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 ץ מבנה מועצה אזורית חוץ אשקלון שיפופרויקט 

 

 מוקדמות  -  00פרק 
 

 אור עבודה יתא.  00.01

חזיתות,  בניה, חיפוי    . העבודות יכללואשקלוןמועצה חוף  במבנה    מכרז / חוזה זה מתייחס לבצוע עבודות 

    הכל על פי המופיע בתכניות הבניה ובמפרט זה.שיפוץ מבנה קיים, 

  תנאי האתר  

 היישוב. הנהלתשמע לכל הנחיה של מפקח הרשות או ייש לה .1

      המפרט 00.02

נפרד   הווה תוספת לחוזה והוא חלק בלתיהמפרט פירושו צרוף המפרט הכללי והמפרט המיוחד. המפרט מ

ביטויה  ממנו. המפרט מהווה השלמה   עבודה המתוארת בתכניות תמצאה את  כל  כי  ואין הכרה  לתכניות 

בכל מקרה יש לקרא את המפרט, כתב הכמויות ותכניות הבניה כמקשה אחת. במקרה של    הנוסף במפרט.

 אי התאמה יגבר המחמיר בינהם.

 המפרט הכללי    א.  

הועדה   בהוצאת  בנין  לעבודות  הכללי  המפרט  של  המפרטים  צרוף  המיוחדת  משרדית  -הביןפירושו 

  .מע"צ -אגף תכנון והנדסה   -  משרד הבינוי והשיכון -אגף בנוי ונכסים  -בהשתתפות משרד הבטחון 

 המפרט המיוחד ב. 

המנוגדות  נה, הדרישות הנוספות, השונות או  פירושו מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדו

 תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.     או המשלימות את הכתוב במפרט הכללי, לרבות

   עדיפות בין מסמכים  00.03

 עדיפות לצורכי ביצוע א. 

 שבמסמכים השוניםהתאמה או דו משמעות או  פרוש השונה בין ההוראה    בכל מקרה של סתירה או אי

ביצוע של עבודה  המצורפים לחוזה חייב הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח לכך שבעה ימים לפני  

הביצוע הטוב, התקן והבדיקות    כלשהיא הקשורה לעניין זה ולקבל הוראות המפקח כיצד לנהוג. )אופן

 שיש לבצע וכו'(. 

( מחמירו מיוחד  או מפרט  כללי  ) מפרט  הוראות   -ת מדרישות תקנים  בכל מקרה שהוראות המפרט 

 עדיפות.  המפרט

 עדיפות לצורכי תשלום ב. 

  התיאורים  פרט וביתר מסמכי החוזה משלימים אתמהעבודות כפי שהם מובאים בהתיאורים של פרטי  

אי התאמה בין תאור   התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתירה ביניהם. הייתה סתירה או

בתכנית ובמפרט, יראו את המחיר   העבודה ואופן ביצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלולים 

ביצועה, כפי שמובא בסעיף כתב הכמויות  יף כתב הכמויות כמתייחס לתיאור העבודה ואופןהמוצע בסע

   .בכפיפות לאמור באופני המדידה

אין בו כדי   ,ציון דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות

חסר, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה  מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם ציון זה    לגרוע

 .באחד ממסמכי החוזה, או נובעה, או משתמעת ממנו



 טיב החומרים   00.04

העדכניים.   הישראליים  והתקנים  המפרט  לדרישות  ויתאימו  ומשובחים  חדשים  יהיו  והמוצרים  החומרים 

והמוצרים המקומיים לדרישות התקניםב יתאימו החומרים  ישראלי,  רים  . לגבי החומהבריטיים העדר תקן 

הקבלן לספק חומרים מהסוג המעולה   התקן המתאים של ארץ מוצאם. כלל הוא שעל  -ומוצרים מיובאים  

במסמכי החוזה. הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים  מתוך המבחר שמתיר התקן, אלא אם כן נקבע סוג אחר

מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק  סימן השגחה. חובה זו לא חלה על   ומוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או

 .אינם בעלי תו תקן או סימן השגחה יצרן אחד שמוצריו 

 מקור החומרים ומוצרים 00.05

קבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש  ה

  חומרים המובאים מאותו מקור. והן ביחס לטיב אותם חומרים. אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב ה

בידי אותם החומרים מתאימים למפרט.   הרשות  אין  חומרים ממקור מאושר, אם  לפסול משלוחי  המפקח 

יקבע את  מוקדם של המפקח אשר  אלא באישור  הקבלן  ידי  על  ירכשו  לא  הסוגים  מכל  התוצרת  מוצרים 

 דריכל לאישורן לפני ביצוע. כל מקרה שידרש, הקבלן ימציא דוגמא של חומרי הגמר לאב .הרצויה

 בדיקת דגימות ואישורן   00.06

 

 המעבדה.  א. הקבלן ישתמש בחומרים או מוצרי המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שאושרו על ידי 

אישור דגימות    .העבודה  ב. העברת הדגימות אל המעבדה תיעשה בעוד מועד בכדי למנוע עיכוב במהלך

המוצרים  מלאה והבלעדית של הקבלן לטיב  ה  וגורע במאומה מאחריותו/או מוצרים על ידי המפקח אינו  

דמי בדיקות    .במפרט ו/או בתקנים והחומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות, כפי שטיב זה מוגדר 

 יהיו ע"ח הקבלן. 

 הגנה מפני השפעות אקלימיות  00.07

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והעבודות בפני השפעות אקלימיות.  אמצעים  

אלה כוללים בין היתר סדורים מיוחדים ליציקות בטונים בימי שרב, כסוי שטחי בטון לשם הגנתם בפני גשמים, 

גבי העבודה או חומר מסוים  המפרט ובהעדר דרישות כאלו ל  רוחות וכיו"ב. הכל בהתאם לדרישותקרני שמש,  

 בכפיפות להוראות המפקח. –

          תכנון הביצוע באתר  00.08

לפני התחלת העבודה, על הקבלן להמציא לאשור המפקח רשימת הציוד העבודה, מקום משטחי העבודה,  

 העגורנים, מכונות שונות, ערמות חומרים, מחסנים, משרדים, סככות, פועלים וכו'.

 קבלני משנה   00.09

יהי ניסיון ומתאימים לעבודותקבלני משנה שיעסקו ע"י הקבלן   שתימסרנה להם לביצוע. כל קבלני  ו בעלי 

המשנה חייבים לקבל את אישור המוקדם של המפקח והרשות בידו לסרב להעסקת קבלן משנה כלשהו או  

  פקח לאשר העסקתו של סירובו של המלהפסיק העסקתו בכל שלב בעבודתו מבלי לתת נימוק לסרבו זה.  

הקבלן משנה זה או אחר לא יגרע מאחריות הקבלן ומהתחננויותיו. הקשר והתאם בין קבלני המשנה והמפקח 

 יהיה רק באמצעות בא כוח הקבלן הראשי.

 תאום נוסף עם קבלני משנה 00.10

  המבנה, ביןתשומת לבו של הקבלן מופנית בזה לגורמים וקבלנים נוספים שיעבדו  בשטח בסמוך ובמקום  

שאי אחרים,  ולגורמים  הזמנתו,  לפי  שלא  ובין  המפקח  הזמנת  משרד  לפי  כגון  משנה  קבלני  בבחינת  נם 

מלא  ת עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאוםהתקשורת, חב' חשמל, משרד הבינוי והשיכון, וכד'. יבצע הקבלן א

 זה.  פעולה ותאום הנוגע לשיתוףוהדוק עם הגורמים האלה. הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל 

נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות, תביעות הדדיות וכי"ב, יימסרו כל העניינים  

השונים במחלוקת להכרעתו של המפקח והכרעתו בנדון תהיה סופית ותחייב את הקבלן. הקבלן לא יהיה  

 ם גורמים נוספים. זכאי לתשלום כלשהו עבור תאום ושתוף פעולה ע



בנוסף לאמור לעיל, יאפשר הקבלן לכל הגורמים והקבלנים  הנוספים הקשורים בבניית מרכז המבקרים ו/או  

באספקת ציוד וחומרים שונים למרכז המבקרים באם יהיו, לבצע עבודתם ללא הפרעה מציידו. כניסת קבלנים 

ן בעבור תאומים אלו ועבודה לצד קבלן  לא תשולם כל תוספת לקבלנוספים תתואם ותאושר ע"י המפקח.  

 נוסף.

 ניקוי המבנה והמגרש  00.11

מכל פסולת, אשפה, אדמה    בנה מזמן לזמן ובגמר כל העבודות,הקבלן יבצע וישא בהוצאות לפנוי המגרש והמ

 וחומרים מיותרים אחרים, וימסור למפקח את המבנים והאתר כולו, נקיים לשביעות רצונו.  

 הובלה  00.12

 ישא באחריות בלעדית להובלת אלמנטים בדרכים בכפיפות להגבלת הרשויות הנוגעות בדבר.  הקבלן

ומחירן כלול במחירי היחידה המתאימים  ודרושות לבצוע העבודה  ולכל מרחק שהוא נחוצות  כל ההובלות 

 וללא כל תוספת מחיר.

   - הקבלן   00.13

 הקבלנים.על הקבלן להיות קבלן רשום לעבודות פלדה לפי סיווג 

על הקבלן להעסיק על חשבונו מהנדס אחראי לביצוע השלד אשר ילווה את הפרויקט כולו יתן מענה הנדסי      

 בשטח ,יעמוד בקשר עם הפיקוח ועם המהנדס המתכנן.

 מהנדס זה יחתום כמהנדס אחראי לביצוע השלד מול כל גוף שידרוש את חתימתו. 

 פי הנחיות משרד העבודה . על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באתר על

 על הקבלן להחזיק באתר יומן עבודה בו ירשמו כל הפעולות או האישורים ע"י היועצים השונים. 

 מדידות וסימון   00.14

 חובת הסימון  . א

מוצא  המשמשות  הקבע,  נקודות  את  המפקח  מן  קיבל  לא  עוד  כל  המבנה  בסימון  יתחיל  לא  הקבלן 

 למדידות.  

ל ידי הקבלן ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידיו, הכל כל המדידות יבוצעו ע

 לפי המקרה ובהתאם לנסיבות.

על הקבלן יהיה לבצע גם חידושי סימון עקב תמורות שחלו מכל סיבה שהיא וכן יהיה עליו להתקין מחדש  

עד למועד סיומה ומסירתה.  נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהיא, וזאת תוך כל תקופת העבודה 

למטרות הנ"ל יעסיק הקבלן על חשבונו מודדים ויספק על חשבונו את כל מכשירי המדידה הדרושים.  

 הקבלן ישא באחריות לשלמות נקודות הקבע והנקודות האחרות.

 . AMמחירי היחידה יכללו מדידת 

 ערעור על גבהים קיימים ב. 

המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן אותן תכניות נכללו במסמכי החוזה תכניות  

לפני התחלת העבודה, הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא  

בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלו. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא 

הגובה הניתנות בתכניות תוך שבוע ימים מיום צו התחלת העבודה, יראו את התכניות    ערער על נקודות

האמורות כנכונות והמדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות עפר. בכל מקרה ערעור כנ"ל  

 לא יימשכו עבודות עד לבדיקת השטח ע"י המפקח וברור הערעור. 

ידה ואביזרי העזר הדרושים למפקח לשם ביקורת במשך הקבלן יספק על חשבונו את כל מכשרי המד

תקופת העבודה. כמו כן, יעמיד הקבלן לרשות המפקח את הפועלים הדרושים לעזרה בבקרת ללא כל 

 תשלום נוסף.

 אחריות הקבלן   00.15



הקבלן אחראי עבור התאמת מידות האלמנטים השונים לפי המידות המצוינות בתכנית, אין למדוד בתכנית  

 המידות הכתובות הן המחייבות את הקבלן. בכל מקרה של אי התאמה עליו לפנות למפקח לשם ברור.  ורק

 בצוע לפי הוראות ובתכניות  00.16

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות ובאורח מקצועי נכון, בהתאם  לדרישות המפרט והתקנים. כמו כן 

מוסכמת   או תקנות בני תוקף מטעם כל רשותתבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צויים  

לד רשאי  המפקח  הרשמית.  סמכותה  בתחומי  הוא  מהם  חלק  כל  או  עליהם,  הפיקוח  מהקבלן אשר  רוש 

להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות והקבלן 

 מתחייב להמציא אישור כזה אם יידרש. 

