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 טכני מיוחד  מפרט

 

 

 מוקדמות   -  00 פרק
 

 
ע"  המפרטים  00.1 שפורסמו  בניה  לעבודות  משרד    לאורההוצאה    י הכלליים  של 

"( )להלן  הכחו  האוגדןהבטחון  והמעודכנת  האחרונה  במהדורתם  המפרט    -ל"( 
לב   תשומת  מופנית  ובמיוחד  המכרז/החוזה.  נשוא  העבודות  על  יחולו  הכללי( 

 לפרקים מתוך המפרט הכללי המפורטים להלן:   העבודהמבצע 

   

   
 שאינו מצורף   מסמך מצורף  מסמך

 הכללי, ובפרט הפרטים שלהלן:   המפרט מדידה   מפת

   ומחירים   כמויות כתב
 תכניות   מערכת

 

 

'   מס
פ
ר
ק
  

 הפרק   שם

   מוקדמות   00 

 עפר   עבודות 01 

 בטון יצוק באתר   עבודות   02 

 עבודות בניה  04 
 עבודות  איטום 05 
 אומן ומסגרות פלדה   נגרות   06 

 תברואה   מתקני   07 

 עבודות חשמל  08 
 טיח    עבודות   09 

 וי וחיפריצוף   עבודות   10 

 צביעה   עבודות   11 

   

   
   
   
 רכיבים מתועשים בבניין  22 
לביסוס      23  סלארי  ואלמנטי  כלונסאות 

 מבנים ולדיפון  
 הריסות ופירוקים  24 
 פיתוח נופי  40 
   
 קווי מים, ביוב ותיעול  57 
 בדיקות מעבדה  68 
   

   

   

   

 

 
לרבות הפרקים שפורטו במיוחד, ובכפוף להוראות   הכללייבוצעו לפי המפרט    העבודות 

 .  זהמיוחדות המפורטות במפרט מיוחד 

 
מדף    הפנייה  לחוזה  הכללי  אחר    3210במפרט  חוזה  לכל  כהפנייה   יש  -או  לראותה 

 מועצה אזורית חוף אשקלון.לחוזה 
  

 
 ו: בלתי נפרד ממנ חלקמיוחד זה מתייחס למסמכים המפורטים להלן המהווים  מפרט 00.2

 
 כמויות.   כתב  - 
   תכניות.  מערכת  - 

 

 



 

 

 

 

 העבודה תאור 00.3
 

 הריסת מחסן וסככה קיימים והקמת מחסן חדש במקומם. 

                 
 

 מתחם משרדי המועצה האזורית חוף אשקלון בבת הדר.  :העבודה מקום 00.4

 

 פועלים:  העסקת 00.5

 
ה  הקבלן   גמר  ועד  הבצוע  תקופת  כל  במשך  העבודה  באתר    עובדים  פרויקטיעסיק 

    בתחום מקצועם.   דבלב מומחים

   
על    תרשאיהיה  ת   המועצה  הפרויקט(   סילוקלהורות  של  שלב  ובכל  עת  )בכל  עובד  כל 

 . לשאינו עונה לקריטריון הנ" 

 
 האתר, סביבתו ותנאי העבודה:  הכרת 00.6

 
בחשבון    המקום, והביא  תנאימצהיר בזה כי סייר באתר העבודה, הכיר היטב את    הקבלן

 בהצעתו את כל תנאי העבודה. 

 
כל תביעות אשר בסיסן    לא  הכרת תנאים אלה, לרבות תנאים אשר קיומם    איתוכרנה 

 חוזה זה.   מסמכיאינו בא לידי ביטוי בתכנית ו/או בשאר 

 
כי למד,    הקבלן  בזה  וכתבי    הכירמצהיר  והתכניות  כל המפרטים,  בוריים את  על  והבין 

 פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם.    עלעבודתו  הכמויות וכי יבצע את

 
ולוודא התאמת התכנית למציאות באתר ולהודיע    לבדוקהקבלן לבדו מוטלת החובה    על 

בפועל   העבודה  תחילת  לפני  דרכי  בשטחמיד  כל  שתתגלה.  התאמה  אי  כל  על  למפקח   ,
 ידי הקבלן ועל חשבונו.    עלדרשנה לצרכי העבודה תבוצענה  יהגישה שת 

 
 הפרעות:  יעתמנ 00.7

 
הבצוע לסידורים ואמצעים מתאימים )שלוט אזהרה,    תקופת הקבלן לדאוג במשך כל    על 

מניעת   יבטיחו  אשר  וכו'(,  רכב   סיכונים גידור  כלי  לתנועת  שהוא  סוג  מכל  והפרעות 
העבודה,   שעות  בכל  רגל  משרד   י" עפוהולכי  דרישות  וכן  המפקח  הוראות  ו/או  דין  כל 

 העבודה.  

