין אחרת. שטח האלגון יהיה אחיד  ר יקרומטמ  15 2± :2של שכבת האלגון בהתאם לכינוי 

ם  יפוי הפרופיליצ. 325"י תוד בדרישות עמת  וןת האלגב כחרים. ש א  במראהו, ללא כתמים ופגמים
 תקן. -פה מורשה בעל תויבוצע ע"י מצ

 
פיה  אליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי בהתזה ו תהיעשה ב ת  ילי האלומיניוםופיעת פרצב 12.04

ם של  ינח הגוו ולבגוון שיבחר ויאושר ע"י המתכנן על פי ר יקרומט מ  30 1±-א פחות מל ר בעובי ובתנ 
 לומיניום. האן עבודות יצר   ן ע"ינ מתכל יעה שיימסר צבה רתחב

 .AAMA-603.7ותקן אמריקאי  1068אים לת"י תתצביעה ה 
 

 : מיניום יעמדו בבדיקות הבאותלוצרי האמו 12.05
 . 2דירת אויר לפי כינוי בחמידות  ע . א
 . 2ני חדירת מים, לפי כינוי בפמידות  ע . ב
 . 2י נולפי כי תיה מיכנ סמ עבהמידות  ע .ג

 
 רים ובחי 12.06

הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים או מסמרות ויהיה בכל   שלחיבור ה 
אמצעי החיבור   ות ושארר מקרה חיבור יציב שבוצע באורח מקצועי נכון. כל הברגים, המסמ

הפינות  י וריבח לכ.  266ת ת"י שיכרום והציפוי יבוצע לפי דר - למיניהם יהיו מפלדה מצופה קדמיום
 ת קשר מאלומיניום מתאימות לפרופיל הספציפי. נום, עם פיינימירים פוחיב  יהיו

 
 ויים סמקופים מש 12.07

מ"מ. את    2האלומיניום יורכבו על משקופים )מלבנים( סמויים מפח פלדה מגולוון בעובי י ל מוצרכ 
 יתוך. רה מקום  לעהמשקופים יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת 

איפוס בין המשקופים הסמויים לבין חלקי הבטון  ה  יום כרום.קדמ  צופיםמיו ה מברזל י יםג ברה לכ 
  בת חלקיכ ייעשה בהשלמת יציקה של בטון דליל ללא סיד ו/או בחומרי איטום מאושרים, לפני הר

שר  וא ילי שיר ק. האיטום בין משקופי האלומיניום והמשקופים הסמויים יעשה בחומר א ם האלומיניו
 . נןתכהמע"י 

חיבור המשקוף בקדוח, הכנסת דיבל לחור הקידוח והצמדת   "ייעשה עת  םיסמוי םפיוקנת משקהת 
יבור אחד  ח ין חור ב המשקוף ע"י בורג מצופה קדמיום, או ע"י עוגנים. המרחק בין עוגן לעוגן או 

  יםופ שקתקין מהלד. אין יס ס"מ. ביטון משקופי העזר ייעשה בטיט צמנט ללא  60שני לא יעלה על ל
 דח(. קה )א יסמויים ביר

 קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי. ף יצו ר  וא  וי טיחקו 
 

 יום וחומרים אחרים ינע אלוממג 12.08
 ישיר עם בטון או טיח, יקבלו שכבת הגנה ביטומנית.   ים במגעאומיניום הב אל וצרי המ 
נע פגיעה  שתמ בדרך  היעשיפלדה וכד',  ן  גו כ  ת אחרת,כ תם עם מ וי של מוצר אלומינר ל חיבוכ 

 רוזיבית באלומיניום. קו
 

 זולפר 12.09
יה מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום. כל הצירים המנעולים והרוזטות וכו' באם  יהפרזול  ה 

 רו ליחידות בעזרת ברגי קדמיום. בלא צוין אחרת יחו 
 לן. בופקו ע"י הקיס ש  ותי דוגמאפ יכל עלרד פרזול טעונים אישור האה ל חלקיכ 
ישה אחרת יהיה הפרזול לחלונות מכל הסוגים, ידיות וסגרים תוצרת "אלום", גלגלים  דרהיעדר ב 

 המצופים בנילון או אקולון.  כדורים  ילכנפי חלונות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מיסב
  ולכנף קוףש ר יחובר למצי , הוןן אקוליפ  סף אוכ  תרי הצד יהיו מאלומיניום עם ציר מפלדצידלתות, ל 

ם מסמרות עוורות( צירי פין לדלתות יהיו מברזל מגולוון )הפריט המחובר לריצוף(.  ע ברגים )לאעם 
תחתונים תוצרת "ייל" איטליה  ו עליונים  ןזירי שמחמנעולים וצילינדרים תוצרת "ירדני" או ש"ע. מ
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י ה לפ משאב לגוד ומגדירהשמן ה ירחזצורפת למהמ הלבטי  או ש"ע. והמותאמות לגודל הכנפיים לפ
 ומשקלה.  נףרוחב הכ

 יסופקו על מנעול "מסטר קי" זהה לזה של דלתות העץ.   ותל הדלת כ 
רך  ע ו שווה" א HEWIמסוג ", שה אחרת י תות וכן רוזטות וכיסויים יהיו, בהיעדר דרדל דיות בי 

 מאושר ע"י האדריכל. 
  ה או בקירברצפגומי   למיבה ו/או ברצפן  תקמו ש"ע  אויפסקי"  "ל  יכלול מעצור מסוג  לתחיר הדמ 

 פי הנחיות המפקח. ל
 ותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בקיר. י  חלונותב 

 
 יגוג הז 12.10

ובכל מקרה לא יפחת    1099וכית בהתאם לדרישות ת"י כ עובי הז צוין אחרת יהיה לאמידה שב 
 ית. וכזכה  לשטח םאבהת 2וי ני מהנקוב במפרט הכללי עבור כ

מינית, מהמין המעולה ביותר, בלי בועות אויר, גלים, שריטות או פגמים אחרים.  - ה חדיה ת תזכוכי ה 
 זכוכית פגומה תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה. 

  םים לא צוין אחרת, הזיגוג יורכב באמצעות "סרגלי זיגוג" בתוספת אטמאה שקופה, יה ת וכיתכזה 
הזכוכית ובניצב הבולט של   לילהם בסרג תאיםיץ המ רבח  םית והמושחליוכזכה  ם לעוביימ המותא

 פרופיל הכנף ובמרכזה. 
ם לזכוכית יבוצע איטום נוסף ע"י חומר סיליקוני שקוף. האטמים טעונים אישור  מיין האט ב 

 המתכנן. 
 

יווצרו  א של ה רת בצורגסעל המ תומ"מ מתוח   3ם או זבובים יהיו עם חור מרובע שיגד יתונ תותרש 12.11
ם.  איגול מתע .P.V.Cהמתיחה. הרשת תהיה מהודקת ע"י רצועות מ  שת כתוצאהו לרכנף א ל ים תעיוו 

 הרשת תהיה מתוחה בצורה מקבילה לכנף שתי וערב. 
 