עשה הקבלן שגיאה בבצוע רשאי המפקח להורות לו הריסה בכל שלב שהוא ללא כל תוספת מחיר. אי גילוי  

 ת הקבלן מאחריות ולא יוכל הקבלן לבוא בטענות למפקח. שגיאות בזמן הביצוע אינו פוטר א

 אשור שלבי עבודה    00.17

 אשור שלבי העבודה, אם ניתן ע"י המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע  במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית

 של הקבלן לשלב שאושר או לעבודה במצבה המושלם או כל חלק ממנו.

   תנאים כלליים  00.18

הקבלן כאילו התחשב בהצגת מחירים בכל התנאים המפורטים  בחוזה, בתכניות, במפרט ובאופני רואים את  

התנאים   את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי  המדידה והתשלום. המחירים המוצגים להלן יחושבו ככוללים

יבה תוכר כס  תנאי כלשהו או אי התחשבות בו, לאהנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם. אי הבנה של  

 מספקת לשנוי המחיר הכתוב בכתב הכמויות ו/ או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.

 תכולת מחירים  00.19

 

אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את המחירים הנקובים בכתב  .1

 כמויות ככוללים את כל האמור להלן )סעיפים א' ט"ז(:ה

 ם, כאמור לעיל.תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרי .א

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות חפירות ארכאולוגיות ומבקרים הקיימת בשטח. .ב

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים וכן עבודות לוואי וחומרי   .ג

הפלדה כלולים ברגי  עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי המכרז / חוזה. יובהר כי במחיר 

  החיבור וכן כל חיזוק או מערכת הכנות לצורך ביצוע עבודות הריתוך או הגילוון או כל דבר אחר. 

   יובהר כי ספיף הפלדה הוא נטו עבור האלמנטים המופיעים בתכנון.

זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות   י עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכיםהשימוש בציוד מכני, כל .ד
 הרכבתם, אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

 הובלת כל החומרים, המוצרים והציוד לאתר, העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.  .ה

עד   . ו עליהם  והגנו  שנסתיימו  עבודות  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  והציוד  החומרים  אחסנת 

 . למסירתם

של הסימון וכל מכשירי המדידה וחומרי העזר הדרושים לכך  מדידה וסימון, לרבות פירוקו וחידושו   .ז

  לפני ואחרי כל שלב ובכל שלב שידרוש זאת המפקח או מהנדס המלווה.

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  .ח

דרכי על  חל  אינו  זה  סעיף   ( זמני.  לניקוז  באשר  הדין  והוא  באחד העבודה,  למדידה  שצוינו  ם 

 ממסמכי החוזה ( .

 הכמויות.  ניקוי שטח והסרת צמחיה, פרט אם יוחדו לכך סעיף או סעיפים בכתב .ט

והאמצעים הדרושים לאחזקת חלקי המבנה, . י על  כגון מדרונו  העבודה  והגנה  ומילויים  ת חפירה 
 מבנה שהושלמו עד למדירת המבנה.חלקי 

  וח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו היטלים אחרים דמי הבטוח למניהם, מיסים לקרנות ביט  .יא

 מטעם משרד האוצר, פרט למע"מ. 

ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השותף. בהעדר דרישה מפורשת לשימוש במחשב, הרי   .יב

 היא לניהול לוח זמנים ידני.  הכוונה



 

מפורשת לשימוש במחשב, ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות. בהעדר דרישה  . יג
 הכוונה היא לחישוב ידני. הרי

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי חוזה או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן   . יד
 העקיפות ובכלל זה כל ההוצאות של הקבלן, לרבות הוצאות המימון. 

 רווח הקבלן.  . טו

 סופקו ע"י המזמין. שמירה, שמירת העבודות שבוצעו, שמירה ואחריות על חומרים  .טז

 תשלום עבור בדיקות בטון או כל בדיקה שתדרש. .יז

 עבודות שלא ימדדו .  2

ימדדו ולא ישולם בעדן. על הקבלן  תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות המפורטות מטה לא  

 לכלול אפוא את הוצאותיהן של העבודות האלו במחירי היחידה המוצגים על ידו. 

 .למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בסביבה, גדור זמני, שלטי אזהרה וכו'אמצעי זהירות   .1

 תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח. .2

 מחסנים.  -מבנה עזר  .3

 מדידות, סימון, פרוק וחידוש סימון תשלום עבור בדיקות מכון התקנים לבטון או כל בדיקה אחרת. .4

 עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הבצוע.  .5

 עי ודרכים ארעיות. ניקוז אר .6

 סילוק עודפי חומרים ופסולת וכן חלקי מבנה שנפסלו ואספקת חומרים אחרים במקומם.  .7

 שעות ביממה לרבות שבתות וחגים.  24שמירה בשטח במשך  .8
חוזה נמדדים בסעיפים מיוחדים של  העבודות האחרות והשרותים למיניהם אשר מחייבים תנאי ה .9

 כתב הכמויות.
 

   מדידה  00.20

בהוצאת משרד  משרדי-הביןבהעדר הוראות אחרות, יימדד כל סעיף למדידה בהתאם לתנאים של המפרט   

 הבנוי והשיכון ומשרד הביטחון. 

   תכולת תאור כתב הכמויות  00.21

וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את יראו את התיאורים המלאים על כל פרטים כפי שהם מובאים במפרט  

פרט ן הם עומדים בסתירה איתם. הדגשת  התיאורים התמציתיים הכלולים בכתב הכמויות להלן, כל עוד אי

במאומה   גרועאין ביכולתו למסוים הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהוא מסעיפי כתב הכמויות,  

 מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה.

 מוצר שווה ערך  00.22

  למוצר מסוים כנקוב בשמו המסחרי המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרט או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה  

חייב להיות שווה ערך ו/או בשם המפעל  המייצר אותו, פירושו שהמוצר   מבחינת הטיב  ו/או בשם היצרן 

והצורה למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישור המוקדם של המהנדס  

 המתכנן והמפקח, ביומן העבודה.

ותאם י לא    -רו  של נרכש כ"שווה ערך"  קיים הפרש בין מחיר המוצר הנקוב באחד המסמכים כאמור לעיל מחי

 להוראות הכלולות בסעיף הקודם לגבי מחיר היסוד. שכר החוזה בכפיפות 

 מים  00.23

הקבלן יקבל נקודות מים באתר הבניה התשלום עבור השימוש במים יחול  על הקבלן. כל הוצאות ההתחברות  

לנקודות כולל שעון, קווים זמניים למבנים לפי צרכי בצוע, סידור לאגירת מים לפחות לשלושה ימים, יחולו על  

 הקבלן.

לא יהיה קו מים סמוך לאתר הבניה, ישתמש הקבלן בסידור הנ"ל לאגירת מים והספקת המים תחול על    באם

 הקבלן. 

 חשמל  00.24



החשמל יסופק מגנרטורים שיביא הקבלן. התשלום עבור כל ההוצאות  משיכה הקווים, ארון חלוקת החשמל 

, יחולו על הקבלן ולא ישולם  , תיקוני וכו' (ות שעליו )שוטפותכולל ממסרי פחת וכו', כולל הגנרטור וכל ההוצא

 כל תשלום נוסף.

 אחריות   00.25

או   לבנין  להיגרם  עלולים  אשר  הנזקים   עבור  הקבלן  אחראי  השונים,  ובמסמכים  בחוזה  לנאמר  בנוסף 

למזמינים או לצד שלישי כתוצאה מהליקויים והקלקולים הנזכרים במסמכים. גם אם נאמר אחרת במסמכי 

 שנים מום מסירתו למזמין.  5נים אחריות הקבלן לאיטום המבנה היא החוזה השו

 שינויים   00.26

לפני ביצוע העבודה המפקח רשאי להורות על שינויים ללא תוספת מחיר יחידה  )הזזת מחיצות פנימיות או  

בשינויי  (. במידה וההוראה על שינוי תתקבל לאחר הביצוע, חייב הקבלן לבצע את  ' ביטולן, הגדלת פתחים וכד

 ומחיר העבודות הנוספות ) הריסה, פרוק וכד' ( יאושר בכתב ויסוכם עם המפקח. 

   שלטים   00.27

וצורות   הלוח  צורת   היועצים.  ולכתובות של  לשלטים  לוח  חשבונו  על  יקים  ע"י  הקבלן  יתוכננו  הכתובות 

 המפקח.  האדריכל וביצועם יאושר ע"י

 דרכי גישה לאתר הבניין  00.28

גמר  כל   עם  ידו  על  ותוסרנה  ועל  חשבונו  ע"י הקבלן  ותידרשנה, תיעשה  הגישה הארעיות, במידה  דרכי 

הגישה הארעיות  דרכי  לקדמותו. התווית  דרכים אלו  הועברו  בו  יחזיר את מצב המקום  העבודות. הקבלן 

המבוצעות תיעשה באישורו של המפקח. תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעבודות סלילה, מים, חשמל וכד'  

במקביל באתר. על הקבלן לדאוג לדרכים ארעיות אשר תאפשרנה עבודה שוטפת וללא הפרעות. לא תוכרנה 

 כל תביעות ולא יוארך משך הבצוע כמפורט בחוזה בגין האמור לעיל

 אישורים מהרשויות המוסכמות   00.29

חיבורים לרשת המים והחשמל    על הקבלן לדאוג בעצמו לקבל אישורים מהרשויות לבצע דרכי גישה  זמניות,

 מחברת החשמל וכו' לצורכי חפירה. 

 אתר פסולת   00.30

כל הפסולת ועודפי החפירה יפונו למקום מאושר . כל תשלום )באם יידרש( לאתר הפסולת, תשלומי הובלות 

 ביומן העבודה ע"י המפקח . בכתב תשלום נוסף. מקום אתר הפסולת יאושר  וכו', יחולו על הקבלן וללא כל

 עבודות בניה  -  04פרק 

 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן. 04כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב כמויות.  : הערה

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי הוראות של המפרט   04.01

, גמר בשינני קשר ויציקת המיוחד והמפרט הכללי, יחשבו ככלולים במחירי היחידה )לרבות הוצאת קוצים

 בטון(.  

השטח הנבנה. מחיר עבודות הבניה כולל  המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל   04.02

בודות הבניה את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל ע

 כמפורט במפרט הכללי. 

  כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל הבלוקים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.  04.03



 צדי המחיצה וכולל בידוד אקוסטי.  חיצות פנים יהיו בלוקי גבס או מחיצות גבס דו קרומי משניקירות ומ 

 ון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה. יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבט 04.04

ע"י בניה בשטרבות   04.05 ומחיצות בנויות  קירות  ובין  ככתוב  יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם 

 . 04כללי בפרק במפרט ה

  1.5צמנט שעוביין לא יעלה על  -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט 04.06

 ס"מ. 

 תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים 04.07

ם לפי התקדמות העבודה הבניה מסביב לתעלות שונות, לוחות חשמל, צינורות מעברים וכו' תבוצע בשלבי 

 ותיאום עם קבלני המערכות השונות.

במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצורת הצינורות הקיימים תוך הקפדה על   

 מילוי החריצים ובידוד מתאים. 

 ים הנדרשים. במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדל 

 על הקבלן יהיה לנקות כל פסולת בניה שתצטבר על עבודתם של קבלנים אחרים. 

 

  



 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק  

 כללי 06.00

 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך.  .א

שנים לפחות בעבודות דומות    5נסיון של  הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל   .ב

במבני ציבור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן שלדעתם הבלעדית 

 לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.

המציע אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו לדרישות כל   .ג

הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי  הרשויות המוסמכות )כגון:  

הבטחון והבטיחות של הפרוייקט והמזמין במקרה של דלתות ומנגנוני בטיחות ובטחון וכד',  וארגוני  

הנכים בנוגע לידיות לסדורי נכים וכד'(. כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה  

מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין  לברר את כל ההנחיות  

 אם פורט הדבר או לא.  

הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל   .ד

 בבנין ובינם לבין עצמם. 

מזו המופיעה   -25%המזמין רשאי בכ"א מהפריטים להורות על מימדים, או חלוקה שונה בכ 

 בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת מחיר. 