 
 מנים ותקופת הביצוע:  ז לוח 00.8

 
התחלת        תוך  ממועד  זמנים העבודהימים  לוח  לאישורו  למפקח  להמציא  הקבלן  על   ,

למועדי   לבצוע העבודה בהתאם  לסיים    הבצוע מפורט  מתחייב  בחוזה. הקבלן  הנקובים 
נקי, מסודר וראוי לאכלוס, לא    כשהאתר את העבודות ולמסרן למפקח כשהן מושלמות,  

עבודה. לא תוכר כל תביעה להארכת   התחלת לנדריים מיום קבלת צו  ימים ק      -יאוחר מ
 .  הפרויקטהבצוע של  זבגין פיגור בלו" זלו"

 

 
 במסמכים ועדיפות בין מסמכים:  סתירות 00.9

 
  . הקבלנילחוזה עבודה  ___סעיף  ראה 

 

 
 חדש:   שלט 00.10

 
ולקבוע    על  להכין  אתר  הקבלן  חשבו   העבודהבכל  על  וברור  חדש  הנחיות  שלט  לפי  נו 

שם   את  יכלול  השלט  מהמפקח.  שיקבל  אשקלון   המזמיןודוגמא  חוף  אזורית    מועצה 
להזמין    תרשאי היהתמועצה השמות המתכננים והמפקח בצירוף כתובות ומספרי טלפון. 

 שלט כמוגדר לעיל, ולחייב את חשבון הקבלן בעלותו.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 עבודות עפר 01פרק 
 גבהים   01.1

 ק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות ולסמן גבהים נוספים על הקבלן לבדו –א 

 ערעור על הגבהים המסומנים ייעשה לא יאוחר משבוע מיום   במקומות הדרושים, כל       

 הוצאת צו התחלת עבודה. לאחר מכן לא תוכר שום טענה לגבי נכונות הגבהים.         

 
 המדידות על ידי המפקח.  אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור –ב 

 
  הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תיעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. –ג 

 

   על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר )חפירה ומילוי( על ידי מודד מוסמך בלבד. –ד 

 

 מילוי וחפירות  01.2

 
 .  פני חפירת היסודותעל הקבלן להשלים את בצוע עבודות המילוי והחפירה ל –א 

 

 בכל האתר ייעשה פירוק ריצוף לפני בצוע עבודות החפירה ולקראת בצוע קידוחי כלונסאות. –ב 

 

                 מחיר החפירה / מילוי כולל תמיד חפירה / מילוי בכל קרקע שהיא. –ג 

 

 טח מחירי עבודות עפר כוללים אחסון אדמה במגרש ושימושה למילוי בכל מקום בש –ד 

 הפרוייקט וסילוק העודף.        

    מחירי פרוקים כוללים סילוק פסולת לאתר שפיכה שיאושר ע"י המפקח. –ה 

 

 חפירה למבנים 01.3

 החפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישום פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות  –א 

 על ידי המפקח.  ו/או של המצעים שמתחת לרצפות ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע        

 יישור הקרקעית, עיבוד למפלסים ו/או לשיפועים הדרושים והידוקה יבוצעו בהתאם         

 .  לתכניות, המפרט והסעיפים המתאימים       
 

 חפירה    01.4

 החפירה תבוצע עד למפלסים הדרושים. בגמר החפירה, תיושר תחתיתה ויסולקו פסולת  

מהצפיפות  95%תית תהודק לצפיפות של ועדשות המכילות אבנים. לאחר הרטבה, הש  

 המקסימלית המעבדתית.  

 מחיר ההרטבה וההידוק כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.  

 
 01.5  מילוי מובא מבחוץ 

מיטב החומר החפור יאוחסן ויישמר לצורך ביצוע מילוי, וזה על פי אישור והנחיות . א  

חיר החפירה.  המפקח, מחיר המילוי הזה כלול במ       

 

מבחוץ פירושו עודף מילוי לחפירה בחישוב נטו תיאורטי על פי המפלסים   מילוי מובא ב.  

הקיימים והמתוכננים בתכניות.      
 

מן  98%-ס"מ  כל שכבה תהודק בכלי ויברציוני פעיל ל  15ס"מ,או  20המילוי יבוצע בשכבות של  ג.  

  .א.ש.הו. הצפיפות המעבדתית המקסימלית שלפי מודפייד א   

 
 01.06 סילוק עודפים ופסולת 

 האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין, תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, 

 למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח, ללא התחשבות במרחק ההובלה.  

 לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 

 

 
 



 

 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 
 כללי 02.01

 

עבודות בטון יצוק באתר, ובעיקר יציקת רצפות וקירות כוללות הכנת שיפועים, פתחים חורים חריצים,  

וכד' בחלקי הבטון השונים, וכן כוללות את חומרי העזר, תבניות, חוטים מסמרים וכו' לביצוע האלמנטים  

ל הדרושות  הפעולות  כל  את  וכוללות  יודיע היצוקים  הקבלן  השונים.  האלמנטים  בין  היציקה  הפסקות 

 שעות לפני המועד המשוער, שבכוונתו להתחיל ביציקת הבטון.   48למפקח לפחות 

 תנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון.  