 ם ואלומיני םינקים שאחל 12.12
  עוניםט',  לי וכויר ינו אלומיניום או זכוכית כולל חלקי פלסטיק, גומי, מרק, מרק אקשא ל חלק כ 

 המתכנן.  ורישא
המתכנן יהיה על הקבלן לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים אותם הוא   שתיר י דלפ 

 . .P.V.C-אטמים מ רוא יאוש. לEPDMמבקש לאשר. אטמים יהיו מניאופרן או 
 

משקוף ה בור היחידה למשקוף הסמוי או לפתח כך שהמרווחים ביןחי תבצע בת  דותחי קנת היהת 12.13
 . כל צדמ"מ  מ  4יעלו על  לאה ידמוי ליח סה

 ע"י הצמדת היחידה למשקוף במרחקים ביניהם וחבור בבורג פח מצופה קדמיום. ע צתבחבור יה 
 

בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום ייעשה בחומרים אקריליים או  ם  מרווחיה טוםאי 12.14
י  ר ן שוקף. חומוו בג ן סיליקו  ואפוקסי  א סילאקריליים. איטום פינות המשקופים יתבצע בדבק 

 לעיל(.  12.10מתכנן )ראה סעיף ה ים באישורחייב יטום אה
 

 ור יצשור ליאי 12.15
  םכים אפקיית כולל ח דשל כל טיפוס בנפר 1:1להגיש תכניות עבודה מפורטות בקנה מידה ן ל הקבלע 

 ל. זופר י ות ופרט רי ליד ק רמ ואנכיים, צורת חיבור למבנה, משקופים עוורים, מלבנים, כנפיים, ג
חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור האדריכל לתכניות, ובמידה   לכ ביצור  ןבלק א יחל הל 

 גמה של מוצר מוגמר. דוישור ל א  –שנדרש 
רו בכתב ע"י המפקח, על הקבלן לדאוג לכך  אחר שיאושלותקים, ועוגשו לאדריכל בשני י  תכניותה 

  המשקופים תקנתבע להקשי  דפני המוע ל וםי  30-יאוחר מ אריכל ל דא שהתכניות ימסרו לאישור ה
 עוורים. ה

ת שהוגשו ע"י היצרן יחייב את היצרן לייצר היחידות לפי התכניות  יול התכנע כלרי ור האד אש 
 המאושרות ואין לסטות מהן. 

 
 מה וגידה לדיח 12.16

,  וסיפה מכל ט מג דה לדויחהמתכנן או המפקח יהיה על הקבלן להכין ולהרכיב באתר י שתפי דריל 
 ן. נאישור המתכ ל
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חו ע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות. על כל סטיה  לקבנין יב  יםתחדות הפמי 12.17
הודיע לאדריכל ולקבל את אישורו  לועל יש פבפתחים מהמידות המופיעות בתכנית לבין המידות ב 

 לכך. 
 

 ים צרנת המו הג 12.18
סנם במקום  אחמוגנים וי ים ועטופ, גים גורזלים ומזומפם  שהיניום כמו רי האלצוק את מ ספ קבלן יה 

 סגור ונקי, ובצורה נאותה, שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים עד להרכבה. 
והמוצרים המורכבים יוגנו מכל , רות בבנין עשה, כאמור, לאחר תום העבודות האחתיהרכבה  ה 

ה מיד,  ינוקהוא  , סיד  צבע, מלט אוי יד ל המוצר ע םשהוכת הרפגיעה עד לגמר הבנין ומסירתו. במק
תום הבניה ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים, לאחר  ם וע

ומרים אלקליים או בצמר  ח בניקוי ב שלהשתמן י היבוש יימרחו בשכבה דקיקה של שמן פרפין. א
 פלדה. 

 
 ה קנ עד ההתמו 12.19

עבודות הטיח,  ר רכבו בבנין לאחר גמו ס יי ררים לתוך כנגה  ותלל חלונ וכיניום מו האלי ל מוצרכ 
הריצוף, הסיוד והצבע, ולא יתחילו בהרכבה לפני קבלת היתר לכך מאת המפקח. המלבנים הסמויים  

 יורכבו לפני הטיוח. 
 

  יב גון שבכ לל את ניקויה מחמרי עזר שנשארו על גבי היחידה ו/או במסלוליהכויחידה ה קיוןני .2012
ום שלא במקומם, פסולת החומרים שהוא פועל יוצא  איט חומרי או תסמרות עוורו מ  צהק  קידוח,

 מיצור והתקנת היחידה בבנין. הפסולת תפונה למקום שיורה עליו המפקח. 
 

 אימים תבלתי מ  םניומיקי אלוחל 12.21
   ותיע היו לשבי או לא  ינמיניום ופרזול ו/או מוצרים שלא יתאימו לתכניות ולמפרט הטכלוי האקלח 

 
 

 נגרות חרש וכיסוי ותעבוד   20ק פר                                    
 ה צינסטרוק קו 20.1

ולדרישות התקנים. אם ברצון  רטים פ , למת בכל לתוכניוו  ימתאוקציה יר טס ונהק יטרפ 20.1.01
הקבלן לבצע פרטים שונים מהמתוכנן עליו להגיש תוכניות של השינוי המוצע ולקבל את  

 אישור המתכנן. 
 

 בתוכניות הן המידות המוגמרות של המבנה.  ת מסומנו ה םצידות הע מי 20.1.02
 י הוראותיו. יפעל לפו ח פקעל כך למ יעוכניות, יודבת  צוינותמה בלן עצים במידות הק השיג  לא

 
, ישר, בעל חתך שווה לכל אורכו ומקצועות  ם יסו קי סיבש ובריא, דל  ש,  היה חדי  ץהע 20.1.03

 . 262ובהתאם לדרישות מפמ"כ  12%-20%ת תהיה בתחום שבין בוכולת הרטי ים, ת ישר
 

וס  ס רי ואו הברשה א ץ,  לחב י הספגהד ייה על ה יר )אימפרגנציה( שמ חומר מב עץיפול בהט 20.1.04
 .   262הכל בהתאם לדרישות מפמ"כ 

 
ק כמפורט בהתאמה מלאה לתוכניות. בהיעדר הוראות מתאימות  יוהיו בדי וריבצעי החאמ 20.1.05

 יפנה הקבלן למפקח ויפעל לפי הוראותיו.  
 שה אחרת כל אמצעי החיבור העשויים פלדה יהיו מגולוונים. רייעדר ד בה

 
עים בצידם החיצוני ובהתאם לתוכניות. חיבורי פינות  צוקמה וחות מלבוצעו  י  חוגזי ראר 20.1.06

 מעלות.  45תי )"גרונג"( של ני פ םוט יהיו בקי
 

קים הגלויים של נגרות חרש בצבע  חלל כל הש יעהצב תבוצע ת  א נדרש אחרשל כל מקרה ב 20.1.07
חד. מחיר  מיוהט במפר  11 קרט בפר ופ רך כמע  ו שווה"( אartiמסוג לכה שקופה מגוונת )" 

 כלול במחיר היחידה.  יעהבהצ
 

רים של מבני נגרות חרש כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את מחיר  חיכולת מת 20.1.08
ההקצעה של לוחות לארגז רוח ובכל מקום אחר שבו נדרשת הקצעה במסמכי החוזה. כמו  
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  במחירימשמר  ר חומבל בעץ  פויחיר הטמ כן כלולים מחיר הצביעה של חלקי עץ גלויים וכן
 דה. יהיח

 
 וקירות  ותסוי גגכי 20.2

 ים עפסוי בר כי 20.2.02
עם ומדויקים במידותיהם, רעפים שלדעת  צבם, אחידים בימ ליהיו חדשים, שם  הרעפי כל

י  אר בלן אחקה י הקבלן ויוחלפו באחרים כנדרש, ע"סולקו י –המפקח יימצאו פגומים 
 מוחלטת בפני חדירת מים. שיבטיחו אטימות   צועיים ולרמת הב עפהרת לאיכו

 . 21ורעפי בטון לת"י  215דרישות ת"י ל  לכב ות יתאימ סי עפי חר ר
פיו יחופו ברוכבים זהים באיכותם, במידותיהם ובגונם לרעפים. הרוכבים  וכת  גיאי הגש

ל  יבוצעו כנ"  יאת גו לזח. מ בה ים והסב יפ יונחו ע"ג מצע טיט צמנטי בהקפדה על נקיון הרע
זקים היטב  וחמ  תשלאורכם בשלושה לוחות עץ שייצרו תושבת משו חוט וייתמכו לכל ילפ

בוצע בקו ישר ונמשך ובחפיה שווה  י  וגיאיותיו הגג למבנה הגג. חיתוך רעפים לאורך כתפי
 של כל הרעפים. 