הקבלן יכין,  דוגמאות הפרופילים והפרזול,  לאישור האדריכל  לא תבוצע שום עבודה לפני אישור  .ה

 סופי של הדוגמאות. 

כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, הפורמאיקות, הלוחות, הדיקטאות וכד'   .ו

 אדריכל עפ"י קביעת המפקח להבטחת הביצוע עפ"י לוה"ז.יובאו לאישור ה

 כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שטח ע"י ברגים בלבד .   .ז
 לא יהיו ריתוכים בשטח .   .ח
 על הקבלן להקפיד לסמן באופן ברור את כל חלקי הקונסטרוקציה לשם זיהויים הקל .  .ט
 לתכנון וביצוע פרק זה הינם :  רשימת התקנים המחייבים   .י

             265  ,127 ,378  – 374 ,381 –  379   ,382   ,530   ,789   . 

למפר יא.   בתוספת  הוא  זה  במפרט  האמור  פרק  כל  הכללי  המעודכנת, בהוצאתם    11ופרק    06ט 

 לתקנים הישראלים המתאימים, מפרטי המכר ורשימות האדריכל.

 ראה גם רשימת תגמירים.                 

ויתאימם  יב.  לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר 

לתכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות   הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל  

 אי התאמה. 



קח. זכותו של האדריכל להחליט איזה בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות, יש לפנות למפ  

פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה  

ראשונית מחייבת וכי פרטי הנגרות והמסגרות  כפי שהם מפורטים ברשימות האדריכל ידרשו פרוט  

 שות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח. יד הקבלן ויורכבו בבנין כך שיענו לדרי-נוסף אשר ייעשו על

 דוגמאות  יג.  

הקבלן יגיש לאישור האדריכל דגמים ו/או תכניות של כל פרטי נגרות והמסגרות, כולל פירזול וכו',    

ייצור כל הפריטים רק לאחר אישור האדריכל  שישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלת העבודה. 

 לדוגמאות.

 דלתות  06.01

של דלתות   Aלמוסדות חינוך מסוג דגם    6185דלת בטיחותית בעלת תו תקן    -דלתות פנים/חוץ  

ס"מ ומילוי   0.08שכבות פח מגלוון בעובי   2שרהבני או ש"ע. הנכף מורכבת ממסגרת עץ היקפית,  

משקוף   ק"ג/מ"ק.  40בעל משקל סגולי של    C/F/Cפוליאוריטן מוקצף בהזרקה מסוג שאינו פולט  

ל טיח  מותאם לעובי קיר כול  6185של דלתות שרהבני או ש"ע, תואם לתקן    F1-Sפח מגולוון מסוג  

ומותאם לשרטוט ברשימות. המשקוף יסופק לאתר כשהוא מרותך כיחידה אחת ולא מפורק. בקירות  

יש להשאיר מרווח מספיק לביטון. קיצורה במקרה של סטיה    בלוק או בטון  יאפשר  מבנה הכנף 

,  950עם מנגנון נעילה גלילי לפי ת"י    101מנעול חבוי לפי ת"י    –בגובה הריצוף. מערכת נעילה  

   יות מנוף מנירסוטה ורוזטת ביטחון.יד

( יותאמו לרב מפתח  קי מוצאם לכל    –( של קוד  MASTER KEYמנעולי דלת כולל כל הסוגים, 

הדלתות, כמו כן, יקבעו אזורי משנה, בהתאם להנחיות המפקח )גרנד מסטר קי(. מחיר רב מפתח 

 יכלל במחיר הדלתות.

המופי בין  סתירה  של  מקרה  שבכל  בזאת  המופיע  ב  ע מודגש  יגבר  האדריכל  ורשימת  זה  פרט 

 ברשימת האדריכל. 

 

 חומרים 06.01

 

 

 מ"מ מצופים בפורמייקה סוג א' .  17ארונות המטבח יהיו עשויים מלוחות סנדוויץ' בעובי  .א

ופגמים מכל סוג אפשרי. הקבלן חייב לוודא   .ב וחפשי מתולעים, מחלות  יהיה חדש, בריא  כל העץ 

דאג לטיפול כימי מוקדם. על פי דרישות האדריכל יהיה חייב הקבלן שהעץ בא ממקור ידוע אשר  

 להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ חפשי מתולעים ו/או מזיקים כלשהם.

וגוונים עפ"י     0.8  -אם לא צויין אחרת, תהיה הפורמאיקה בעובי שלא יפחת מ   .ג מ"מ בכל גימור 

ללא חיבורים, חפיות, בקיעים וכד'.  החלטת האדריכל. לוחות הפורמאיקה בכל אלמנט יהיו שלמים 



המציע מתחייב להשיג כל גוון וכל גימור שיבחר ע"י האדריכל מתוך הקטלוג המורחב של "לדי" )גם 

 אם יש ליצרו במיוחד(. כל זאת ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לוח הזמנים.

 לא יותר שימוש בלוחות סיבית או לוחות שבבים מכל סוג שהוא. .ד

חדשה וחסרת פגמים. מוצרי המסגרות    37ST-שיית המסגרות תהיה פלדה  הפלדה שתשמש לע  .ה

יוכנו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. כל מוצרי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים,  

 וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי. 

פי פרט אדריכלי.    מ"מ מפח מגלוון ובצבוע בתנור על 2משקופי פח מגלוון יהיו בעובי מינימאלי של  .ו

 ברוחב המשקוף יילקחו בחשבון עובי הקיר ועובי הטיח.

מ"מ מינימום עם חיזוקים לפי הצורך. דלת הארון תהיה מגלוונית    1.5ארונות שירות יהיו מפח בעובי   .ז

 ותבוע משני צדדים בצביעה בתנור.

 יצור והרכבה  06.02

)עבודות    12ולהעמסה בהתאם למופיע בפרק  כל פריטי הנגרות והמסגרות יבדקו למעבר אויר, מים   .א

 . 2( כינוי 1990אלומיניום 

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. .ב

 . °180-בהעדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים ב .ג

לפני עבודות הגמר ירכיב המציע משקופים עוורים )מלבנים סמויים( מחומר וצורה שיקבע האדריכל.   .ד

ם הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך הבטחתם,  לאחר מכן יקבע את המשקופי

קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונו המלאה של האדריכל. גם המשקופים העיוורים לא ימדדו  

 בנפרד.

 .  1161משקופי הדלתות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות ובהתאם לת"י  .ה

 

 הרכבת משקופי פח:  .ו

ס"מ מכל צד,    50)מתפצלים( כל    25/3בעזרת זנבונים מברזל שטוח  החיבורים לקירות ייעשו   .1

המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך מזוזות הקיר. יש לדאוג שהזנבונים יוכנסו לתוך הבטון  

 היצוק בצידי המשקופים. 

 ס"מ לתוך הריצוף ויקבל חיזוק תחתון כפול.  6כל משקוף המגיע לרצפה יוכנס  .2

מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל מקרה שיש צורך לחיבורים    3ל  פרופילים שגובהם אינו עולה ע .3

הריתוך  וצורת  החיבור  מקום  על  המפקח  אישור  את  לקבל  יש  מרותכים  חלקים  שני  של 

 והליטוש.

 כל משקוף יהיה ברוחב הקיר בתוספת עובי ציפוי הקיר משני הצדדים.   .4



גטיב למנעול י לסגור  החורים עבור המנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד, את הנ  .5

 בפח מולחם. 

ב   .6 בטון  ימולאו  במלבני    -20המלבנים  מזוזות  בתחתית  כמפורט.  ויעגנו  אויר  חללי  ללא 

הדלתות יותקן שומר מרחק  מאושר. במחיצות גבס יהיו עגוני המלבנים לפי פרטי אורבונד  

לתכ בהתאם  יבוצע  למיניהם  המלבנים  עיגון  מקרה  בכל  מכופף  סמוי   מלבן  גבי  ניות על 

התאמה   אי  ו/או  סתירה  של  במקרה  הישראלי.  ולתקן  הכללי  למפרט  ויתאימו  המאושרות 

 תקבע הדרישה המחמירה יותר. 

בזוויות   .ז לחיבורים  פרט  באמצעיתם,  פרופילים  לחבר  אין  אחד.  ישר  במישור  יהיו  הפרופילים  כל 

חדים פרופילים חלולים יסגרו  שיבוצעו ב"גרונג". קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות  

ע"י פח מרותך וליטוש קצוות. המציע יהיה אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל 

חלקי המבנה. האיזורי מנעולים ירותכו קופסאות נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק קלים. כל החיבורים  

חלק. שטח  קבלת  עד  וישוייפו  וקשיחים  חזקים   יהיו 

 יהיו מחומר ובגמר זהים )אלא אם צויין אחרת( וללא ברגים ואומים בולטים.  אביזרי החיבור 

 הדלתות  יהיו דלתות משופרות עמידות ברטיבות .  .ח

כל דלתות המתכת תהינה מצופות בפח משני הצדדים. כל הפחים יחוברו לכל אורך התפרים ויושחזו   .ט

אפו בצבע  והגימור  ובליטות,  ללא שקעים  מישורי  יהיה  הפח  עפ"י  כנדרש.  בגוון  בתנור  קלוי  קסי 

קביעת   עפ"י  הכל  ותריסים,  אחר  או  עגול  צוהר  חיתוך תחתון,  יכללו  הכנפיים  האדריכל.  בחירת 

 האדריכל.

מ"מ, פרופילי פלדה:    1.5מ"מ, פח כיסוי:    2.0המידות והעוביים לא יפחתו מהמצוין לעיל: משקופים   .י

 מ"מ.  4.0

לאח .יא חמה  טבילה  ע"י  יבוצעו  מגולוונים  הפריט. חלקים  ייצור   ר 

יפחת מאשר    ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים תיעשה רק    8.37ציפוי הגלוון לא 

 . 11אחר ביצוע פריימר מיוחד בהתאם למפרט פרק 

כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני מסירת הבניין יוחלף ע"י   .יב

 הקבלן ועל חשבונו.

 .ולהחלטת המזמין יכללו מזוזה כשרה עפ"י בחירת האדריכל כל הדלתות . יג

כל הפריטים למיניהם כוללים, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות   .יד

 וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח. 

 הזיגוג  06.03

בועות   .א כגון  ופגמים  ליקויים  ללא  חלקה  צרובה,  תהיה  הזכוכית  אחרת,  צויין  לא  גלים,  אם  אויר, 

  DESIGNATED לזיגוג  SPECIFICATION FEDERAL .S.Uשריטות וכיו"ב ותענה לדרישות 

A441   -  DL   .ערך שווה   או 

גבי    על  תווית  חוסר  והמפקח.  האדריכל  לאישור  עד  היצרן  שם  של  תווית  תשאנה  הזכוכיות  כל 



החלפתה.   ידרוש  והמפקח  תתקבל  לא   הזכוכית 

לאישור    דוגמאות  יספק  לזגג.המציע  שבדעתו  הזכוכית  סוג   מכל 

 וישאו את שם היצרן, עובי ואיכות הזכוכית.  10X10דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל  

עובי הזכוכית גווניה וסוגה יקבעו ע"י האדריכל אך העובי לא יפחת בשום אופן מהנדרש עפ"י תקנה,  .ב

 תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת.

אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם ללא פינות חתוכות )חומרי איטום  הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת   .ג

 במפרט הכללי(. 120333קבוצה ג' סעיף 

 הגימור והצביעה  06.04

)פרק   .א המיוחד  והמפרט  הכללי  המפרט  עפ"י  ייעשה  הצבע  עבודות  למפרטי  11ביצוע  בכפוף   )

האדריכל.  והנחיות  מע"ץ  מפרטי   "טמבור" 

ת הבאות )המובאות לתזכורת נוספת בלבד(. לפני הצביעה יש לנקות במיוחד יש לשים לב לנקודו 

של התקן השוודי עד לקבלת שטח בלי סימני   A.S.  2.5את שטחי המתכת בניקוי בחול לדרגה  

 חלודה או התקלפויות. 