 ב. במקרים מסויימים יורשו תנאי בקרה בינוניים וזאת אך ורק כאשר המפקח יאשר זאת בכת

 

 הודעה למפקח  –הכנות לפני יציקת בטון   02.02

 
לא יוחל ביציקת בטון לפני גמר כל עבודות  ההכנה, הקמת הטפסות )תבניות( סידור מושלם של הזיון 

 מאת הקונסטרוקטור והמפקח. וקבלת אישור ליציקה 

 סוגי הבטונים השונים יהיו בהתאם להוראות תכניות הקונסטרוקציה, ככלל כל הבטון בבנין 

בהתאם לרשום ע"ג התכניות.  30-יהיה ב  

 

  02.03 שימת הבטון 

 

 כל הבטונים יהיו יצוקים בתבניות דיקט חדשות או פלדה.  
 יש להקפיד למלא היטב מסביב למשקופים כולל החדרת הבטון מתחת למשקופים  

 דרך החורים המיועדים לכך. 

מ', אלא דרך צינורות ומשפכים  2לא תורשה שימת הבטון, אם גובה נפילתו החופשית יעלה על   

 מתאימים.  

 במקומות בהם עלול הבטון להיתקל בזיון הוא יוצק דרך פתחים בטפסות או באמצעות צינורות

 )משפכים( ובצורה שתימנע הפרדה )סגרגציה(. 

 ביסודות, במשטחים, בתקרות ובקורות נמוכות, יושם הבטון בשכבה אחת בכל עומקם ובפעולה 

 אחת. 

ס"מ.    60מודים ובקורות גבוהות, יושם הבטון בשכבות אופקיות שעומקם לא יעלה על בקירות, ע  

 

 02.04 ציפוף וריטוט

 

מיד עם שימתו יצופף הבטון באמצעים שיבטיחו את הציפוף האחיד והמושלם, בעיקר בחלקי מבנה צרים,  

ט"(. שיטות ציפוף אחרות בפינות וסביב מוטות הזיון. הציפוף ייעשה על ידי מרטטים פנימיים )"מרטטי מח 

של בטונים בזמן יציקתם )כגון: בטישה, דפיקות ריטוט בפטישים על הטפסות וכד'( טעונות אישור מראש  

 ובכתב מאת המפקח.  

 

 יישור פני מרצפים, רצפות ותקרות  02.05
 

 פני מרצפים, רצפות ותקרות ייושרו לאחר גמר הריטוט בסרגל על עץ קשה בתנועת ניסור, 

 לסטי.  בעוד הבטון פ

 

 העמסת חומרים וביצוע עבודות על בטון טרי  02.06

    

 ימים )לפחות( מגמר היציקה,  2העמסת חומרים על בטון טרי תורשה רק בתום 

 אך בשום מקרה לא יוחל בהעמסה ו/או בעבודות כלשהן על הבטון הטרי, מבלי לקבל אישור 

  על כך מאת המפקח מראש ובכתב. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אשפרה   02.07

 

ימים לפחות. במשך תקופת האשפרה ישמר הבטון    7תהליך האשפרה יתחיל סמוך לסיום היציקה ויימשך  

ברטיבות מתמדת, אם על ידי המטרה או הזלפה בצינור, כיסוי בשקים רטובים, כיסוי בשכבת חול רטובה  

 ס"מ עובי, או ע"י הצפה בשכבות מים, לפי אישור המפקח.  10

 

 פלדת זיון  02.08

 

קטרים פלדת   לפי  לסוגיה  ממוינת  חדשה,  תהיה  הישראליים,  התקנים  בדרישות  תעמוד  הבטונים  זיון 

 ומכופפת בהתאמה לצורות ומידות הנומימליות שבתכנית. 

 

 שימת מוטות זיון בטפסנות   02.09

 

 מוטות הזיון יורכבו במקומות המיועדים בטפסות לפי הפירוט בתכניות ובהתאם לדרישות  

   –שרו בחוטי קשירה וישענו על תמוכות מפלדה, מבטון או מפלסטיק קשה חוקת הבטון, ייק

 כפי שיאשר המפקח, מראש ובכתב. 

 הזזת הזיון לפני יציקת הבטון. מוטות הזיון בקורות ובעמודים –הקשירה וההשענה יבטיחו אי  

 ייקשרו אל כל אחד מהחישוקים והמערכת כולה תיוצב בצידי  הטפסות, למנוע תזוזות  

 ן היציקה.  בזמ

 

 תבניות   02.11

 

 התבניות לבטונים שיטוייחו תעשינה מלוחות עץ או לבידים לפי בחירתו של הקבלן.א. 

 

 התבניות לבטון חשוף יהיו בהתאם למסומן בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח, בטון ב. 

 חשוף יש לצקת מתערובת המתואמת ליציקת בטונים חשופים ללא הפסקות בין חריצי      

 ההפסקה המסומנים בתכניות, ובטפסים  עשויים  מלוחות עץ חדשים, ישרים ומהוקצעים     

 בשטחי המגע ביניהם מצד אחד ובקנטים עם קיטומים וכיו"ב, הכל בהתאם למסומן בתכניות.       

 

 קשירת התבניות תהיה על ידי פטנט מסוג "סכינים" עם חיתוך אמצעי נוסף ו/או מסוג אחרג. 

   ולא באמצעות חוטי קשירה. וה ערך מאושר לפני הבצוע על ידי המפקח שו    

 

 הצד החיצוני של הבטונים הבאים  במגע עם הקרקע )קירות הממ"מ וכד'( יבוצעו  ד. 

 בתבניות לבידים כדרוש לקבלת שטחים חלקים מתאימים לאיטומם.      

   את הנ"ל יש לכלול במחירי הבטונים.     