ח  רון ה ולפי כו ם יי הרעפדי חו על גבי המרישים בתפרים עובדים ובשילוב צנוי עפים רה
  היהת  המ"מ. הקשיר 1.0יסופקו עם חוט קשירה מגולוון בקוטר רעפים ה ם. קוהשכיחה במ

רוגין.  סישירה לק – פים הנותריםער ה רצופה לכל אורך היקף הגג ובנוסף תיקשר מחצית 
 הקשירה בליפוף קצות החוטים סביב מסמרים שיוחדרו לצידי המרישים. 

 ם חלולי נטווליקרבפ ותוחפוי בלחי 20.3
לו כל התקנים הישראלים העדכניים הרלבנטיים ובהעדרם יחייב  קנתם יחות ת והול הלוחע 20.3.1

 . התקן הגרמני או האמריקני, עפ"י קביעת המתכנן 
 

הקונסטרוקציה, יש להקפיד על התאמתה להנחיות יצרן הלוחות לגבי המפתח  ע ת ביצובע 20.3.2
הכללית  רית טומ גא ם, והצורה הרימות ה רדיוסים ועים, ה פיבין קוי התמיכה )המרישים( הש 

 נחיות היצרן. ה י"פע של המבנה, שתענה על המגבלות והאילוצים הנדרשים
 

חות החיפוי יהיה נקי מהפרעות, בליטות ראשי  לויש לדאוג שמישור ההנחה של ה  כל מקרב 20.3.3
 ברגים, וכד'. 

 
 ן מתון ורות בהתקנה מישורית או בקמ וחכוך בלסי 20.3.4

דולריים מעבירי אור ובעלי שקיפות חלקית או  ונט מו ביקר לע בלוחות פוך יבוצסיכוה (1
 הנדרש בתכנית ובכתב הכמויות. ג "פ הסוע –מלאה 

 
 כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות.  וחובי הל ע (2
 
תאי" עם שוליים שישמשו לקבלת  -החלול יהיה דמוי "כוורת", "תאי" או "רב ח תך הלוח (3

 הלוחות. ין ב ך לוים, אבק ולכמ  רתדי אטום לחו  ור חזקביח
 
 ות לפי בחירת האדריכל. וחוון הל ג (4
 
ל ( שUV)  יתוני של הלוח, המופנה כלפי השמש יהיה מוגן מקרינה אולטרה סגול יצידו הח צ (5

 יבוצע תוך כדי תהליך שיחול בלוח בזמן ייצורו. ו השמש
 
 ות. ח לפ ממ" 0.8עובי ב  היהתהשמש  פילפנית כומ צונית של לוחות הסיכוך, החידופן הה (6
 
ום וגומי בוטילי, או  ינ ימ ול אלוחות ייאטמו באמצעות סרט הדבקה מיוחד מה ל קצותכ (7

 "י המפקח. ע יצרן ותאושר"י הבכל שיטה אחרת שתומלץ ע
 
כוך יורכבו בהתקנה מישורית או בקמרון מתון, על גבי הקונסטרוקציה  סי וחות ה ל (8

למפתחים המומלצים ע"י   אםהתם מבוצעים בשייהמרכאשר ת,  ו בתכני רא הנושאת כמתו
 היצרן. הלוחות יחוברו לקונסטרוקציה  

 
יצרן ובאישור  ה ד עפ"י מפרטאלחל חלד ובברגי -צעות אמצעי חיבור מפלדת אלאמושאת ב הנ

 המפקח. 
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 וברו זה לזה לפי פרטי היצרן ובאישור המפקח. יחלוחות  ה 
חיבורם   ורךצ בור אחרים לחיעי צאו אמ  יםגות בברח וירור וניקוב הלח  א יותרל 

 לקונסטרוקציה. 
 
 תעודת בדיקה של מכון התקנים, בהתאםלסווג   פ"ע שאסיכוך יהיה מסוג חסין ה ל חומרכ (9
 
 

 תועשים בבניןמ למנטיםא  22רק פ
 

 ת לויצות קמח 22.1
 : חות גבסלויצות ממח 22.1.01

ות מחיצות מלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט  וד צוע עב בי
  והנדסה   ןוגף תכנ א  ון,יכשרד השמ  –"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבניה הישראלי  

 ליום חתימת החוזה.  ניתכה אחרונה עדצאהוב
 . םיש להקפיד על האיטומים הנדר שייוחד  מב

 
 : מאחורי זכוכיתת ו/או  רו פוי קיצי  22.1.02

 ת בלוחות גבס יבוצע באחד משני האופנים כאמור להלן: רו פוי קי צי
 חות גבס המחוברים לקונסטרוקצית ניצבים ומסילות. לויפוי בח . א
 תית הבטון. תש ל םבס המודבקיוחות ג ל . ב

 
לומ  איזוריב יחוברו  אלומיניום  פרופילי  עם  גבס  לוחות  של  פרופילי  בג ה  תוח גע  אל  ס 

ה בפרופילי  החורים  כאשר  ו/אואלומ האלומיניום  על  ה  יניום  לכן  מראש.  יקדחו  משקופים 
 יצות. חמהקבלן לקדוח קודם חורים מובילים בפרופילי האלומיניום ורק לאחר מכן לחבר ה 

ת חיצוניים יבוצע חוסם אדים מיריעות פוליאתילן בעובי  ויר ק   בס מותקן על ג  וח לש  הל מקרכב
 מויות. הכחידה שבכתב יה  ד הפנימי של הלוח. כל האמור לעיל כלול במחיריצב  מ"מ 0.2

 
 : קרומית-חדס יצת גבמח  22.1.03

גב מח לגו וכנדר  תו הבנויה ע"ג שלד פח מגולוון ברוחב כולל כמצוין בתכניס  יצת  ה  בש ביחס 
המחיצהמ ומסוג  ומצ ה  חיצה.  בעובי  סלעים  צמר  מילוי  וכוללת  גבס  בלוח  צידיה  משני  פה 

 המתאים למחיצות גבס. 
 

 : בסירות גסג  22.1.06
מ' בכל    1.0קרומיות אך כאן הכוונה לשטחים קטנים ברוחב עד - במחיצות חד מויצוע כהב

 כוון, כגון סגירות חללי צנרת, הסתרת צנרת וכד'. 
 

 : בסרי גוסינ  22.1.07
ה סגירות מגבס תלויות מהתקרה. הסגירה תהיה תלויה  נהייתבין תקרות   יםס לפמפרשי  בה

גש בין מישורי לוחות  במפ ע"ג קונסטרוקציה וציפוי לוחות גבס מכל הצדדים הגלויים לעין,
 יש לקבוע זויתנים. 