 כל חלקי העץ יעובדו בחומרי מגן וגמר נגד תולעים, טרמיטים, עובש וכן נגד בעירה. .ב

פעמים, אלא   3" או ש"ע,  2000קסילמון" )או ש"ע( והגימור יעשה ב"לזור  כל חלקי העץ ייצבעו ב"   .ג

אחרת. צויין   עם 

 פעמים.  3לחילופין, במקרה של גימור שקוף, תבוצע הצביעה בלכה "דור"  

המשקופים לדלתות הלבודות יהיו, מגולוונים בגמר צבע קלוי בגוון עפ"י בחירת האדריכל, הכנפיים    .ד

מעץ אשור או אלון עפ"י החלטת האדריכל  ו  נסתרים  נטים לדלתות יהיויהיו בגמר פורמאיקה. הק

 פעמים.   3ובגמר לכה דור 

במקרה שיוחלט ע"י האדריכל לבצע צביעה של הכנפיים בצבע אטום תבוצע העבודה )ללא תוספת   .ה

 מחיר( ע"י אפוקסי קלוי בתנור הכל בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.

הפח לפריטי נגרות ומסגרות למיניהם, יהיו מפלדה מגולוונת כל פריטי המסגרות לרבות משקופי   .ו

"ראל". מקטלוג  האדריכל  שיבחר  גוון  בכל  קלוי  צבע   ובגמר 

הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז. דוגמת הגוון תובא  

קרון והאחריות לגבי  מי   -60לאישור לפני ההזמנה. הצבע יהיה צבע אפוקסי בעובי שלא יפחת מ

 שנים. -10דהייה, התנפחויות וקילוף, לא תפחת מ

מיקרון. הגלוון יבוצע לאחר גמר היצור לרבות חיתוך    80דרישת המינימום לגלוון הינה גלוון חם,    .ז

 חירור ריתוכים וכד'. 

מהשפעות   .ח מוגנים  עטופים  ויהיו  ייפגם  לא  שהצבע  בצורה  בבנין  יונחו  הצבועים  החלקים  כל 

 יות.אקלימ

 הפרזול  06.05



הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל לפני שסופקו הפריטים   .א

 לאתר. 

בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם, איכותם, חוזקם,   .ב

וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט במק ום. כל חלקי הפרזול  צורתם 

 המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי מחלידים. 

מקרה   .ג בכל  בלבד.  חלקי  הינו  במפרט  המופיע  למיניהם,  והאביזרים  הפרופילים  הפרזול,  פרוט 

ו/או   היצרן  קטלוג  עפ"י  והמשלימים  הדרושים  והפרזולים  האביזרים  כל  הפריט  במחירי  נכללים 

 לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל.

באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי ומותאמות   .ד

 לציר ולמשקל הכנף.

 הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה מושלמת ותיקנית. .ה

סגרי .ו במסמרות ידיות,  יורשה שימוש  לא  ברגים.  בעזרת  ורק  אך  לפרופילים  יחוברו  ומנעולים,  ם 

 לצורך זה.

 הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופיל ובהתאם למופיע במפרט והוראות האדריכל. .ז

 הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפירזול והאביזרים. .ח

מפתחות לכל מנעול בתוספת מפתח    3צילינדר שונים,  כל המנעולים, הדלתות והחלונות מנעולי   .ט

 מסטר, כגון מערכת "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע. 

מנעולי "גמא" משופרים עם רוזטה מחוסמת למניעת קידוח,    2כל דלת כניסה ליחידה  לבנין תכלול   .י

 או מנעול "רב בריח".

מחזיקים, ברגים וכד' יהיו מחומר בלתי מחליד ויהיו  כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים,  .יא

 זהים בגימורם לגימור הפריט כולו. 

הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצרת "אלום", או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל, אלא אם צוין   .יב

 אחרת.

של  . יג התקינה  פעולתו  שתבטיח  ובאיכות  בכמות  בצורה,  ויהיה  שאושרה  לדוגמה  יתאים  הפרזול 

 יט במקום. הפר

 , גם את הפירזול הבא: ובהעדר הנחיות אחרות  דלת פתיחה תכלול, בין היתר .יד

צירים פרפר תוצ' "אלום" או ש"ע בגוון עפ"י בחירת האדריכל עשויים פח פלדה מכופף    3 .1

חורים    4מפלדה ומגיני צירים לכל כנף. )הצירים יתאימו בכל מקרה למשקל הכנף(.    1/8" 

רגי כרום ניקל כיפוף והתקנת הציר בשקע במשקוף באופן שלא שקועים בכל אגף של הציר ב

 יבלוט מפני המשקוף, כולל חיזוק בתוך המשקוף. 

 עצר קפיצי מחוזק לכל כנף.  .2

 מנעול לפתיחה חשמלית )בדלתות בהן יש דרישה(.  .3



 לפי הנחיות הפרזול. ידיות, מנעולים ורוזטות  .4

 ע"י האדריכל.  רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו .5

 מנעולי צילינדר "ירדני" או ש"ע.  .6

 סדרת סופטליין או ש"ע.  93TS-מחזיר כנף הידראולי מסוג "דורמה"  .7

 . להחלטת המזמין מזוזה כשרה .8

 שקעים במישור הכנף כולל חלק נגדי שקוע ברצפה, ועיבוד חור מותאם במשקוף   .9

 ולפי הנחיות יועץ האקוסטיקה. ATHMCRמברשות איטום מסוג  .10

רה של אי התאמה בי הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים תקבע הדרישה במק .טו

 הגבוהה ו/או המחמירה יותר.

ירדני" או ש"ע. בדלתות בשרותי הנכים    7008דלתות השירותים יהיו בעלות התקן "תפוס/פנוי" כגון "  .טז

 יהיו בנוסף גם מוטות פתיחה תקניים עפ"י בחירת האדריכל.

הברג .יז המשקוף  באזור  של  הפנימי  מהצד  מחוברות  בוקסות  ע"י  המשקופים  יחוזקו  הצירים  ת 

 ומותאמים לציר ולמשקל הכנף.

 
 

 תאור פריטי המסגרות  06.07

הארונות היעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'(  יהיו עשויים פח מגולוון במידות  .א

"איקרוס", "עובדיה ניסים", או "אחים שהרבני" עפ"י בחירת  שיקבעו ע"י האדריכל ויהא מתוצרת  

 האדריכל.

בעובי    מכופף  מגולוון  פח   מ"מ.  2.0המשקוף 

מכופף    מגולוון  פח  הרשויות    1.5הכנפיים  דרישות  עפ"י  מגולוון  פח  או  עץ.  מלוחות  הגב  מ"מ. 

האדריכל. ואישור   המוסמכות 

אישור האדריכל. הפרזול: ידיות לחיץ או טריקה,  חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ו 

האדריכל.  דרישת  עפ"י  אחרים  או  צילינדר  מנעולי  סמויים,   צירים 

האדריכל.  בחירת  עפ"י  בגוונים  בתנור  קלוי  צבע   הגימור: 

בכל הארונות היעודיים, יכללו, בין היתר, גם שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום   

יובאו לאישור האדריכל טרם הביצוע. מידות הארונות מורכב ע"ג   ועיצובם  הדלת. גודל השלטים 

וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות, וכן עם האדריכל  ויקבלו את אישורו 

לפני הביצוע. כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר דלתות הארונות היעודיים  

בעל .יהיו  המוסמכות  הרשויות  אישור  עפ"י  הכל  כנדרש  אש  עמידות   י 

לסביבתם.  זהה  בגמר  יהיו  שונים  יעודיים  ארונות   דלתות 

ציפוי זה יבוצע במישור הציפוי ההיקפי )ולשם כך תבוצע הדלת במישור המתאים( ובקוים עוברים   

 ומותאמים לקוי הציפוי: 



והן תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י דרישות    דלתות הפח תהיינה מתוצרת רינגל, שהרבני או ש"ע  .ב

ע"י   הנדרש  עפ"י  אחר  פתח  או  סידור  כל  ו/או  אוורור  תריסי  ו/או  צוהר  גם  ותכלולנה  האדריכל 

 האדריכל.

מ"מ עפ"י פרט היצרן באישור האדריכל. הכנפיים מפח    2.0המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי   

ק"ג/מ"ק. וכן   80 2הכנף(, כולל צמר סלעים בעובי "  מ"מ )פח משני עברי 1.5מגולוון מכופף בעובי 

   חיזוקים פנימיים ו/או כיפופים ככל שידרש למניעת עיוותים.

 הגימור, הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע בסעיפים האחרים. 

מ"מ עפ"י פרט    2.0דלתות התריס תהיינה תוצרת שהרבני, רינגל או ש"ע, המסגרת פח בעובי    .ג

הכנפיים  מ"מ.   2.0פח    היצרן. 

 הגימור והפרזול עפ"י המופיע בסעיפים אחרים. 

דלתות הביטחון תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדריכל המשקוף, מפח פלדה מגולוון    .ד

מ"מ עפ"י מפרט רב    2מ"מ. כל כנף מורכבת מצלעות ולוחות פלדה, חיפוי דו צדדי בעובי    2בעובי  

דרישות האדריכל. הפרזול בכל כנף, זוג ידיות עפ"י בחירת    בריח, כולל צוהר עגול או אחר עפ"י

הצצה    3האדריכל,   עינית  קדמיום,  "דורמה  °180צירי  שמן  מחזיר  בטחון,  סגר  מחוזק,  עצר   ,-

93TS  מנעול רב בריח עם מגן צילינדר ," 

 

החלטת   3מחוסם   עפ"י  אחרת  פתיחה  צורת  או  קוד  עפ"י  חשמלית  פתיחה  ולשונית  זויתן  מ"מ, 

ו/או דלת פתיחה חשמלית תהיה הידית החיצונית קבועה כל דלת  האדר יכל. במקרה של דלת חוץ 

  במסלול מילוט תכלול עפ"י דרישות האדריכל גם מנעולי בהלה.

 גימור משקוף צבע קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. 

ובכל אגף אש הכל עפ"י קביעת  .ה והעשן תותקנה במעברים או ביציאות  האדריכל.   דלתות האש 

הדלתות תהיינה חד או דו כנפיות במידות שתקבענה ע"י האדריכל. הדלתות מתוצרת מוכרת ונושאי  

מ"מ,    2תו תקן כגון "ש.ב.א", "רינגל" או ש"ע  ויכללו, בין היתר, משקוף פח מכופף מגולוון בעובי  

דו צדדית בעובי   בין הדפ  1.5כנף פח  ואקוסטי  חיזוק, בידוד טרמי  גומי  מ"מ, צלעות  נות, אטמי 

בנקודות המגע של המשקוף והדלת )לעשן קר(, פס תופס בצידי הדלתות, פרזול חסין אש )עפ"י 

 בחירת האדריכל(. 

הכנפיים יכללו גם צוהר עגול או אחר עפ"י בחירת האדריכל עם זכוכית חסינת אש. מחזיר שמן או  

לינדר, עינית הצצה, מנעולי בהלה, ציר מחזיר כאחד משלושת הצירים וכן מנעול רב בריח עם מגן צי

זויתן ולשונית לפתיחה חשמלית עפ"י קוד. או פתיחה אחרת וכן מגנטים מיוחדים ופרזול מותאם  

 O.N  (OPEN NORMALLY .)לתפעול, דלת 

מגולוונים אופקיים וחזוקים אנכיים ע"י ברזל    ╪1מאחזי היד של המעקות יהיו עשויים מצנורות "½ .ו

 עגול או שטוח הכל עפ"י המופיע ברשימות בתכניות המבנה ובתכניות האחרות. 

 הגימור עפ"י המופיע בסעיפים אחרים.  



 

 פלדה.   06.08

  - 37הפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדה פרופילים מעורגלים, פחים צינורות ברזל עגול המוכרת כפלדה  
ST   אלה אם צוין אחרת בתוכניות . הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה ו/או מוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה

מתקפלת. הקבלן ימציא למזמין תעודה מטעם יצרן הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת לשימוש מתאימה 
 למפרט ולתקנים .  

חבו הפרטים)פרטי  כל  התכניות,  עפ"י  לקשתות  ערגול  יכללו  היחידה  והתאמות מחירי  להכנה  הנדרשים  ר 
 לאמבטיית הגלוון( לצרכי גלוון, הכוונה לפרטי חבור כהכנה לגלוון.