 

 לעין שלא יטויחו ו/או לא יצופו שיקבלו גמר צביעה או סיוד בלבד בטונים הנראים ה. 

 הצד הפנימי של הבטונים יבוצעו בתבניות לבידים חדשים בגודלים אחידים ובמישור      

 הנ"ל יש לכלול במחיר הבטונים.   אחד בצורה אטומה כולל קיטום הפינות. גם את     

 

   קביעת צינורות בבטונים 02.12
 

 וולים כבלים לחשמל וכו' יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומןצינורות שונים, שר

 בתכניות. הרכבת האביזרים הנ"ל בבטונים כלולה במחירי היחידה למיניהם ואיננה נמדדת בנפרד.

 

 קיטומים, חריצים 02.13
 

 הכנת חורים, חריצים, שקעים, קיטומי פינות, גופי מים וכו' כלולה במחיר הבטונים השונים 

 סומן בתכניות ופרטיהן. בהתאם למ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עבודות איטום  – 05פרק 
 

 

 כללי    05.01

 כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו         

 המוקדם של המפקח .       

 על הקבלן להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים:        

 חומר האיטום מהסוג הנדרשהבקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם  תעודה שעבר השתלמות והוא .א

 במבחן הצעות זה )התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום( .             

 שנים לפחות בתחום זה . 3מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של  .ב

 

 רציפות שכבות האיטום:   05.02

 מירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוח בתוכניות הקבלן ידאג לש      

 ו/או במפרט ו/או בכתב ו/או בכתב הכמויות ,יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח .        

 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות :    05.03 

 דות האיטום יראו הצעותיואם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבו      

 כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על ידו בכתב . לפני תחילת הביצוע        

 יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש      

 בהם .       

 

 אחריות הקבלן     05.04

 שנים . 10לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של אחריות הקבלן       

 

 הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום:   05.05

 הן שטחים אופקיים והן שטחים אנכיים יהיו חלקים   –כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום  .א

 ויציבים ללא קיני חצץ,וללא שקעים ובלטים.              

 חזות ואמצעים אחרים. חלקים רופפים או בולטים יסותתו ע"י מש .ב

 "גילאר –כל החורים,כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ" של חברת "סיקה".ספק .ג

 בע"מ",העבודה תבוצע לפי הוראות הספק.      

 שטחי בטון אשר ימצאו,לפי דעת המפקח,פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של שכבות   .ד

 האיטום,תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט.               

 שבמפרט הכללי.  090235שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף             

 " לשם שיפור עבידותו והגדלת עמידותו כנגד העברת מים .  2יש להוסיף לטיח ערב "ב.ג. בונד             

 למהיישום הערב יהיה בהתאם להוראות היצרנים . לא יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם הוש            

 הכנת השטחים כנדרש לעיל , ולא לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על ידו            

 כמתאימים.             

 מדד בנפרד ותחשב כנכללת במחירי היחידה  יהכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא ת .ה

 המתאימים.       

 

 מעגילות )רולקות(:    05.06

 מהחול הגס יהיה סומסום רחוץ. משולש  50)חול גס:צמנט(, כאשר %  1:1המלט יהיה ביחסי נפח       

 ס"מ.  6*6הרולקה יהיה       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות:    05.07

 היריעות יהיו תוצרת אירופאית או ישראלית בעלות תו תקן אירופאי או ישראלי . יריעות האיטום       

 לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות,ויבדקו להתארכות בכח   3חלק   1430יבדקו ע"י ת"י      

 לפי המפמ"כ המחמיר ביותר . –קריעה ולעמידות לאורך זמן      

  

  18יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משופרות מולחמות לקיר ורצפה,המכילות לפחות %      

 גר'.   180מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל   4ובעובי מינימלי של   S.B.Sמרי  פולימר אלסטו     

 

 לשני הכיוונים.בכל מקרה החיפוי יעשה לפי 80ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות %      

 הוראות היצרן ובאישור המפקח ,ועל הקבלן לספק למפקח מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים      

 יים של יצרן היריעות, כולל פרוספקט וקטלוג יצרן , וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים  הטכנ      

 . , ולקבל את אישור המפקח בכתב לבצע את העבודה באותן יריעותהישראלי     

 

 היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות כראוי עם ציפוי אגרגט לבן ומודבק אורגינלי ע"י היצרן      

 גמים כלשהם כגון:קרעים,חתכים,נקבובים,קמטים,שקעים ,גלים,בליטות,שוליים פגומים,סיבי  ללא פ     

 זיון בולטים לעין וכ' .     

 

 גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל . על מנת לא לפגוע פגיעה בגלילי      

 גלילים לפחות בחבל קשירה בהיקף קבוצת  8היריעות בהובלה או אחסנה ובכדי למנוע נזק,יקשרו      

 גלילים .כמו כן,אין בשום פנים להניח לגלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה והן באחסנה. גלילי     

 היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש .      

 

 ו בליטות, תבוצע קודם להנחתהשטח ליישום היריעות חייב להיות מוחלק ובכל מקרה קיימים ב     

 או ע"י דייס פלינקוט . הלחמת כל יריעה תבוצע 85/40היריעה שכבת החלקה ביטומנית מסוג      

 מאמצע הגליל כלפי הקצות .      