 
 מא וג מנט לדאל  22.1.09

מנט אחד  שבכל אחד מהאמצעים האקוסטיים שפורטו יבוצע תחילה אל אתדגש בז מו
לדוגמא ולאישור האדריכל. רק  לאחר אישור האדריכל יורשה הקבלן לייצר ולהרכיב את  

 המחיצות. 
 

 ם חיבוד פתעי  22.1.10
 ות. ד וחמית )מסגרות( נו לו שבאמצעות ב  ם יעשהחיתבוד הפעי
ת יוקם השלד שישמש כחלק מקיר הגבס וכמשקוף עיוור למשקופי הדלתות  ונ והשבל לע

 והחלונות. 
 ן: קמ ע עיבוד הפתחים יהיה כדל צוופן ביא
לונה במקומה, פילוסה וייצובה, בנית שלד המחיצה בהקיפה לרבות עמודים  שבביעת הק . א

 וקושרות. 
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 חומרי העזר למיניהם.   לוכ םכל החיזוקי  ותרב ל והקושרות  ודיםהעמ  ביעתק . ב
 . המו כן תפורק השבלונה ממקמ  ק לאחרר 

 
 תותב טיות ו/או  וסרות אקתק 22.2

 
 לי:כל 22.2.01

 האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות. ת התקרו  כל
ק  ז נם בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם  טיהאלמנ כל

 כים אליו. מולס ו עצמו א  טנ לאלמ
 ינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים עקומות וכו'. י התקרות  תה
יניהם  למן חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ומפזרי אויר כיקבלן יה

בהתאם להנחיות שיקבל מקבלן החשמל ומיזוג האויר )באמצעות המפקח(. האחריות  
 משכים ללא עיוותים. נ ים ר חו בקוים ישונת י ובלן. התעל על הק  הלהבלעדית לתיאום הנ"ל ח

לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד  אויר  גוז ימ  והחורים הדרושים למפזרי  םיהפתח לכ
 אלמנט, אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת. ה יאומטרי שלז הג במרכ

 
  חרלא קל תקרה. רסוג ש לכיובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מ  ותל התקרכ

 דוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות. ל ל יכאישור האדר 
 

ת תהיינה  גמאובמידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח. הדותהיינה ת דוגמאו ה
למות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות המפרט הטכני  ושמ

 ו/או את תכניות העבודה. 
מפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים  ה ר שובלן לקבל איהקל על יהיה לעיור לאמ  ףנוסב

 . ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר, ברגים, פחים וכד'   תעב םהבשיש בדעתו להשתמש  
תקן ללא דחיה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד  ל  ןהקבל לע

 מפקח. ה למסירה של העבודות למזמין באמצעות
 

ינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף  א קח פ ים שלדעת המזקנ  וא/גמים ופ
 של המפקח.  צונוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רוח יד אלל
 ת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים. זאודגש במ
 מסירתן הסופית. ל ד כ  על העבודות ורשמ למנת להגן וים על ע צוט בכל האמנקקבלן יה
 שר ע"י האדריכל לפני היישום. ו א תש  תאקונסטרוקציה נושקנה על גבי  תו תקרות  תה
  80האדריכל )צבע אפוי בתנור( עובי מינימלי של הצבע  רתים לפי בחיגוונייצבעו ב  פחלמנטי א

 מיקרון. 
 

 ת ינרליומ –טיות וסרות אקתק  22.2.02
האדריכל,  רט בכתב הכמויות מאושרים ע"י ו כמפ ות מינרלייםוח מל  סטיות יהיווות אק ר קת

במידות שונות. האריחים יהיו מטופלים בצבע סיליקוני לרבות החלק העליון. השוליים יהיו  
 מוקשים בסיליקון. 

 מ"מ.  4.0יהיו צבוע בצבע אקרילי יצוק על בסיס של אריג מיגום בעובי   יוללק הגחה
 יפול זהה של הקשחת השוליים. טרו  ב ת ופתחים יערוקוד יבוד לי ע  ים לאחרל האריחכ

 
יה תבוצע מפח מגולוון. הפרופילים יהיו מאלומיניום צבועים לפי בחירת  תל ערכת המ

מ"מ. גובה הפרופיל הראשי   25ושר מסוג פרופיל ברוחב מא ו ש"ע  א DONNהאדריכל תוצרת 
 מ"מ.   25מ"מ וגובה פרופיל משנה  38
 בצבע אפוקסי בהדפס.    עהבוית תחתונה צפחב  םיהיו מוגנילים  ופירל הפכ
 במשך שעה אחת.   שאל  םידהקונסטרוקציה יהיו עמי  יט אלמנ לכ
ורטיקלית מפרופילי זויתן תואמים, הכל  ה  ו סגירא L   +Zמר ליד קירות יהיו  ג רופיליפ

  וות ו/א י נבהתאם להנחיות האדריכל. חלוקת הלוחות וקוים מנחים יבוצעו בהתאם לתכ 
 אדריכל. ה  יתחי עפ"י הנ

 
 אטום שי פח מחורר או מג קרות מ תי  22.2.03
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וון  מגול מסך כל השטח. הפח יהיה   20%ים בפח יהוו לפחות רו חה. מ "מ 0.8היה י  בי הפחעו
מ"מ עם כיפוף   40תנור בצבעים לפי בחירת האדריכל לכל מגש תהיה "כתף" בגובה ב  וצבוע
 . ש מ"מ לצורך חיזוק המג 10פנימי 

 נור. בת בועים  ( צ L+Zמ ) " מ 2י ב וע ילי קצה בופפר על חו נוי  םגשימה
ק"ג/מ"ק. צמר   50בעלי משקל מרחבי   2מגשים יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי "ה  תוך כלב
 פה בשכבת אריג מגן מסוג "סיבמין" או ש"ע מאושר משני הצדדים. צועים יהיה מלסה
  ה לחלל שמעלוחנ  ישהפשר ג אל מנת ל ע םעל נוחיות בפירוק המגשים בכל מקו ידש להקפי

 ה. רלתק
 דריכל. א ה תו יחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנים, קוים מנחשגמוקת ה לח

 
 ות גבס וחרות מלתק  22.2.04

ות גבס יש לתלות על פרופילי פח פלדה מגולוון מחוזק לבטון. מרחקים בין  מלוח בתרה תותתק
(.  י כר כוון האוב "מס 85-חבי וכוון הרוב  ס"מ 100-הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים. )קטן מ

 ק מוכן לצבע. לחומ  חטלהקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת מש בור בין פלטות יש יבח
 כל. ריהנחיות האדל םשכל התקרות יבוצעו בהתא הזדגש בומ

 
 וחדים ימ תשלוםו היד פני מדאו 22.03

 ס גביצות  מח  22.3.01
ה כוללים  די חיה  יס ימדדו במ"ר נטו בהורדת כל שטחי הפתחים. מחירגב יצות המח

 קונסטרוקצית נשיאה. 
מחירי היחידה את כל האיטומים למיניהם וכן כל החיזוקים והחיבורים,    יםכוללן כ

 יצה. ח המת של מל קונסטרוקצית עזר, חומרי העזר למיניהם, וכל הנדרש להתקנה מוש
מחירי היחידה את כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים   ליםלר לעיל כוואמ ל ף נוסב

פקח ו/או  המסופי ע"י שור אדריכל ועד איאמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או ה
 האדריכל. 