 

 עבודה   06.09

תבוצע לפי הכללים והנוהגים המקובלים ועל ידי בעלי מקצוע מדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי    כל העבודה
 במפרט הכללי בחינות הרתכים .   06.033תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 

 

 מידות    06.10

ואת  ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה  יעסיק בשטח מודד מוסמך עם  הקבלן 
 מתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת קונסטרוקצית הפלדה .  התא

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורך קביעת המידות  

 המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה .

 הסיבולת המותרת בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן : 

 מ"מ .   -+  1.5עבור החיבורים למיניהם  –הדיוק במידות בין חורי הברגים 

 

 חיבורי ברגים    06.11

הברגים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים לפי תק"י, החורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים,  
 נקיים ומתאימים לקטרי הברגים . המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר . 

יבורגו והאומים  יהיה ללא הברגה  יש להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל החור  מעל דסקיות    יחד עם זאת 

 תקניות מפח ברזל .  

 שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם ימרחו במיניום כמפורט לפני ביצוע החיבור .  

 

 .   st52ברגי העיגון יהיו מסוג   8.8טון / סמ"ר מסוג  8.0הברגים לקונסטרוקציה העיקרית יהיו מחוזק גבוה  

תכניות, יעמדו הברגים ותבוצע כל העבודה, לפי במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם יידרש ב
 רשות התקן המאושר )תקן גרמני עדכני( , כולל ציוד מתיחה ודריכה, שעון וכו' הכל בשלמות . 

 

 חיבורי ריתוך    06.12

 סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכנית ו/או בהתאם להוראות המזמין .  
 יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה לפי ביצוע עבודות הריתוך .  

 במידה ואין סימונים בתכניות יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י לפלדה . 

 יתוך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן ביצועה.  המזמין/מפקח רשאי לבדוק את טיב הר

מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקת חורים ומקומות שרופים, ומבחינות אחרות  
 יתאים למפרט ולתקן המאושר . 

בדיקות רנטגן ו/או  עם גמר הריתוך יש להוריד את ה"שלקה" . בדיקות הריתוכים יעשו ע"י בדיקת ראיה ו/או

 מגנטים לפי דרישת המפקח /מזמין, הכל ע"ח הקבלן . 



 חיבורי עוגן    06.13

חיבורי עוגן של חלקי הברזל יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות וו/או כפי שיקבע 
 ע"י המהנדס.  

קציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרו
   אום וטבעת .

 

בכדי לקבל גמישות מסוימת ביחס למידות, יוכנס הבורג לתוך חור שצורתו צורת קונוס קטום, או צינוריות 

 אחר שיאושר ע"י המהנדס המלווה . ליצירת חלל בבטון סביב לברגי העיגון כמפורט בתכניות, או כל פרט

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון ועמודים, ויהיה אחראי  

 סטרוקצית הפלדה . אליהם מיועדת להתחבר קונ –להתקנה המדויקת של כל העוגנים בבניין 

הן באחריות הקבלן   –ו אי התאמת העוגנים  בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי דיוק במקום, א

 שאת בכל ההוצאות  הנובעות מהן .  ועליו ל

 קונסטרוקצית פלדה   06.14

כל חלקי הקונסטרוקציה יוכנו מראש בבתי המלאכה באמצעות שבלונות מתאימות שתאפשרנה ייצור וחיבור 
 מסוימים בהתאם לפרטים תכניות . 

בחלקים מוכנים ריתוכים ביניהם  ונקובים במקומות הדרושים לשם את הקונסטרוקציה יש להביא לאתר  

   ההרכבה במקום ע"י ברגים .

 ן למצבים ל חלקי המבנה הקיימים.  המידות תהיינה מדויקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתכניות וה

במקרים יוצאים  כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא     תורשינה   לא 

 סכמתו המפורשת בכתב של המזמין . מהכלל וזאת בה 

יתואמו   חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם ממספר חלקים בבית המלאכה עקב בעיות הובלה, 

 מראש עם המהנדס המלווה , ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה . 

ר אלה לפני התחלת הייצור, פרטי חיבורים אלה הקבלן יגיש לאישור המהנדס המלווה: מקום ופרטי חיבו

כך   לתנאי העבודה באתר הבנייה,  יותאמו  פרטי החיבור  חיבורים,  יציבות האלמנטים במקום  יבטיחו את 

 שתובטח איכותו של החיבור המוצע . 

י כל הריתוכים חייבים להיות רציפים, אין לאפשר ריתוכים נקודתיים או לסירוגין יש להשחיז ולעגל חיבור

 מילאת ופינות. 

 ריתוכים חייבים לעבור השחזה למניעת קצוות חדים .

 בקורת   06.15

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית המלאכה, בקורתו 
הסופית  של המזמין לפני הבאתם למקום העבודה. אישור להבאתם לאתר העבודה יינתן רק לאחר שבוקרו  

 ונבדקו שנית ע"י המהנדס המלווה ולאחר שבוצע בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו .  
 

 הרכבה   06.09
 

 על הקבלן לסייר בשטח ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. 
 

שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן שבועיים לפני תחילתה תוך שהיא חייבת לקבל מראש את אישור  מהנדס 
 המזמין .  

 
על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה ולשלמות חלקי  

 המבנה הקיימים .  
 



בטיח מבחינת  הן  הולם,  זמני  לחיבור  לדאוג  יש  ההרכבה  של בעת  התהוותם  למנוע  כדי  והן  בעבודה  ות 
 מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. 

מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המזמין / מפקח  והיא כלולה במחיר ולא ישולם עליה 
 תשלום נוסף. 

 
ה במשך כל תקופת האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקצי

 ההרכבה . 
 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על האחריות הקבלן ועל חשבונו .  

 
 בטון קונסטרוקצית הפלדה לחלקי בטון   06.16

 
לבין   בינם  שהותירו   , לחללים  העיגון  ברגי  בין  המרווחים  של  בבטון  המילוי  את  כוללת  הבטון  עבודת 

   כמרווחי הקמה . –קונסטרוקצית הבטון 
 כן נכלל מתחת לפלטות הבסיס של חלקי הקונסטרוקציה למיניהם .  

 
 ( ע"י הקבלן  SHOP DRWהכנת תכניות עבודה מפורטות )   06.17

 
הקבלן  ע"י  נוסף  פירוט  המחייבות  ברמה  הן  אלה  תכניות  מפורטות.  עבודה  תכניות  אינן  תכניות ההגשה 

 לביצוע מדויק של הקונסטרוקציה.   –כה  המבצע כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלא
 והרכבה הכלכליים והמהירים .    
 

 הקבלן המבצע יכין תכניות עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע הקונסטרוקציה .   
 

יותר לקבלן שימוש לצורכי ביצוע רק בתכניות עבודה שהוכנו על ידי מהנדס מוסמך ואושרו ע"י המזמין כנדרש 
 לעיל . 

 
 הקבלן המבצע יכול להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא לנכון בעת הכנת תכניות המפורטות.  

 ים אלו או לאו .  המהנדס המלווה יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיבי
נוסף   זכאי לתשלום  יהיה  לא  והקבלן המבצע  קונסטרוקצית הפלדה  כלול במחיר  אלו  עבודה  מחיר הכנת 

 בנפרד בגין זאת . 
 

 
 בדיקות ריתוך 

 כל הבדיקות הן על חשבון הקבלן המבצע ובאחריותו. 

 לעבודות ריתוך    

 הריתוך. בתהליך עבודות הריתוך נדרש מפקח שילווה את העבודות 

 

  AWSD1.1כל העבודות הריתוך יבוצעו עפ"י תקן 

 הבדיקות הנדרשות לעבודות הריתוך הן: 

 הריתוכים.  100%בדיקות ויזואליות לכל הריתוכים )תפיחת ריתוך, צורתו, גודל ריתוך וכו'( לכל  .1

 ( הכוונה לכל ריתוכי המלאת. 20%בדיקות מגנטיות לכל הריתוכים )כמות מדגמית של  .2

דיוגרפי לכל ריתוכי ההשקה של הקונס', צילום רדיוגרפי יבצעו לכל היקף לצינור עגול וגם לצינורות מרובעים  בדיקות ר .3
 ובכלל כל אורך ריתוכי ההשקה.

 יש להגיש את בדיקות הריתוך השונות למפקח לפי תחילת ההרכבה באתר.  .4

 הקונסטרוקציה ולא ישולמו בנפרד. כל בדיקות הריתוך או בדיקות שונות כלולות במחיר  .5

 

 )במידה ויוחלט על שיטה זו(  גלוון קונסטרוקצית הפלדה
 

   שיטת הגלוון תהיה כפי שמפורט בהמשך   06.18



 המפרט הכללי ינקוט הקבלן בפעולות של  10.040בנוסף לכתוב בסעיף           
 הבאות :            

 המזמין. על החברה המגלוונת לקבל את אשור 
של   .א מינימלי  בעובי  בטבילה  חם  באבץ  מצופות  תהיינה  כפי    170הקונסטרוקציות  או  מיקרון 

 שנקבע / סוכם אחרת . 
 
 .    06.051הכנת השטח תעשה לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף  .ב
 
להשקעה   .ג התאמתה  תבחן  וכן  הגלוון,  לתהליך  הפלדה  של  הכימי  ההרכב  התאמת  תבחן 

להיווצר בה תופעות של פריכות. )בדיקות אלו תבוצענה לפני התחלת באמבטיות הגלוון מבלי  
 ייצור הקונסטרוקציה ( . 

 
פלדות הנרכשות עם צבעי מגן כלשהם יש לבחון שניתן להוריד שכבות אלה בנקל לפני שיוחל  .ד

 בפעולות הגלוון של הפלדה .  
 

 דרישות הציפוי   06.19
 

גרם למטר מרובע (    500מ"מ )    0.080  -יהיה קטן מעובי הציפוי הממוצע במספר פריטים לא   .א
גרם למטר מרובע ( הכל לפי טבלה   450מ"מ )  0.065  -עובי הציפוי בפריט אחד לא יהיה קטן מ

 .   918בת"י  1
 

 השטח המצופה באבץ צריך להיות אחיד, רצוף וחלק .  .ב
 

 האבץ והברזל צריכים להיות בלתי ניתנים להפרדה.  .ג
 

 הכנת המתכת לגלוון    06.20
 

 א. ניקוי בממיסים   
 

 יש לנקות את השטח מכל לכלוך, אבק, שמן, גריז בעזרת ממיס מתאים . 
 .  SP – SSPC CLEANING SOLVENT – 1 – 0682 מאושר כל סולבנט שעונה לדרישות: 

 
 ב.  התזת חול קלה 

 
 .   SP –  SSPC – 7מתאימה לתקן 

 מיקרון .   10 -סור פחת של יותר ממתבצע ע"י עובדים שהוסכמו לכך. א
 

 ג.  טיפול כימי   
 

  – 3189 – 0691יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ פוספט" מתאימה לתקן  
BS   . 

 

 
 צביעת קונסטרוקציה  

 
 כללי   06.23

 
 עבודות הצבע תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מאומנים מיומנים.   .א
 
 כל עבודות הצביעה תבוצע בבית המלאכה .   .ב
 
 מתאים לצבע ע"ג מתכת מגולוונת  כל עבודות הצביעה תתבצענה עם ציוד .ג
 



יש להקפיד כי כל שכבה משכבות הצבע המפורטות להלן תכסה את חלקי הקונסטרוקציה כיסוי מלא, לרבות  .ד
 עים וחריצים אשר הגישה אליהם קשה. שק

 
 אין לתכנן חלקים סגורים.   –כל חלקי המתכת חייבים להיות נגישים לעבודות ציפויי  .ה
 
 כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לבית המלאכה כשהם ארוזים באריזתם המקורית .   . ו

 
 לא יעשה שימוש בצבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה .  .ז
 
 בחירת הגוון אך ורק ע"י אדריכל.   .ח
 
 צביעה בצבעי טמבור מחייבים להתנהג ע"פ מפרטיה .  .ט
 
 הקבלן יכול לבצע הצביעה.המפקח יקבע באם בית המלאכה אותו בחר  . י

 
 צביעת קונסטרוקציה מגולוונת  06.21

 
 מערכת "טמגלס" של טמבור לפי מפרט היצרן כדלקמן :

 
 מיקרון.   50שכבה ראשונה יסוד "אפוגל" או שו"ע מאושר בעובי   .א

 
 
 מיקרון . )עובי שכבה יבשה( .  50שכבה שניה  "טמגלס" או שו"ע מאושר בעובי   .ב
 
שעות בין שכבה יש לצבוע במערכת    24אחרי ייבוש מלא של צבע היסוד לחות   .ג

 טמגלס                   
 מיקרון כל אחת.  50שתי שכבות טמגלס עליון בעובי 

 
צבע. כל שכבת צבע תהייה יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן ה .ד

במקום    . הרכבתה  למקום  הקונסטרוקציה  העברת  לפני  תושלם  הצביעה  שונה.  בגוון 
צבע במקומות  וכן השלמת  או בהרכבה  תיקוני צבע שנפגע בהובלה  רק  יורשו  ההרכבה 

 חיבור וריתוך .  
 