 

 כיוון הנחת היריעות יהיה בהתחשב בכיוון השיפועים.כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל המישור      

 וי בשיפוע הינו כזה שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיון האנכי או השיפוע האנכי או במישור הנט    

 החפיפה תעשה כדוגמת גג רעפים כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. –    

 

 בדיקת אטימות:   05.08

 ס"מ  5בה של בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגו      

 שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד שבוע ימים על חשבון  48לפחות במקום הגבוה במשך     

 הקבלן.ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות     

 לתקנם על חשבונות ולחזור על ואטימות המרזבים . אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחויב הקבלן     

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

 מדד בנפרד.יההצפה כמוסבר לעיל תחשב  כנכללת במחירי היחידה המתאים ולא ת    

 

 תכולת מחירים ואופני מדידה:   05.09

 ת כל העבודות והחומרים הדרושים בכל לקבל איטום באיכות הנדרשת מחיר האיטום ייחשב ככולל א     

 במפרט )מפרט כללי ומפרט מיוחד( ובתכניות. כמו כן איטום יחשב ככולל גם :      

 הכנת שטחי הבטון .  -

 דרש ע"י יצרן החומרים . יכל ההכנות ושכבות היסוד כפי שי -

 בדיקות אטימות והצפה .   -

 

 טון המאוטם נטו ללא התחשבות בפחת חפיה וכו' . ימדד במ"ר של שטח הבי האיטום  

 

נדרש,י  בטון,אם  המדה  שטח,זיון  לפי  בנפרד  ימדד  האיטום  להגנת  בטון  הכמות ימדה  עם  ביחד  מדד 

כלל  י( ולא י02ות לפרק הכללית של זיון הבטון,כחלק של זיון הבטון,)בהתאם למפרט המיוחד וכתב הכמוי

 המדה. במחיר 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ות אומן ומסגרות פלדהנגר – 06פרק 
 כללי: 

 כל העבודות תעשינה ע"פ התכניות,הרשימות והפרטים.  - 

 וורים ,ארונות חשמל,ע.כ.א, תקשורת וכו' ייעשו מפח יכל העבודות במסגרות לרבות משקופים ע - 

 מגולוון .    

 כל החיבורים ייעשו בריתוכים עם הכנות לעיגונים בפתחים . - 

 

 

 (: SHOP DROWINGSתכנית עבודה )  06.02

 (,פרטי ייצור SHOP DROWINGSהקבלן יכין ,על חשבונו,תכניות עבודה מפורטות )      

 (, ודוגמאות הפרופילים,הפרזול,הזיגוג,הגמר וכד' . התכניות והדוגמאות יובאו 1:1)בקנ"מ       

 ת העבודה . ישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלימסגרות לאישור,הדוגמאות  /למתכנני הנגרות      

 

 מסגרות תכנית פרטי הרכבה המתייחסות לגמר הסופי של הקיר  /הקבלן יגיש לאישור מתכנני הנגרות      

 ולהתאמת פרטי אלמנטי המסגרות לחומר הגמר ,בהתאם להנחיות האדריכלים והפרטים ברשימות .       

       

 אישור תכניות העבודה לא יהוו סיבה  מסגרות במהלך/השינויים שידרשו על ידי מתכנני הנגרות       

 לשינוי מחירי היחידה .       

 

 ארונות שרות )ארונות חשמל,בזק,מים(   06.05

 מ"מ לפחות מכופף לפי פרטי היצרן .  2המלבנים יהיו מפח מגולוון בעובי  .א

 מ"מ לפחות .  1.5כנפי הארונות יהיו מפח מגולוון בעובי 

מספ המסגרות,  ברשימות  המתואר  הכנפיים  למרות  הציוד שיותקן   ייקבעוחלוקתן  ור  ע"פ  סופית 

 אם אין דרישה סותרת הכנפיים תהיינה שוות בגדלן.  .בפועל

. 06.10צביעת ארונות השרות הן הכנפיים והן המלבנים תעשה במערכת סינתטית, בהתאם לסעיף   .ב

 צביעת כנפי הארון תעשה משני צידי הכנף , הן מהצד הפנימי והן מהצד החיצוני . 

הכנפ צביעת  למפקח  להציע  רשאי  יהיה  לאישור  ייהקבלן  יגיש  הקבלן   . חרושתית  בצביעה  ם 

 המפקח מפרט הצביעה החרושתית .

 ג.    פרזול לארונות שרות:     

 פרזול הארונות יכלול את כל מרכיבי הפרזול המצוין ברשימות הנגרות מסגרות .            