ל את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ולמחיר כה
כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי    קוןי ת  ת, הוצאותיוסטקוא  דיקותבת לרבו  ןה והנובעות מ

 שידרש. 
 

 : יותסטקוא תרו תק  22.3.02
תעלות תאורה ששטחן ינוכה מהשטח  מעט  כולל כל החורים. ל ה במ"ר ברוטו  הידידה תהמ

 הנמדד. 
ר  במחי  םידה כולל הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב. כן כלול חי חיר הימ
האביזרים הדרושים לביצוע העבודה, וכל פרופילי  וים ר זר וכל המוצע  ריומ ח  יחידהה

ל עד  כה" Tאו "/" וLאו " /" וZ" –קירות לוון לרבות פרופילי גמר ליד ה וג מ חפמהנשיאה  
 יצוע מושלם של העבודה כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל. לב
הן  בות  כ הוצאות הכרוה כלו  ש המפקחו רות שיד מ ידה כולל את כל הבדיקות והדגחי חיר הימ

והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות לרבות כל הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן,  
 שינוי שידרש. וכל 

 
 י פח מחורר או אטום גשקרות מ תי  22.3.03

  מסך כל השטח. הפח יהיה מגולוון   20%מ"מ. החורים בפח יהוו לפחות    0.8היה  י  בי הפחעו
מ"מ עם כיפוף    40כל מגש תהיה "כתף" בגובה  לכל  יבחירת האדר   פיל  יםור בצבע נ תצבוע ב ו

 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10פנימי 
 נור. בת בועים  ( צ L+Zמ"מ )  2על פרופילי קצה בעובי חו נוי גשים מה

 
ק"ג/מ"ק. צמר    50בעלי משקל מרחבי    2מגשים יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי "ה   תוך כלב

 " או ש"ע מאושר משני הצדדים. ן מבי יס "מגן מסוג ג ריא  תבה בשכ פצוהיה מי הסלעים
 

על מנת לאפשרמה   קור יעל נוחיות בפ   ידש להקפי מעל גישה נוחה לחלל ש   גשים בכל מקום 
 לתקרה. 

 שים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכל. מגה  קתלוח
 

 ות גבס וחרות מלתק  22.3.04
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 ון מחוזק לבטון. וגול מלי פח פלדה פירופ  לעלות תלש בס יג תמלוחו  בתרה תותתק
 ס"מ בכוון הרוחבי   100-מ   ןטק . )םינהפרופילים כנדרש ע"י היצר  ןיב חקים רמ
ון האורכי(. בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח  כו ס"מ ב   85-ו

 מוחלק מוכן לצבע. 

 ה, פירוק ושונות סיהר ת ובודע   28ק פר
 

 ליכל   28.1
ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של  ת עבודו  כל 28.1.01

 הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.  קןיים ית בק  פגיעה
 

מפקח  ה די ישיאושר על   תרמו ך קום שפמל שבונוח לתורחק על ידי הקבלן ועת הפסול  כל 28.1.02
 ית של הקבלן. דע לבה ווהרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריות 

 
ריסה והפירוק כוללים את כל התיקונים וההשלמות למיניהם  ת הה דה של עבודוחיירי הימח 28.1.03

 '. וכ ו , צבעףו בגין עבודות ההריסה והפירוק כגון: תיקוני בטון, בניה, טיח, ריצ
 

ח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו  קהמפ תישפי דר  על 28.1.04
השוטפת במבנה ובסביבתו   ותפרעה לפעילעת הבשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למני

 . םלכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השוני
 

 ם ינוטיסת בהר .28.2
פגיעה  מ תו ענמצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום איתו תוך הי תבוסה  ירהה 28.2.01

 במבנה ובסביבתו.   פתהפרעה לפעילות השוטבאלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת 
 

,  דאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה ל  הקבלן על 28.2.02
 יר את התמיכות. תוכנית  סלה ןת יח בכתב שנ פקהמר לאישו עדחריה וא

 לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתמיכות.  יל במ  תאבא לאישור המפקח וז תומיכות הת
 

על שלמות הזיון  ר ש לשמו י –הם צויין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח שבקומות במ 28.2.03
 הקיים. 

 
 ת בנויים רו יסת קיהר 28.3

תשולם תוספת בגין פריצת פתחים בקירות קיימים,    אר לי ר נטו של הקמ"ב  תהיהמדידה ה 28.3.01
קיר  ה יפויים שעלל הצ הריסת קטעים ושטחים קטנים. מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כ

וניתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או הנמצאות בתוכו. מחיר ההריסה כולל גם את  
 ן. יו הז ך תו יר וח י קב שנים וד הריסת החגורות והעמו

 
 ים נטמלק אפרו 28.4

ם לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו  יי ו אר  חיועדים לפרוק ואשר לדעת המפקהממנטים אל 28.4.01
 יעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח. פגע"מ למנוע  תיב בזהירות מר
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 מיות )רג'י( יובודות ע   29ק פר
 

 ה יד פני מדאו 29.01
ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ושאושרו    שמו רן עבודות שנות א   ורה רק עבשעיידה ת דמה

 מראש ובכתב ע"י המפקח. 
 

העש יום  בו עות  באותו  ותוגשנה  האנשים,  הועסקו  בו  עבודה  יום  אותו  בסיום  ביומן  תרשמנה  דה 
 לאישור המפקח. 

 
 לול את הפרטים הבאים: תכרשימה  ה
 המדוייק. ה ודעבה םמקוו  םיל פועה תת עבודה, שמו עו אריך, שת
 רגילות.  תו עשכ הנוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנ  תעור שבוע
  

 . נטו  יה עבור שעות עבודה בפועליה תשלום ה
  

 דות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. בוו"ח לעד
 

 אדם  כח 0229.
 י הבנין. עלפות רו ד בהסת גוה ח הנול דים יבוצע בהתאם לובווג העסי

עובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל. מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת כח אדם  ל  םולרש יש  
 ן. וייחשבו ככלולים ברווח הקבל

 
 ני יכמ ודצי 29.03

היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים ובכפיפות    דה ם העבוא 
לא פורטו מחירים בכתב הכמויות,    םת. אוי ובכתב הכמ  רטפוכמד  ו צי  ות וא   גביל  םלתנאים האחרי

 " או "דקל" העדכני, )הנמוך מביניהם(. בשח" ןו ריהיה המחיר עפ"י מחי 
 

 מרים חו 29.04
מרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של המפקח.  חו ויות הכמ 

 ות ע"י הספקים. מ חתו מצעות קבלותבאת  אוההוצאת  חלהוכי ביאם יידרש, יהא הקבלן חי 
 

 רכים וד גומים פי 29.05
, אלא אם כן הותקנו  יו"ב יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכא  קבלן ל ה 

 אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח. 
 