 תיקונים בצבע / ציפוי   06.22
 

 יש לבדוק היטב לאחר ההובלה כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את מקומות הפגיעה בצבע/ציפוי .   •

את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית מסתובבת או כלי מכני אחר עד לקבלת   •
 משטח מתכתי מבריק, אחיד ונקי .  

 ת.  יש להשתמש בשכבת צבע יסוד טרם יישום שכבת הצבע העוטפ •

 רק אז יש לצבעו מיד על פי ההוראות הנ"ל .  •

 קביעת מקומות הפגיעה יהיו באישור המפקח .   •

 כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע , לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.   •

 כל תיקוני צבע יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו .   •

 כל תיקוני הצבע יבוצעו ברצף וללא הפסקות / השהיות .  •
 

  



 

 עבודות הטיח יבוצעו על גבי פנים מעקות הגג טיחעבודות  - 09פרק 

 כללי:   09.00

במקומם המתוכנן   .א נמצאים  האביזרים  כל  אם  לבדוק  הקבלן  חייב  בטיח,  העבודות  לפני התחלת 

והבליטות    1:3ולבצע את כל התיקונים הנדרשים. כל החורים, השקעים וכד' ייסתמו במלט צמנט  

בצע הקבלן, על חשבונו, את התיקונים הנדרשים  המיותרות תסותתנה, לאחר הרכבת המערכות י

המפקח.  עליו  שיורה  מקום  בכל  וכן  וכד'  אינסטלציה  חשמל,  נק'  חלונות,  דלתות,  סביב   כגון: 

וכיסוי מפוליאתילן או חומר אחר שייקבע ע"י  בכל המקומות המועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן 

 המפקח.

במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי היצרנים ובכפוף  כל החומרים לביצוע הטיח יהיו בהתאם למופיע    .ב

הגבוהה   הדרישה  תקבע  דרישות  בין  ניגוד  או  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  האדריכל.  לדרישות 

 והמחמירה יותר. 

על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כגון:חספוס, סיתות, פריימרים,     .ג

ים וחיזוקים מכל סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח. כל תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנ

הרשת   רוחב  מחוזקת.  ברשת  יכוסה  שונים  חומרים  בין  מפגש   ס"מ.   20מקום 

צמנט   במלט  ייסתמו  סמויה  לצנרת  השטח.    1:3חריצים  לפני  עד   ויכוסו 

ס"מ מכל צד החריץ   10ס"מ החריץ יכוסה ברשת כנ"ל ברוחב  15במקום שרוחב החריץ עולה על  

 כל כיוון. ב

כמו כן על המציע להבטיח את מישוריות הקירות ע"י מילוי, התזת שכבות הרבצת בטון, רשתות,    .ד

 תוספים, דבקים, וכל אמצעי שיידרש ע"י המפקח. 

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים    .ה

 ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל ופלס מכל צד של הפינה.לחלוטין )אלא אם צוין אחרת( 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס   .ו

של   מזערי  החיבור.    15ברוחב  תפר  לאורך  אקרילי,  ערב  עם  צמנט  בטיט  מוספג  כשהוא  ס"מ 

ול פנים  לטיח  לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך  החבישה תבוצע בשלב ההכנה  יש  חוץ.  טיח 

 יומיים לפחות. 

 . סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף הנ"ל.1  .ז

 . סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:2

גבי   תבוצע סתימת החריץ ב"פוליפילה" ויבוצע צבע על  -אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח   -

 התיקון. 

 יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח.  -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

בין קירות שלא בגמר טיח לבין קירות מטויחים וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים יש לבצע  .ח

מ"מ ובעומק  5-10מ"מ. בין קירות לתקרה יש לבצע חריץ בעובי  10מ"מ ובעומק  3-5חריץ בעובי 

 מ"מ. 10



 יש לקבל הנחיות יצרן לגבי יישום שכבות הטיח והשפריץ על המבנה ולפעול על פיהן. .ט

 : טיח חוץ ע"ג חזית שפריץ של מבנה קייםהנחיות ליישום 

 כל אביזרי הניקוז הקיימים יפורקו מקיר המבנה לפני עבודת הטיח  .א

התיקונים הנדרשים עבור כך לרבות יש לבסס את שכבות הטיח ע"ג שפריץ חזק ויציב ולעשות את   .ב

 קילוף כל החלקים הרופפים.

יש לשטוף בלחץ מים את קיר השפריץ לפני יישום שכבות הטיח עד ליבוש מלא. אם התגלו פגמים   .ג

 בקיר לאחר שטיפה יש לתקנם לפני יישום שכבות הטיח

ע"ג הקיר   של תרמוקיר או ש"ע או ש"ע במריחה עם מברשת  PR-007יישום שכבת פריימר מסוג   .ד

 לכיסוי מלא.

מ"מ לכיסוי מלא    10של תרמוקיר או ש"ע בעובי של    PL-122יישום ע"ג שכבת הפריימר שכבת טיח   .ה

 וישר ע"ג קיר השפריץ. 

 ימים לפחות לפני יישום שליכט צבעוני.  4השפרה לפי הנחיות יצרן למשך  . ו

 ע"ג קיר בטון:  R 07הנחיות ליישום טיח חוץ תרמי ברמת עמידות תרמית   

 מ"מ 5של תרמוקיר או ש"ע ע"ג קיר בטון בעובי של  PL-100הרבצה צמנטית  .א

ס"מ לפחות עם כל האביזרים הנלווים    4של תרמוקיר או ש"ע בעובי    PHTH – 200יישום טיח תרמי   .ב

 על ידי הנחיות היצרן. 

 י.של תרמוקיר או ש"ע על גבי הטיח התרמי כהכנה לשליכט צבעונ  PL-120יישום שכבת טיח מיישר  .ג

 טיח פנים:   09.01

  100טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים. הטיח יבוצע עם תכולת צמנט של   .א

 ק"ג למ"ק מלט מוכן.

יש   הטיח הגמור  ליישם שכבה שנייה. את  ורק אח"כ  יומיים  יש לאשפר את השכבה התחתונה 

במשך   לח  במצב  לפחות.   3להחזיק   ימים 

  6בעובי מזערי של    1:2.5עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס  

של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן או שווה ערך. שכבת  413מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן 

 המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון.  

  10ור חדות וישרות ותכלולנה חריץ בעומק  הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמ .ב

וברוחב    מ"מ.   3-4מ"מ 

 החיתוך בעזרת משור טייחים. 

כל פינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זויתנים מגולוונים בגובה כל הקומה. טיח הפנים יהיה   .ג

  100דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע, כאמור עם תכולת צמנט של  

 ק"ג למ"ק מלט מוכן.

בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה או טיח מיוחד, תבוצע שכבת טיח צמנט  .ד

 . לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף. 1:3ביחס של  



ום לפי הנחיות  ייש  ס"מ ללא הרבצה  2-5וקיר בעובי של  טיח פנים מדגם ביאנקו של תרמ  -חלופה   .ה

 היצרן. 

 

  על גבי פנים מעקות גג שליכט צבעוני בחזיתות 09.02  

 

 מ"מ, גמר חלק. 3-4" או שוו"ע בעובי  741שכבת "שליכט חוץ       - 

, מומלץ  150עובי גרגר  מיסטר פיקס" או שו"ע –כל חומרי הטיח מוכנים במפעל מתוצרת "כרמית    - 

 מכונה, יש להתיעץ עם נציג הספק ולפעול לפי הוראותיו. לבצע את הטיח בהתזה עם 

 

  

   שכבת ציפוי לגימור חלק וצבעוני של הטיח   .1

  

עובי או ש"ע דקוליין סופר גמיש משוריין אלסטיקו  שליכט צבעוני יהיה מסוג שליכט צבעוני של  .1
 150גרגר 

 על פי הנחיות יצרן יישום השליכט הצבעוני ייעשה  .2
 



 
  

  

ביצוע השליכט לפי הנחיות היצרן, כמו כן על הקבלן לבצע שליכט ללא הפסקות עבודה. במשטחים שלמים יש    .5

להימנע מ"תפרים" נראים לעין. למפקח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן קילוף וביצוע מחדש במקרה ביצוע ה"תפר". 

 במקרה כזה עלות החומר תחול על הקבלן.

 

 

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם:   0309.02.

 כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין.  .א

 הכנת דוגמאות לאישור המפקח. הדוגמאות יהיו מכל סוגי הטיח ויבוצעו במקום שייקבע ע"י המפקח. .ב

 הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י    המפקח. שכבת  .ג



כל המוספים, ההכנות והגימורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/או שיידרשו   .ד

ע"י האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח  

הכל עפ"י        -ך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים  חיתו לרקע שמתחתיו.

 הוראות האדריכל.

 טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.   .ה

 הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.    .ו

 בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף.  P.V.Cפינות רשת מגולוונת מצופה   .ז

אלומיניום מקטלוג "איל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי טיח שונים ו/או  פרופילי   .ח

 בגמר טיח. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך בין קיר ותקרה. 

או   .ט מישוריותם  לתיקון  המפקח  ע"י  שיידרש  אחר  אמצעי  כל  או  שפכטל,  הרבצה,  עיבוי,  שכבות 

 נים.פגמיהם של אלמנטים שו

 

 עבודות ריצוף וחיפוי:  10פרק 

 כללי: 10.00

אין להתחיל עבודות חיפוי, כלשהן, בטרם אישר האדריכל את דוגמת החומר,     התשתית וצורת  .א

 ההנחה. 

מ יאוחר  לא  לאישור  יומצאו  החיפוי.     30  -דוגמאות  או  הריצוף  עבודות  לפני   יום 

 הקבלן מתחייב כי כל החומרים שיסופקו על ידו יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות    המאושרות.

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על האריזה מצוין שם   .ב

 החומר. היצרן ואיכות 

הן הריצוף והן החיפויים למיניהם חייבים להיות אטומים למים. חומר  התערובת  של תשתית הריצוף  .ג

 והמישקים יכיל ערבים משפרי אטימות. 

 חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.   .ד

עבודת הריצוף והחיפוי כוללת, בין היתר, גם התאמה עם יתר הציפויים והגימורים עם מערכות    .ה

 ינסטלציה, החשמל וכד'. הא

 שנים. 10 -אחריות הקבלן לעבודות חיפוי וריצוף תהיה ל .ו

 המלט לחיפוי יכיל, בנוסף לאמור במפרט הכללי, גם ערב כגון: בי.גי.בונד או ש"ע מאושר אחר. .ז

 בכל עבודות הריצוף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה.  .ח

יפויים" מסוג, חתך     וגמר שייקבע ע"י  העבודה תכלול גם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל צ .ט

 האדריכל. מיקום הסיפים בכל קפיצת מפלס ובכל מקום אחר עפ"י קביעת האדריכל.



ס"מ תבוצע מדה מבטון או מילוי חצץ איטונג    7בכל מקום בו נדרש מילוי מתחת לריצוף העולה על   .י

דרישת המפקח, תערובת חול  עם מדה מבטון. )וזאת למניעת שקיעות(. לחלופין, יבצע הקבלן, לפי  

ק"ג/מ"ק לפחות הכל עפ"י דרישות והנחיות המפקח. הן שכבות המילוי והן   150במלט בשיעור של  

 שכבת המידה כלולות בעבודה, או עפ"י הוראות האדריכל 

  מיושרת ומפולסתאו על גבי מדה    מפולסבכל מקרה של ישום ריצוף אפוקסי הוא יבוצע על גבי בטון   .יא

 ות הייצרן. ועל פי הורא

 אל מחסומי הרצפה.  0.5-1.5%באזורים רטובים תכלול העבודה גם עיצוב שיפועים בשיעור  .יב

מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יהיו ריבועיים מותאמים לקווי      הריצוף או הקרמיקה,    . יג

 ויבוצעו בצורה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל.

ריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות  על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של ה .יד

את השיפולים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של  

 החומרים. 

 במקרה של משטחי שיש ו/או אבן נסורה תכלול העבודה גם ליטוש אבן.  .טו

 

 

 : גימור וסטיות    10.01

יהיה על הקבלן   .א ומושלם, במכונת שטיפה, של כל חלקי לפני המסירה  וניקוי כללי  לבצע קירצוף 

וצבע.  טיט  משאריות  והחיפוי   הריצוף 

 שימוש בחומרים כימיים טעון אישור מראש ובכתב ע"י המפקח.

 סטיות מקסימליות לעבודת ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה כדלהלן:  .ב

 תאור העבודה 

סטיה )במ"מ(  

במישוריות  

 מ'  3.0לאורך 

סטיה )במ"מ(  

במפלס  

 המתוכנן 

הפרש גובה 

)מ"מ( בין  

 אריחים 

סטיה )במ"מ  

מהניצב בקוים 

של קירות לאורך 

 מ'  3

 5 0.5 3+ 3 אריחי רצפה )ריצוף( 

אריחי קרמיים  

 )ריצוף( 
3 3 0.5 5 

 

 : ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה  10.02

במידות  או ש"ע  " מסוג א'  אלפקסמתוצרת "   פול בודי   הקרמיקה לריצוף ולחיפוי תהיה גרניט פורצלן .א

60X60    45ו/אוX45    15ו/אוX15   10   או/וX 10  10או     /וX20  והמידות בהתאם כל הדגמים   .

האדריכל.   לקביעת 



המופיע   לגובה  יהיה  הקירות  וחיפוי  בקרמיקה  מחופות  הרצפות  יהיו  ובמטבחונים  בשירותים 

קיות והאנכיות יבוצעו ע"י פרופיל פינה של "אייל בתכניות, כל הפינות החיצוניות, הסיומות האופ

 ציפויים" או ש"ע. החומר והגימור עפ"י קביעת האדריכל.

תיכלל בעבודה בין    וכל דרישה המופיע במפרטים אלו  העבודה תבוצע עפ"י מפרטי "נגב קרמיקה" 

הוזכרה. לא  אם  ובין  המכרז  ממסמכי  באחד  הוזכרה   אם 

"פתיחת" או "סגירת" פוגות עד לקבלת התאמה לגובה המדוייק  הגימור בגובה הנדרש יותאם ע"י  

המפקח. עם  בתיאום  הכל  המשקוף  הלבשת  סוף   של 

מישקי הרצפה והקיר יהיו המשכיים במידת האפשר וגודל הפוגות בכל הכיוונים זהה. גודל הפוגות  

 כ לפי קביעת האדריכל.6 -ל 2יהיה בין  

הבאות:   .ב בדרישות  יעמדו  יותר  ק"ג/סמ  500האריחים  לא   למים  ספיגות  לכפיפה,  ,  0.05%"ר 

, עמידות בהלם טרמי. עמידות בפני  0.5מקדם א' החלקה    IVהתנגדות לשפשוף )לפי פ.א.י.( דרגה  

 .7 -, עמידות לשריטות )סולם מהוס(, לא פחות מ1כתמים סוג 

 -נו מתאים  אריחי הקרמיקה ימויינו לפני הנחתם עפ"י גווניהם ומידותיהם המדויקות וכל אריח שאי .ג

 יורחק. לפני תחילת העבודה, יש לקבל אישור המפקח לסדר העבודה ונקודות ההתחלה.

במקומות בהם יהיה חיפוי הרצפה באריחי קרמיקה ללא חיפוי קיר, יבוצעו שיפולים מאותו חומר   .ד

L  (BULLNOSE ,)ס"מ בהתאמה. במחיר השיפולים כלול גם השימוש בשיפולים בחתך    7בגובה  

 ין, עפ"י בחירת האדריכל.או לחילופ

הגמר העליון ומפגש המקצועות האנכיים וכן גמר השיפולים יהיה מעוגל )"אבדק"( או ע"י פרופיל   .ה

כאמור.  ציפויים"   "אייל 

 המפקח רשאי לדרוש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג". 

ב לפני תחילת לפני החיפוי יש לדאוג ליציבות הרקע. הקירות המיועדים לחיפוי ינוקו ויורטבו היט .ו

 עבודות החיפוי. 

 המפקח רשאי לדרוש על פי מצב הקירות המיועדים לחיפוי, טיח צמנט בתוספת בי.גי.בונד.  .ז

ק"ג צמנט למ"ק. עובי המדה   150הקרמיקה ברצפות תבוצע על גבי מדה מבטון מזוין, בשיעור של   .ח

לסת. חיפוי הקרמיקה  ס"מ. המדה תהיה שלמה, נקייה משומנים ותהיה מיושרת ומפו  5  -לא יפחת מ

בהמשך.   שיתואר  כפי  למדה   יודבק 

 המדה תהיה רגילה או מתפלסת מאליה עפ"י קביעת המפקח.

" או "נגב בונד" מהול ב"תוספלסטיק" במקום 255הדבקת קרמיקה ע"ג המדה ע"י "שחל פיקס    .ט

מים. את חומר ההדבקה יש למרוח על כל שטח המרצפת בעזרת כף בנאים משוננת מתאימה. 

קבלן יפרק את כל הריצוף והחיפוי במידה ויצאו חללים כנ"ל. במקרה של שימוש בגרניט פורצלן  ה

 יותאם חומר ההדבקה לתכונות המיוחדות של האריח, עפ"י הנחיות היצרן. 

הרובה תהיה מלאה ותהיה על בסיס אפוקסי כפי שיפורט בהמשך. הגוון עפ"י בחירת האדריכל.  .י

לא הכיוונים  בשני  המישק  מ  גודל   מ"מ.   4  -יפחת 

המידה הסופית והצורה תהיה כפי שיקבע האדריכל ואם לא צויין אחרת, תבוצע   הקרמיקה כאמור 



במישקים עובדים ובקווים המשכיים בקיר וברצפה. כל המישקים ינוקו מעודפי החומר תוך החדרת  

 הרובה.

 לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום. 

קירו .יא האדריכל. בחיפוי  להוראות  בהתאם  הרפייה  תפרי  לבצע  יש  ורצפות   ת 

על   יעלה  לא  התפרים  בין  השדה  עדג    5שטח  הפוגה  בקו  הטיט  חיתוך  ע"י  יבוצע  התפר  מ"ר. 

לתשתית הקונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה גום" של "נגב קרמיקה" או ש"ע 

בהמשך. כמצויין  הכללי  הרובה   בגון 

" משווק ע"י "טכנוקוט". )לפני K2שת המפקח יבוצע מילוי תפרי הרפיה ע"י "קודיפלקס  עפ"י דרי

ולמרוח בפריימר   לנקות  יש  יושמוHG  71הביצוע  לחילופין,  עפ"י    (  ציפויים"  "אייל  של  פרופילים 

 בחירת האדריכל.

קרמיקה"(    )משווק ע"י "נגב   KERAPOXYבכל האזורים "הרטובים" יבוצע רובה על בסיס אפוקסי כגון   .יב

 )משווק ע"י "טכנו קוט"(. COMPOUND 718 PL /E JOINTאו 

מ"מ מפני הריצוף הגובל בו ויכלול, בין   5-10גובה הריצוף באיזורים רטובים יהיה כאמור נמוך בכ:   . יג

 היתר, גם סף פליז ועיבוד שיפועים לכיוון מחסומי הרצפה.  

 חיפוי הקרמיקה על הקירות יבוצע לאחר הרכבת כל הארונות ומשטחי הכיורים.  .יד

 במפרט המיוחד.  05ע בפרק איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופי .טו

מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למינים יהיו רבועיים )תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע(, בגוון זהה לאריחים   .טז

 ומותאמים לקווי הריצוף.  

 יש להקפיד על חיתוך מדויק של האריחים ועל עיבוד מדויק של אזור המפגש.

 יר. חיפוי קרמיקה במספר גוונים בסידור מיוחד ללא תוספת מח .יז

 

 

 עבודות צבע - 11פרק 

 כללי:     11.00

אין להתחיל בביצוע שום עבודות צביעה טרם אישר המפקח את הרקע לצביעה, הדוגמאות, המקומות  .א

 והגימורים השונים. גווני הצבעים וגימוריהם יבחרו ויאושרו ע"י האדריכל.

 נים. מ"ר( של מערות הצבע ו/או הגוונים השו 5 -על הקבלן יהיה לבצע דוגמאות )בשטח של כ  .ב

 על המבצע להכין דוגמאות של כל סוג עבודה/חומר. דוגמאות מאושרות באתר,  עד לגמר העבודה. 

 שיטת העבודה )הברשת, גלילה, התזה למיניה, טבילה וכד'( תהיה בהתאם לקביעת האדריכל. .ג

 העבודה תבוצע עפ"י מפרטי היצרן והוראות האדריכל.  .ד



ית לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  האקלים. על כן חייב  על אף האמור לעיל חלה על הקבלן אחריות בלעד

הקבלן לבדוק עם יצרן הצבע את כל התנאים והפרטים הדרושים לביצוע העבודה הספציפית בטיב מעולה  

 ולקבל את אישור היצרן. 

 כל עבודות הצבע יבוצעו ע"ג משטחים נקיים ויבשים.  .ה

אח  .ו גוון  לקבלת  עד  הדרוש  שכבות  במספר  תבוצע  הצבע  סימני  עבודת  ללא  ומוחלט  מלא  וכיסוי  יד 

גם אם מפרט היצרן או המפרט הכללי מציין מספר  שכבות נמוך יותר. הגימור יהיה חלק    -מברשת  

 ומבריק אלא אם צויין אחרת.

כל עבודות הצביעה יבוצעו רק על משטחים שנוקו מאבק, כתמי שמן, סימני מלחים וכד'. הרקע יהיה   .ז

 פגומים יתוקנו הפגמים לפני הצביעה.יציב וישר. בשטחים 

 דוגמאות הצבעים ייבחרו ויאושרו ע"י האדריכל. .ח

 התיחום בין הגוונים ייעשה בקו ישר או אחר עפ"י קביעת האדריכל. .ט

 שטחים צבועים יוגנו בפני פגיעות, אבק, התייבשות פתאומית, הירטבות וכד'.  .י

סמוכים שאינם  מיועדים לצביעה וכן את כל  עבודות הצבע גם כוללות בין היתר כיסוי והגנת אלמנטים .יא

 התיקונים הנדרשים. 

 האמור בפרק זה נכון גם לגבי פרקים אחרים בהם עבודות הצביעה נכללות במחיר המוצרים.  .יב

לדעת   . יג וחלק  ישר  שטח  לקבלת  עד  שכבות  במס'  )"שפכטל"(  מרק  גם  כוללות  הצביעה  עבודות  כל 

 האדריכל.

לאמור במפרט הכללי( בהתאם למפרט הטכני המיוחד לעבודות  כל עבודות הצביעה יבוצעו )בנוסף   .יד

 צבע. במקרה של ניגוד תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר. 

 

 חומרי הצביעה:     11.01

כל הצבעים והחומרים יהיו צבעים מוכנים מראש אשר יסוננו וינוערו לפני העבודה ויעורבבו במערבל מכני   .א

 לפני השימוש.

 ורי והיצרן הספציפי טעון אישור המפקח. סוג הצבע יהיה מק .ב

 המבצע חייב לוודא לפני השימוש שהחומר הינו בתוקף מתאים לשימוש. .ג

חומרי הצביעה ושיטת הצביעה יבוצעו בצורה שתבטיח את אחריות הקבלן לתקופה הנדרשת במכרז/חוזה  .ד

 זה.