 

 נטטית:צביעת מוצרי המסגרות במערכת סי   06.06

 כל מוצרי המסגרות גם אם הדבר לא צוין במפורש ברשימות יהיו צבועים מערכת סינתטית כמפורטת       

 להלן:      

 הכנת השטח: 

 ובמים )מתוצרת כמיתעש(. BC – 70שטיפה יסודית בדטרגנט  -

 .  100חספוס והורד ברק בבד שמיש מס  -

 . 4 – 100שטיפה סופית וניגוב במדלל  -

 טח צריך להיות נקי מלכלוך,שומן,אבק מוצרי קורוזיה או כל גוף זר אחר. לפני הצביעה הש

 מערכת הצביעה: 

 מיקרומטר.  40-50בעובי  ZNשכבה אחת יסוד אפיטמרין אוניסיל  -

ידי  - על  יבחר  הצבע  גוון  הדרוש,  בגוון  אחיד  צבע  משטחי  לקבלת  לפחות עד  בשתי שכבות  צביעה 

 סופר מיקס של חברת טמבור או פוליאור.   האדריכל.הצביעה תעשה בצבע סופרלק מסדרת

 יישום הצבע ,הדילול וזמן הייבוש בהתאם להוראות היצרנים .  -

 

 העבודה תכלול את כל הנדרש לקבלת מוצרים מושלמים. לרבות כל הפירזול, מנעולים, צילינדרים,    06.07

 שמלי. השלמת חיווט במשקופי דלתות, פרזול לשרותי נכים, מנעולי בהלה, מחזירי שמן. מנגנון נעליה ח            

 פסי גומי, תריסים קבועים, צוהרים, צביעה, שילוט, עיגון מעקות, רוזטות, וכו'.              

 

 

 

 

 



 

 

 

 מתקני תברואה – 07פרק 

 
העבודות תבוצענה כמתוכננות ומתוארות בתכנית וכמפורטות ב"מפרט כללי לעבודות בניין" פרק  

ולהבהרות במפרטים    4476,  1205י תברואה )הל"ת(, בתקני ישראל  , בהוראות למתקנ 57-ו  07

 מיוחדים כדלהלן: 

 

על הקבלן לכלול במחיריו אספקת כל החומרים, אבזרים, ספחים וחומרי עזר פרט לאלה שיסופקו  

על ידי המזמין. על הקבלן לספק ולהביא בחשבון כל הדרוש לבצוע מושלם של המלאכה. המחירים  

קנה, חציבה, עטיפה בחול, בבטון רזה או מזוין, כיסוי והידוק וכד' הכל כנדרש.  יכללו חפירה, הת

על הקבלן לכלול במחיריו כל ההוצאות הכלליות, המיוחדות והמקריות הכרוכות בבצוע העבודות  

פרטיהן  אם  בין  הבצוע  מסמכי  של  האמיתיות  למטרותיהן  בהתאם  במלואן,  ומלאכות(  )חומרים 

 ו תוארו במפרטים ובין אם אינם נזכרים במפורש בהם.  סומנו במיוחד בתכנית א

העבודות  שכל  ההכרח  מן  זה  ואין  זה  את  זה  כמשלימים  לראות  יש  במסמכים  המתואר  כל 

 המתוארות באחד המסמכים תמצאנה בטין גם במסמכים אחרים. 

 

 . הקבלן יספק לפי דרישת המזמין דוגמאות של חומרים בטרם יזמנם וכמובן בטרם יתחיל  1

 המלאכות איתם.     

 . נציג הקבלן לבצוע מערכות מתקני התברואה יהיה מנוסה ומיומן ויהיה נוכח באתר כל  2

 זמן שעובדי הקבלן עובדים.     

 . מחיר צנרת הינו כולל ספחים. 3

 מגולוונים ועטופים חרושתיים.   40. צינורות מים בכותלי הבניין הנם פלדה שד' 4

עם  הברגה. צנרת מים במילוי רצפה כוללת הגנתה ע"י  עטיפת    " או "טריו" אומנםAPCב"

 בטון רזה.  

 . צינורות אויר הנם פי.וי.סי.  6 –. צינורות נקזים הנם פוליפרופילן או פי.וי.סי. קשיח עבה 5

 קשיח או פוליפרופילן. צינורות נקזים מתחת לרצפה ועד לתא  הבקרה הראשון הנם      

 ( בריתוך עם עטיפת בטון מזוין. HDPEבעל צפיפות גבוה ) מצינורות פוליאתילן     

 / SN 8. ביב בניין הנו פי.וי.סי. 6

 וסגר בקוטר תקני יורשה תא   טון 5. תא בקרה הנו מורכב מחוליות טרומי עם מכסה 7

 טון וסגר בקוטר תקני.   5עשוי פוליאתילן קשה במגרש בלבד עם מכסה בטון תקני     

 בריתוך.  HDPEינור . גישמה ומוצא הנם צ8

 מ"מ.  3מ"מ ומכבר חוטים מגולוונים בקוטר  2. קולט מי גשם הינו עשוי פח אבץ עובי דופן 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות טיח – 09פרק 
 

 

 כללי:    09.01

דקורטיב             וחיפויים  וחוץ  פנים  טיח  לעבודות  מתייחס  זה  פי  ימפרט  על  טיח  יש  בו  מקום  בכל   ים 

 התכניות .           

 

 מדידת ועבודות טיח:   09.02

 במטרים רבועים לפי השטח המטויח ובניכוי כל השטחים שאינם מטויחים כגון:פתחים,שיפולים           

 בניה נקיה,בטון חשוף,חיפוי קירות וכו' .                        