 ( ת יומיותדובו )ע 'יגר ם בדא חות כדעבוירים למח 29.06
 שעת העבודה ייחשבו ככוללים, בין היתר את: ל מחיריםה 

 ר. וקוכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת י ודכר היסש . א
 ם, המיסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ליל ההיטכ . ב
 ים לשטח העבודה וממנו. בד סעת עו ה .ג
 (. דה בוהעמו  הדועב ליעה )מני הנסז . ד

 וממנו(.  הדו בעה לי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקוםכב  שמי שימוד ה.
 , הרישום והאחסנה. בודהשורות בהשגחת וניהול העהקוצאות ה . ו
 ליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. כלוצאות ה . ז
 ן. בל ווח הקר .ח

 
 יכני מ ודות ציודעבירים למח 29.07

 ייחשבו ככוללים, בין השאר את:   ןלהל םיודה המוצג עבת לשע מחיריםה 
מפע ש  הנדרשים    ילכר  וחשמל  שמן  דלק,  והחזרתו,  העבודה  למקום  הובלתו  הציוד,  אחזקת  הכלי, 

ת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, ההוצאות כלליות של  עללהפ
 הקבלן ורווחיו. 
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 וסלילה רתיתוח הא בודות פע   40ק פר
 
 ליכל .1040

הלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר וסלילה יבוצעו לפי הוראות הפרק  שלבודות הע 40.01.01
המתאים במפרט המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים הנ"ל  

 מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות פרק זה. 
 01רק פ -   ר עפ בודות ע . א
 02רק פ -  ר תא צוק בי  ןובט בודות  ע . ב
 05רק פ -   יטום א  תובוד ע ג.
 07רק פ -   ואה ברתקני תמ . ד
 08רק פ -   ל שמתקני חמ .ה
 10רק פ -   צוף ריבודות  ע . ו
 11רק פ -   יעה צבבודות ע . ז
 19רק פ -  גרות חרש מסבודות  ע .ח

 
 ה כנודות ה עב .2040

פגיעה  ל כ אוי עצים מד קירת גע  ו/או עקירת עצים ו/אול עבודת כריתה כ  תבוצע לא 40.02.01
ים ללא אישור מפורש מהמתכנן והוראה מפורשת של המפקח גם אם צויין  מקיי  בעצים

 כך בתכניות. 
 

המנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצויינו ולמלא בדייקנות הוראות  ל הקבלן על 40.02.02
ון או  כנ וש לא מ ילכל נזק שייגרם בשל ש  ראיח י הדברת העשבים, הקבלן ארשום חומ יי

 ה. רההדב ירמ וח ורט במפ כ לאש
 

לקטילת עשבים לפני תחילת  ה מפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברל לפנות יש 40.02.03
 העבודה. 

 
החלקים  , החומרים  הפירוק תבוצענה בזהירות מירבית תוך שמירה על שלמותת עבודו  כל 40.02.04

 המתקנים הקיימים. האביזרים ו/או 
 רוק המוצע על ידו. יהפ  ןמראש, לאופ, ו קח מפרו של הוש קבל איל  ןל הקבלע 

 
 מ"מ.   5יין לגבי קרצוף משטחי אספלט הינה צומן הממוצע ש יהי סטבית ל ירידה המהמ 40.02.05

 
פי דרישות   לבוצע ע יוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילו ית ודות פ עב 40.02.06

 רשת. דניפות הפ ציות ונבדק שהידוקו עומד בנהתכ המפרטים ו
 מפקח לנ"ל לפני תחילת ביצוע כל עבודה. השל  ת אישורובל  אלקיש  
ק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור מוקדם של  פר קבלן יה 

 המפקח לטיב המילוי. 
 

 רכות ומדרגות מדצופים רי .3040
ב  כתב  רדיף נפסע היעדר . בת ק שתית ותשתידו נה והי הכת בפרק זה כוללות דו ל העבו כ .3.01040

 מחיר השתית והתשתית במחיר העבודה.   לולכהכמויות,  
 ללת: כועבודה  ה 

לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתכניות ובהפחתת   תי תכנת הש ה . א
ודק לפי מידות הריצוף  ההשתית ת  שכבות תשתית, חול וחומרי הריצוף הבניה/שצויינו.

 ד. צ  למטר מכ 1.00הבניה בתוספת  או
 ס"מ.  30שכבה שגובהה עד  ימילו  וא/ו חפירהב יאה תתי כנת הש ה 

 
צפיפות לפי "מודיפייד אשהו". הידוק   96%ד בה אופטימלית ע רט הך ית תו שת ידוק הה . ב

 ס"מ מקסימום.   15מילוי לשתית יהא בשכבות של 
 
מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית  ס"  15עוביה ש יתבת תשתשכ לנה שהכ ספקה וא .ג

ית הינו מצע סוג א'. מידות שכבת  תש תג הוס ". אשהו  ידפי דיו מ"  100% פות שליפלצ
 ס"מ מכל צד.  50יה בתוספת של ני הריצוף/הב התשתית יהיו כמידות 
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  5עובי בהמפקח   רהריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישו ת עבודו  כל 40.03.02

 ס"מ לפחות. 
 

 נה. יפל ל כש  1.5/1.5פלסטיק  יבסרגל  םוכוללות קיט ותהיציק כל 40.03.03
ף "בטון חשוף"  עיי הנחיות סלפל כהיינה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן,  תה טפסות ה 

 )עבודות בטון יצוק באתר( של המפרט המיוחד.   02בפרק 
 

י היצרן וניסור מותר רק  ע"יוצרו ש מות וחצאיםשל רצפות במ השתמש  ל הקבלן על .3.04040
 ימוש "בגליוטינה". ש א יותרל  דבניסור בלב צעבוי  ותצפתוך מרחי . ל"נבמידות שונות מה 

חים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן שיתאפשר  שטריצוף ב 
ישר או  הניסור במקום של קו השוליים המתוכנן. הסטייה המירבית המותרת מהקו 

 מ"מ.  5מפרטים תהא  עיגול שצויין בתכניות אוה
תפורקנה ותוחלפנה על ידי הקבלן   רהמות  לעמ ןיה בה טי הס ש הקו אומ תורגו חש תרצפו מ 

 חשבונו.  ועל
 

יצוף ללא  הרעבודת , בסמויה  וןורת בטחגף נפרד בכתב הכמויות תיכלל יע סיעדר בה .3.05040
ברזלי   2כולל   20-מבטון בא  "מ ויהס 20X10מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 

ה יונמכו מפני הריצוף הסמוך  ורני החג. פס"מ  20כל   6קוטר   ושרק  וברזל  8אורך בקוטר 
 כלפי חוץ.  10%ויהיו בשיפוע של ס"מ   3-ב

 
ם  ו/קווילקצויין בתכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס א ידה שלבמ .3.06040

  תרפן סגי ואהקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי   עלמו כן . כ להתחלת דוגמת הריצוף 
ים  וף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלצ הרי ס"מ בין  3-מן קט ה  מירווח

וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות  
  ףפות מנוסרות כאמור בסעי צ, או במרף ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצו

40.6.07 . 
 