     

 תחים )גליפים( ומחיר טיוחם יחשב ככלול במחיר  כמו כן,לא יכללו במדידת שטחי טיח של חשפי פ          

על             עולה  אינו  החזית,שעומקו  כלפי  נטוי  או  ניצב  שטח  או  )חשף  הטיח.  של   ס"מ(.   20היחידה 

 

 מחיר עבודות הטיח כולל:   09.03

 .כל החומרים והעבודה הדרושה לקבלת עבודה מושלמת בהתאם למפרט. 1       

לטיח2        הרקע  ,   .הכנת  הטיח  לפי  הקירות  ושטיפת  ,ניקוי  וכו'  גלוי  ברזל  סדקים,כיסוי  איטום   כולל 

 )באופן שיהיו לחים( .           

פירוק3        לאחר  הפגמים  כל  הטיח,תיקון  לעיבוד  והציוד  האמצעים  וכל  זמניות  ודרכים   .פיגומים 

 הפיגומים.           

 מקצועות,עיבוד חריצי מדלף,טיח על חשפי פתחים.   .פינות,גליפים,קנטים,יציקת פתחים,עיבוד4       

 .התיקונים הדרושים לאחר ביצוע מלאכות אחרות בבנין.5       

 .הכנת דוגמאות לאישור.6       

 .שכבת הרבצה לשם תיקון של שטחים שמישוריותם אינה מושלמת. 7       

הדר8        אחר  אמצעי  כל  או  הרבצה,חספוס,גירוד  מיוחד,שכבת  לרקע .דבק  הטיח  הדבקות  לשם   וש 

 שמתחתיו.           

 .שכבת הרבצה תחתונה בכל סוגי טיח חוץ ו/או ציפוי חוץ.9       

 .אשפרה והגנה על העבודה במשך ביצועה ובסיומה, הגנה על שטחים סמוכים מכל פגיעה ולכלוך. 10      

 .חיתוך פינות.11      

 .סרגלים להפרדת שטחים. 12      

 

 ח חוץ:טי 09.04

 וכתב כמויות. יבוצע ע"פ הנחיות היצרן         

 

 טיח פנים:   09.05

 שכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עבודות ריצוף וחיפוי   - 10פרק  
 

 כללי:    10.01

 ידות לפי שטח מרוצף אומפרט זה מתייחס לביצוע עבודות ריצוף וחיפוי כמסומן בתכניות. המד           

 מחופה נטו, ללא תוספת מחיר כל שהיא עבור חיתוכים,ליד הקירות או משקופים,ספי            

 מעברים,עיבוד סביב קופסאות או פתחים,יצירת מדרגה בכניסה למבנה וכו' .           

 

 המחיר:   10.02

 במחיר כל סעיף חיפוי וריצוף נכללים :           

 . הכשרת שטחים לשם ריצופם או חיפויים כגון:ניקוי,יישור,הסרת בליטות,החלקה וכו'.1           

 ס"מ .  15. השלמת המילוי בחול נקי מתחת לריצוף בעובי עד  2           

 . לרבות על לוח גבס. דבק או מצע מלט לבן בשביל ריצוף שיפולים וחיפוי 3           

 שיפועים הנדרשים. . הנחת הריצוף לפי ה4           

 . העיבוד החיתוך וההתאמה הדרושים מסביב לעמודים,לצינורות,על יד דלתות וחלונות.5           

 . מילוי המישקים כמפורט. 6           

 . אשפרה והגנה כמפורט. 7           

 . התיקונים הדרושים בגמר מלאכות אחרות הכלולות בחוזה. 8           

 וש עבודות טראצו יצוק באתר בהתאם למפורט.. ליט9           

 והטראצו בגמר העבודה )דינוג רצפות טראצו נמדד בנפרד(. החיפוי, .רחיצת שטחי הריצוף,10          

 .ביצוע פרופיל הגנה על פינות הקירות. 11          

 הערה:          

וסעי.א            סעיף  כל  במחיר  נכללים  לעיל  המוזכרים  לא הרכיבים  אם  אחרת,גם  בו  נאמר  לא   ף,אם 

 אור "המדידה והמחיר" לגביו )האזכור מחדש ,כאשר ניתן בסעיף,הוא רק עלינרשמו מחדש בת              

 מנת להקל על המבצע ועל המפקח(.                

ו  בנוסף לנ"ל,  ב.             הוראות  נכללים במחירי כל סעיף כל הרכיבים של מחיר המפורטים בהנחיות  

 לקבלנים מבצעי העבודות שבהתחלת המפרט.               

או              הזה  הטכני  הכמויות,במפרט  בכתב  בתכניות  מפורשות  הוראות  נקבעו  שלא  מקרה   ג.בכל 

פרק                הוראות  מיוחד,קובעות  משרדית.כמו   10במפרט  הבין  הוועדה  של  הכללי  המפרט   של 

אם   כן,קובעות              וכו',אלא  בחומרים  לטיח  הנוגע  בכל  המעודכנים  הישראלים  התקנים   הוראות 

 נאמר אחרת במפרטים הטכניים.              

עמיד           יהיה  .הדבק  מראש  אישור  טעון  אריחים  או  מרצפות  להדבקת  בדבק   ד.השימוש 

 לרטיבות,אופן ההדבקה יהיה בהתאם להוראות יצרן הדבק.             