מ"א ובאורך    1.00ם ברוחב מזערי של ירט הפ/תיו פי התכנ ל וףיצ דוגמת ר עבצל  לןבקה על .3.07040
  נילפ צויינה בתכניות/בפרטים ולקבל אישור המפקח ש לפי הדוגמא מ"א  03.מזערי של 

דה. במידה  שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות יפרק הקבלן  בומשך העה
 ח. פקהמר ת אישולבו, עד קנו את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות נוספות, על חשב

 
י המרצפות במטאטא, עד שיתמלאו כל  פנ  עללפזרו ו  קי ויבשנ  זר חוללפ ף יש צו חר הרילא .3.08040

המירווחים בין המרצפות. על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה קלה של המשטח המרוצף  
 בין המרצפות.   ותר חוליעד שלא ייכנס  

 
ל שטח  דגו שפרדע( )צ  וניציראיב ק והדודק במיה ת ו בשל מרצפות משתל  כהטח/מדר מש .3.09040

 חיות המפקח. הנ פיו/או למ"ר  0.1 - 0.062המהדק שלו הינו 
 

רה נפרדת בכתב הכמויות יכלול מחיר הריצוף התאמת גובה מכסי שוחות של  גד יעדר הבה 40.03.10
ר,  ו סע"י יציקת בטון או תוספת חוליה ו/או הנמכה ע"י ני  ל הגבההלצנרת תת קרקעית כו

 חיות המפקח במקום. נלה אם תה ב יה הכלולח וקאו פיר החציב
 

וע פגיעה במערכות שבשוחות )ניתוק,  מנ לנקוט את כל אמצעי הזהירות כדי לן ל הקבלע 
 סתימה וכיו"ב(. 

ריצוף סביב  ה פן גמר ות הנחיות המפקח לגבי הצורך בהחלפת מכסים וא א  ש לקבלי 
 המכסה. 

 
חת  הנצויין כוללות שר חומ לכמ דרכות מ  אוו/משטחים   לציקה שי ריצוף ו/אות עבודו  כל .3.11040

י חשמל ותקשורת אך לא את מחיר חומר השרוולים.  , כבל ייה, מיםשקנרת הצל יםול שרו
  על הקבלן לסמן בדופן המשטח/המדרכה בצבע, בהטבעה או בסימון מוסכם אחר לפי

 מפקח, את מיקום השרוולים. ה הוראות 
 



T|my doc | מפרטים | k-800 neur | npry | npry cxhx  

36 

  דהלא מדי ל מדרכות בטון תק יציודות עבכל  ותלל כוכמויות  ה  ד בכתבר פף נעייעדר סבה .3.12040
 דות כדלקמן: בועה ותשלום נפרד את ביצוע

פי הוראות המפקח  -ס"מ לפי התכניות/הפרטים או על 2מ"קלקר" בעובי ה  ס הפרדפ . א
אה של  ל"הקלקר" לאחר התקשות מ קים; סילור בין יציקת המדרכה לאלמנטים אח

טים במסטיק אפור  רבפ  ו, בתכניות א ות וי כמ בכתב הן ם צויי , אהבטון; סתימת התפר
 פלקס" או שווה ערך. -סיקהמסוג " 

 מנט לצבע ו/או מוסף אחר כמפורט. יגוספת פ ה ב. 
המדרכה כמפורט. בהיעדר דרישה אחרת יהיה הגימור סירוק במטאטא   ניימור פג .ג

 בניצב לקו האורך של המדרכה. 
'  מ 1.0 של קח רמר עד ל שו וית ן מאושרג ת אדמתמ ללי המדרכה, כולל הששויפול בט . ד

 המדרכה. משולי 
ם, הפסקות יציקה, תפרים מדומים  ייקונסטרוקטיב   יםרתפ טות, סדיקה, פשפרי התת ה.

 ט. ור כל  כמפ ה –מעץ או אלומיניום או ניסור 
 ל כמפורט. רזיון הב ז . ו
  מיםי  10ך שמהשקיה חמש פעמים ביום ב  או בהעדר הנחיות אחרות,  טורמפה כ רשפא . ז

 . פחותל
מטר לאישור המפקח ופירוקו וביצועו   3.00י של באורך מינימל  מאדוג ל ע יצוע קטב ח.

 חשבון הקבלן עד קבלת אישור המפקח.  עלמחדש 
 

כולל חגורות בטון סמויות, מדרגות   יםכף בנא ב  י יוחלקולו טון הגבבודות עבי כל הפנ .3.13040
 ו. המור אחר כלשגי ם בהשנדרש   ם יט לשטחר פ)רומים, שלחים, ודפנות גרמי מדרגות(, 

 
תמש הקבלן בטיט על בסיס  יש מפורט, , כפותרצמוש במ שי ן בהייעשה  ש  רגותמד .3.14040

 מלט+חול+מוסף לשיפור ההידבקות של המרצפות לבטון. 
 . הטיט שבכוונתו להשתמש בו ף והרכבס מראש לסוג המו לקבל אישור המפקחן ל הקבלע 

 
ת הפיתוח תוך  דו ני עבו פ  וךל לכאו   העיפג ניפ מ ורמש להקבלן  לק זה ער פת בדול העבובכ .3.15040

על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו   יהתהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יה 
קון תהא  יו/או הת  באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי

 על חשבון הקבלן. 
 

בטון טרומי מכל סוג שצויין,  מ םעציל ( ם)קטעי  יםנטגמעלה וסת ן, אבניג  בני, אני שפהאב 40.03.16
כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא    והעבודה  15-ב וןטב  יונחו על גבי מסד

 מדידה ותשלום נפרד. 
 

ת מתחתית האלמנטים.  ו ס"מ לפח 10טון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן הינו הבבה גב גו 40.03.17
 ותר. י ב  הצר םוקחות במ לפמ ס" 10יהא  ןב הבטו ג  רוחב

  40-אחרת לא פחות מ  יןצוי ך אם לא , א טפר ת מסד הבטון תהא על פי החתך בתיוחב תחר 
 ס"מ לאבן גן טרומית.  30-ס"מ, לאבן שפה טרומית ולא פחות מ

 
באתר   וקטוף יצ ש  נוליטגר או משטחים הכוללות ציפוי /דרכות ומבניית  ת עבודו  כל .3.18040

ור בסעיפים הקודמים בפרק זה, וכן את  מהא  לם נפרד את כלותשו מדידה אל ללות, לוכ
 וההוראות כדלקמן: העבודות  

 ס"מ.  8הבטון הינו  בתובי שכע . א
 ס"מ.   3הגרנוליט הינו  בתובי שכע . ב
ם אחרים  יהכל לפי המפורט בסעיפ  ן, תפרים,וללת הכנת שתית, תשתית, זי כועבודה  ה .ג

 . הכללי  טר של מפרט זה והמפ
 המילוי של המירווח והחומרים שצויינו.  פןאו םהב שצויין הדר הפסי פ ד. 
וצע באופן שיציקת שכבת הגרנוליט של כל קטע מהעבודה תהיה לא יותר  ב תה  דעבוה .ה

סקה ארוכה  פ רה של הקשעות מעת יציקת משטח הבטון עליו היא מונחת. במ  3מאשר 
  עוצ ופן ביואה בקערב להד תלתוספ  חקמזו שצויינה, על הקבלן לקבל הנחיות המפ 

 כלשהי.   ריח עבודה. הנחיות המפקח בנדון יבוצעו ללא תוספת מהך המש
ת העבודה יכין הקבלן דוגמאות לפי הנחיות המתכנן לגרנוליט המפורט.  חל הת ניפל ו. 

 ר המתכנן. ולאיש  וגש"מ, ויס 40X40גודל כל דוגמה יהא 
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  רישו א ר. משניתן השואיה  עד קבלת תנוספו  תונן על הקבלן להכין דוגמא כהמת ת י דרישלפ
גמא  דופי ה -בודה עלהע ועתשאר הדוגמה ברשות המפקח ותשמש להשוואה לביצ

 שאושרה. 
וצע בשלבים ולפי הקטעים באופן התואם את דוגמת הריצוף המפורטת ועל  תב יציקה  ה . ז

קה שלא במקומות שיש בהם  ימקרה לא תאושר הפסקת יצ  קח. בשוםפפי הנחיות המ
 אחד למשנהו.  טלירנוג גועבר מס מ אוה סי הפרדפ  רים אופת

ט בעבודת יד, באופן שלא תתערער יציבותן של  נולי ללת חשיפת אבני הגרכועבודה  ה ח.
אבני המשטח. המפקח רשאי לדרוש ביצוע מחודש של קטעי גרנוליט שניתקו מהם  

ל  ע ודש הםח מו יש בהם שקעים או פגמים אחרים. הפירוק והביצוע הארנוליט  גאבני 
 . לןקבה  חשבון

לת ניקוי המשטח בחומצה ושטיפה יסודית של כל שאריות החומצה מן  כול  העבודה . ט
המשטח. הקבלן מוזהר שמשטחי גרנוליט שנותרו מוכתמים בצבע כתוצאה מהשארת  

חומצה או שאריותיה, או שטחים אשר שאריות חומצה נוקזו אליהם יבוצעו מחדש על  
 חשבון הקבלן. 

 
מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת גן   יםח שטמ  ואכות ו/דר מ  יתבני ת עבודו  כל 40.03.19

 ים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. וד י הגינון הצמ טחש ל מאושרת בכ
מת  ד ס"מ מתחת לפני הריצוף הסמוכים. רוחב הפס להשלמת א 1הגן יהא  מתובה אדג 

  לקו כלוסשמפקח ה רגן, תבוצע רק לאחר שאיש הס"מ. השלמת אדמת  1.0הא יהגן 
 סולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי באדמת גן. פו ניהבה  ית חומריוארש

 
 יות לערות וסקי .4040

בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונות, אלא אם נכללו בסעיף   ותהעבוד כל 40.04.1
נפרד למדידה בכתב הכמויות. מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים יהא כמפורט  

ם בסימון מוסכם. מחיר עבודה זו  יולשרוה םוון מיקימ ס  ללפקח וכומהנחיות הלובהתאם 
 ד ותשולם בניפרד. מדכלול בסעיפים השונים והיא לא תי

 
ין בכתב הכמויות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר מכל סוג  וי א אם צ אל 40.04.2

 ותשלום נפרד:   בודות הבאות, ללא מדידהע צויין, הש
 קין ובטוח בגב הקיר. תדה וירת מרחב עב חפ ו רשומק הנד ע לד הקיר פירת מס ח . א
 ד כמפורט. מסציקת הי ב. 
 ורט. מפזיון כ ה ל ברזלכ .ג
 ש כולל עיבוד המישקים וכיחולם. דרכנ ניה  ב . ד
 
וכן גמר פינות,    הגון מעקיכמפורט, כולל התקנת פלטות או צינורות לעש דבך ראנ .ה

 זויות, בניה בקשת, תפרי התפשטות. 
עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית אלא אם   ותבני תב  שלהשתמ לןקבה על ,ר גב הקיב . ו

 לשתי חזיתות. ה יבננדרשת 
  2.00קוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובמרחק מירבי של י ני ורתקנת חה . ז

בגב חורי הניקוז יש   .2"-פורט, אך לא פחות ממנורות כצמטר בין חור לחור. קוטר ה
 ניקוז תוך כדי מילוי גב הקיר.  ורל חכל רליט  20ר עושיץ גס בצח רורותצ חלהני

מ"מ, אלא אם צויין אחרת, כולל   90מינימלי של   טרר שרשורי לניקוז בקו נו נחת צי ה ח.
 כיסוי הצנור בחצץ גס. 

וי אושר  ל מקומי, ובתנאי שחומר המי  ו מילויא הקיר של חומר גרנולרי  גבילוי במ . ט
ס"מ   10הקיר עד  בבג וי לימה גובה ר, קי ה  לוי בגבימימוש כ שלמראש ע"י המפקח 

 . מראש הקיר אלא אם צויין אחרת 
( בכיוון מוצא  1%בלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות )הקעל ר גב הקיב י. 

 הניקוז העילי. 
 

מטר ובגובה מלא של הקיר   3.00בצע קטע קיר לדוגמא באורך מזערי של ל  הקבלן על 40.04.3
שלדעת המפקח הקיר אינו תואם את   ידהמ ך העבודה. במש ה נימפקח לפה  אישור  לבולק

לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור  כל הוראות המכרז, על הקבלן 
 המפקח. 
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  בעית או מעובדת על הקבלןטהם אבן בבניית קירות תמך וסלעיות שיש   ותל עבוד בכ 40.04.4
א לפני  מ וגלד חקפמישור ה א אתל  בו ולקב  שלהשתמ ותלספק דוגמא לחומר שבכוונ 

 . מ"ק 0.15-תחילת העבודה. אבן למסלעה לא תהיה קטנה מ
 

שטוף את כל האבנים שבשמוש )טבעיות או מעובדות( במים עד שהן תהיינה  ל הקבלן על 40.04.5
רטובות לפני השמוש בהן    נקיות מאבן, אדמה ולכלוך אחר. האבנים תהיינה לחות אך לא

 יה. נבל
 

י  מטר אורך ובגובה מלא לדוגמא שתאושר ע" 8.00ל שה סלעמ  עטבצע ק ל  ןבלהק על 40.04.6
העבודה. במידה שלדעת המפקח הדוגמא אינה תואמת את כל   שךלפני המקח, מפה

ת אישורו של  ל ף עד קבס הוראות הסכם זה על הקבלן לפרקה ולבנות קטע דוגמא נו
 המפקח. 

 
בין הסלעים ובגב  ,  קחהמפ  י" עתאושר ש  גןת עה אדמלסמניית  ב  ימלא תוך כד ל  הקבלן על 40.04.7

 קח. מפ הת פי הנחיו -הסלעים כמפורט ועל
 

הניח צנורות טיפטוף, שיסופקו ע"י המזמין, או שימדדו בסעיף נפרד, בגב  ל הקבלן על 40.04.8
נחת צינורות הטפטוף  ה נחיות המפקח, עבודת ה עה, לפי להסלעים, תוך כדי בניית המס

 ם. ריפרט לחמ דת בנפר ד דאינה נמ 
 

בע בלעדית ע"י  יקים, תה במסלעות, כלים מכניים, מנוף או עבודת ידי ודטת העבשי 40.04.9
 המפקח. 

 
 ה מיוחדים יד פני מדאו .6040

ד יכלול הקבלן במחיר העבודות גם את  רנפ  ףהכמויות סעיב כת ב  א מופיעל ש מקרה לכב 40.06.01
החפירה ו/או מילוי המסד ו/או שטח העבודה הדרוש לביצוע המלא והתקין של העבודה  

 והתשתית. ללא מדידה נפרדת, כולל הכנה והידוק השתית 
 

 . דת ידה נפר דמ ת ללא וד בבטונים יהא כמפורט והינו כלול במחיר העבו  זלון הברזי 40.06.02
 

ם )אמיתיים,  פריתהלולים כ   –לא מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד ש ל מקרהבכ 40.06.03
 קונסטרוקטיבים, מדומים( ופסי הפרדה במחירי העבודות ללא מדידה נפרדת. 

 
בקצה ריצוף    הלל מחיר חגורת בטון סמויכמויות י כ ף מיוחד בכתב העייעדר סבה 40.06.04

 . הנדרש וןזיה וף כוללציודת הר בע במרצפות במחיר 