 

 : ריצוף וחיפוי  10.03

 ,ע"פ בחירת האדריכל או כדוגמת הקייםאו טרצו חיפוי וריצוף בגרניט פורצלן או בקרמיקה        

 ע"פ המצוין בתכנית .שפולים בחומר זהה לרבות ריצוף בפסים ובשילוב סוגים שונים.המרצפות יהיו        

 החיפוי או הריצוף. בעלות עמידות גבוהה לשחיקה,ומחירם כלול במחיר יחידת       

 

 חיפוי ה"קופינג" בלוחות שיש:  10.04

הטיח          מטויחים,כאשר  שטחים  על  יבוצע  בהתאם  יהחיפוי  יהיה  החיפוי  ,גמר  בנפרד  וישולם   ימדד 

השט        על  רק  יבוצע  החיפוי  כתמים,סוג  להסרת  וניקיון  רחיצה  היצרן,לרבות  שסומנו  להוראות   חים 

 . לכך בתשריטים       

 

 מדידה ותשלום   10.05

 מדדנה במ"ר נטו ביצוע בפועל . המחיר כולל ביצוע בשילובים שונים  יעבודות הרצוף והחיפוי ת           

 פסים וסוגי ריצוף  העבודה תכלול פרופילים אנכיים עם כנפיים סמויים בתוך החיפוי לכיסוי   של           

 יתוך , "בגרונג" או בהצלבת אריח על אריח. פינות לא יורשה חיפוי פינות בח           

 המחיר כולל ביצוע ניקיון ופוליש לפני המסירה הסופית של המבנה .           

 

 



 

 

 

 

 

 עבודות צביעה   - 11פרק  
 

 

 כללי:    11.01

 הגוון יקבע ע"י המתכנן.מפרט זה ,העבודה תתבצע בהתאם למפרט הכללי והנחיות היצרנים           

 .לעבודות צבע פנים וחוץ וכן לכל עבודות הצביעה כמפורט בתכניות  מתייחס           

       

 א. בכל מקרה שלא נקבעו הוראות מפורטות בתכניות,בכתבי כמויות,במפרט הטכני הזה או במפרט         

פרק               הוראות  כן,קובעות  11מיוחד,קובעות  משרדית.כמו  הבין  הוועדה  של  הכללי  המפרט    של 

 אם נאמר אחרת    ההוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטיח בחומרים וכו' , אל            

 במפרטים הטכניים.             

       

ולפי          המפקח  ע"י  המאושרים  ובחומרים  ומנוסים  מאומנים  מקצוע  בעלי  ע"י  תבוצענה   ב.העבודות 

יצרן החומרים לבי            ,יש להקפיד שהחומרים הוראות   צוע עבודות בתנאים הספציפיים בכל מקרה 

 יהיו מיוצרים לא יותר מאשר שנה לפני השימוש בהם .           

        

 מדד לפי שטח פסי צביעה בגוון או בסוג יג.צביעה של שטחי בניה,בטון מטויחים או לא מטויחים ,ת       

 ימדדו לפי שטחם כנ"ל,ללא תוספת בעד גוונים שונים עלצבע שונה מצביעת שטח הסביבה,           

 שטחים סמוכים.צביעת הקירות בצבע שמן,בצבעי אמולסיה או בסיד סינטטי נמדדת נטו לפי            

 השטח הצבוע,ללא תוספת בעד גוונים שונים על שטחים סמוכים.           

       

 בנפרד והוא הדין לגבי קו  צויןול במחיר ואינו מד.קו ההפרדה בין שטח צבוע לבין מסויד כל       

 ההפרדה  בין סוגים שונים של צבע ו/או גוונים שונים .          

 

 

 ותקרות:אלמטי גבס ,צביעה של העמודים ,קירות פנים,קירות חוץ,   11.02

 . לרבות סתימה ותיקון במחיצות גבס א.שיוף בנייר לטש  וניקוי פני המשטח      

 

 .שוו"ע יצוע שכבת בונדרול טמבור או ב.ב      

 

   בגוון ע"פ בחירת האדריכל. או ש"ע ג.צביעה פעמיים בסופרקריל טמבור      

 

 ,פסים,או שילוב אחר. דוגמאות.צביעת ד      

 

 כדוגמת המבנה הקיים. בגלילה או התזה .בגוון –ין ימעטפת חוץ הבנ  בסופרקריל עלה.צביעה       

 

 ת חשמל,תקשורת,מים,כבוי אש וכו':צביעת ארונו   11.03

 כל החלקים יעברו צבע בתנור,ע"פ הגוון שיקבע האדריכל,יובאו לאתר מוכנים ומוגמרים לאחר            

 צבע  בתנור.           

 

 וכו': משקופים, מעקות, צביעת מתכות,   11.04

 יש לקבל הנחיות היצרן להכנת  או שו"ע של טמבור"טמבור מטאל" צביעת מתכות בצבע מסוג             

 המתכת,לצביעה מכינה,צביעת מגן וצביעה סופית.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אלמנטים מתועשים בבניה  - 22פרק 
 

 תקרות אקוסטיות:  22.01

 

 כל התקרות והאביזרים יהיו תקניים ויעמדו בדרישות כיבוי האש..  א

 

המוצר,  22.02 אספקת  כוללת  הנילווים, הובלתו,התקנתו    העבודה  האביזרים  כל     באתר,לרבות 

 חומרי איטום,הדבקה,עיגון, וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.

 

 

 

 

 

 



 