 עבודות הצביעה:    11.02

 נקיון השטח והתאמתו לצביעה.לפני ביצוע העבודה יש לקבל אישור המפקח על   .א

 בעת עבודות הצביעה יקפיד הקבלן על עבודה נקייה תוך כיסוי חלקי מבנה שאינם מיועדים לצביעה.  .ב



 כאמור שיטת הצביעה או השילוב בין השיטות תהיה בהתאם לקביעת האדריכל.  .ג

ור. הפריטים  תינתן עדיפות בכל מקום שניתן לדעת האדריכל, לצביעה מלאה במצבעה לרבות קלייה בתנ .ד

הצבועים יוגנו באתר ובמקרה של פגיעות מזעריות )עפ"י שיקול דעת המפקח( יהיה ניתן לתקן בחומר מיוחד  

לכך.  שאושר 

הפריט   את  לפרק  הקבלן  על   יהיה  במקום,  סביר  לתיקון  ניתנות  אינן  הפגיעות  המפקח  ולדעת  במידה 

 ולהעבירו לצביעה חוזרת. 

 :צביעת חלקי המבנה   11.03

סיד כבוי, ומעליה שכבות סיד סינטטי, כוללת, בין היתר, גם גירוד,  -ת התקרות תהיה בשכבת יסודצביע .א

 הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים. 

יסוד .ב וקירות תהיה בשכבת  סיד כבוי ומעליה שכבות צבע אקרילי, כוללת, בין היתר, גם -צביעת עמודים 

 גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים. 

בסיד   .ג ש"ע.הצביעה  או  "פוליסיד"  באמצעות  תהיה   סינטטי 

שכבות סיד סינטטי    2במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות     11031ההכנה עפ"י סעיף  

במים,   דילול  ו  30%)ראשונה  מלא. -שלישית(  15%  -שנייה  לכיסוי   עד 

 העבודה כוללת גם "בונדרול"  לאחר צביעה בשכבת יסוד.

"(. ותכלול גם שכבת "בונדרול" 2000תהיה באמצעות "סופרקריל" )מסוג "סופרקריל  הצביעה בצבע אקרילי   .ד

 ע"ג שכבת יסוד.הצביעה ב"סופרקריל" תהיה בשתי שכבות לפחות עד לקבלת גוון אחיד. 

שכבות, לפחות, עד לקבלת  שטח ישיר   2  -גם אם לא צוין במפורש נכלל בעבודה ביצוע מרק במישקים ב .ה

 אדריכל.וחלק לשביעות רצון ה

,  מטבחונים וכו'( יצבעו ב"אקרינול" או  וחזיתות חיתוניות  אזורים רטובים לדעת האדריכל )כגון שירותים  .ו

שכבות נוספות    2-3  207מדלל    205פונגיצק", אלא אם צויין אחרת. הצביעה בשכבה אחת  מדולל    -ש"ע ו

 כנ"ל יישום הצבע, הדילול וזמן הייבוש עפ"י  הוראות היצרן.  105

 עץ: צביעת משטחי   11.04

, מפרטי היצרן ומפרט מע"צ. אם לא צוין אחרת  1104צביעת משטחי עץ תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק   .א

 תהיה לכה מסוג "דור" בגמר מט משי.

סעיף   .ב עפ"י  הכנה  תבוצע  העץ  הכללי.   11032במשטחי   במפרט 

סעיף   עפ"י  ההכנה  לכה,  של  ב  11015במקרה  "דור".   4  -וגמר  לכה   שכבות 

טרפנטין( שתי שכבות מרק, שתי  30%אחר תבוצע הכנה כנ"ל, אחריה שמן פשתן )  במקרה של גמר צבע

 , שלוש שכבות צבע עליון כמפורט. 33שכבות צבע יסוד מ.ד. 

 יש להקפיד על בחירת העץ המיועד לצביעה וכן על הכנת משטחי העץ לחלקי הצביעה בהתאם למפרט. .ג

 צביעת חלקי מתכת:    11.05



במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי היצרן ומפרט   1105תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק צביעת משטחי פלדה  .א

 מע"צ ותכלול בכל מקרה את כל המפורט בסעיף צביעת חלקי מתכת ואלמנטי מסגרות המופיע בהמשך. 

במפרט הכללי צבע יסוד מסוג  "ווש   פריימר" וגמר בצבע    11057פלדה מגולוונת תטופל בהתאם לסעיף   .ב

 י בתנור.  אפוקסי קלו

  10  -( לאחר ניקוי יסוד. שטח הצביעה יחפוף את הגלבון ב90%צביעת ריתוכים תבוצע בצבע עשיר אבץ ) .ג

 ס"מ מכל צד. 

 כל חלקי המתכת ואלמנטי המסגרות יעברו טיפול וצביעה בהתאם למפורט  להלן: .ד

 ניקוי שמנים ע"י טרפנטין מינרלי או ש"ע. .1

 ה".ניקוי חול יסודי עד למצב של מתכת "לבנ .2

 שכבה ראשונה של ממיר חלודה. .3

 מיקרון כל שכבה. 0-60בעובי  HB 13שכבות צבע יסוד כרומט אבץ  2 .4

 מיקרון כל שכבה. 309שכבות צבע מגן  2 .5

 צבע קלוי בגוון עפ"י קביעת האדריכל. .6

 אלמנטים קונסטרוקטיביים יעברו גם צבע הגנה בפני אש עפ"י הוראות הרשויות המוסמכות.

מסגרות מרחבים מוגנים תבוצע עפ"י המופיע בסעיף ד' לעיל בתוספת לדרישות המיוחדות להג"א  צביעת   .ה

 ולפיקוד העורף. 

 

 בדיקות:     11.06

 כל שכבת צבע יבשה תהיה אחידה ללא נזילות, קמטים, חורים, סדקים או כל פגם אחר. .א

עובי שכבת הצבע הנדרש במפרט בהתחשב באופי   .ב השטח ליישום או שיטת  יתכן שתידרש הגדלה של 

 יישום או גורם אחר. כל זאת עפ"י קביעת האדריכל.

 על הקבלן ליישם מספר שכבות הדרושות על מנת להשיג את העובי הכולל הדרוש. .ג

 הקבלן יבדוק ויוכיח למפקח את עובי שכבת הצבע שבוצעה. .ד

לאחר ייבוש  ELCOMETER  עובי שכבה יבשה על ברזל ופלדה תיבדק בעזרת מכשיר מגנטי מתאים כגון   .ה

 סופי של השכבה. 

כמו על בטון, ניתן לבצע הערכה של עובי השכבה על ידי   -במקומות שלא ניתן להשתמש במכשיר מגנטי   .ו

 מדידה עקיפה על לוחיות מתכת שמצמידים על השטח הנצבע, או לפי תחשיב אחר.

בע או להסיר את הצבע  במידה והעובי לא מתאים לעובי הנדרש, על הקבלן להוסיף שכבה או שכבות צ .ז

 ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח.

 כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן. .ח

 



בחירת האדריכל, הן  . עבודות הצבע כוללות גם צביעה במספר גוונים שונים ובמקומות שונים עפ"י   א   11.07

 בשטחים והן בפסים. לרבות התאמת גוונים עפ"י דרישות  מיוחדות של האדריכל.

כמו כן, כוללת העבודה, את צביעת כל הצנרת )כמו מים, ביוב, מרזבים וכד'( ע"י הסרת החלודה,  .ב

" והתזה של "קניטקס" בהתאמה לקירות הבניין. צביעת צנרת  172טיפול בממיר חלודה, "צינכרונט  

מל למיניה, קונסטרוקצית פלדה, סיכוך פח, תקרות, עבודות נגרות, מסגרות, אלומיניום, מוצרי חש

נכללות בביצוע  המוצרים הנ"ל בפרקים המתאימים של המפרט     22,  06,07,09,12,15)  -וכד' 

 וכד'(.

 

 

  



 עבודות אלומיניום:  - 12פרק 

 תחולת פרק:   12.01

 מפרט זה מתייחס לעבודות אלומיניום כלליות )כגון חלונות, דלתות, ויטרינות וכד'(.  .א

לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל  הקבלן יהיה אחראי בין היתר גם   .ב

 בבניין ובינם לבין עצמם. 

 תקנים, תקנות ומפרטים:   12.02

והבנייה, דרישות הרשויות המוסמכות, המפרט הכללי, המפרט  .א כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון 

חיות היצרנים והוראות התכניות והוראות המיוחד, התקנים הישראלים ומפרטי מכון התקנים העדכניים, הנ

 האדריכל.

"   1068ת"י   .ב " Dקבוצה  או   "E על הדלתות והן  על החלונות  הן  יחול  האדריכל, המעודכן  עפ"י החלטת   ,"

 והויטרינות לרבות כל השינויים שיידרשו לכך. 

 המחמירה ביותר. במקרה של אי התאמה או סתירה בין ההוראות השונות תיקבע הדרישה הגבוהה  ו/או  .ג

 מפרטי מכון התקנים:   12.03

במפרט הכללי בתוספת המפרטים   12002מפרטי מכון התקנים עפ"י הרשימה המפורטת בסעיף  .א

 העדכניים שנוספו מאז הוצאת הפרק הנ"ל. 

 המפעל והקבלן:   12.04

הרלוונטיים ובעל ותק שלא יפחת  המפעל לייצור הפרופילי יהיה מפעל מאושר ומוכר בעל תו תקן למוצרים   .א

 שנים בייצור מוצרים אלה.  8 -מ

ניסיון של לפחות   .ב יהיה קבלן בעל  שנים בעבודות אלומיניום    5קבלן משנהב לביצוע עבודות האלומיניום 

במבני ציבור. המפקח רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל  קבלן, או מפעל שלדעתו הבלעדית לא יענה על  

 שים. הקריטריונים הנדר

 שנים מיום קבלת הבניין ע"י המזמין.  10הקבלן יהיה אחראי למערכת בכללותה על כל חלקיה למשך  .ג

  



 : תכניות עבודה ודוגמאות   12.05

( ודוגמאות של הפרופילים, הפרזול,  1:1הקבלן יכין על חשבונו, תכניות מפורטות, פרטי ייצור )בקנ"מ   .א

וכד'. הגמר   הזיגוג, 

לאי והדוגמאות  בהמשך. התכניות  המפורט  במועד  האדריכל   שור 

האישורים.  לצורך  שיידרשו  והשינויים  התיקונים  על  לקבלן  יורה   האדריכל 

לא תבוצע שום עבודה לפני אישור סופי של כל פרטי התכניות. למען הסר ספק, יצוין כי אישור זה  

התקנות  אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן להתאמת העבודה לכל התקנים, המפרטים  

 וההנחיות, וכן מאחריותו הכוללת לטיב עבודתו.

יום    14מועד הבאת התוכניות הפרטים, דוגמאות הפרופילים, הפרזול, הצבע וכד' לאישור יהיה תוך   .ב

 מחתימת החוזה או במועד מוקדם יותר שייקבע ע"י המפקח לשם הבטחת הביצוע בהתאם ללוה"ז.

כל המידות, גודל הפתחים וכיווני הפתיחה, יודיע למפקח  הקבלן גם יבדוק, לפני תחילת הייצור, את   .ג

על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות באתר לבין התכניות המאושרות ויקבל את הוראות המפקח  

יישא  והוא  הבדיקות  את  כמי שערך  אותו  רואים  כנ"ל,  הקבלן  הודיע  לא  הסופית.  לגבי ההחלטה 

 באחריות לכל הנזקים שעלולים לנבוע מכך.

לן אחראי בין היתר גם להשארת מרווחים המתאימים לצורך התפעול הנכון,  הפתיחה והניקוי  הקב .ד

 של פריטי האלומיניום השונים ושילובם במערכת הכוללת.

 : סיווג ובדיקות   12.06

כינוי    1068( ות"י  1990  12.011)מפרט כללי פרק    2כל פרטי האלומיניום יבוצעו ברמה עפ"י כינוי   .א

E. 

ל בייצור פריט כלשהו, ולא ירכיב משקופים סמויים בטרם ביצע בדיקה של כל התכניות הקבלן לא יח .ב

)אדריכלות ומערכות(, מדד ובדק את כל המפתחים, העביר את ההערות לאדריכל, וכן בטרם קיבל  

 אישור מהאדריכל על תכניות הביצוע ועל אב הטיפוס במקום.

  



 חומרים, פרזול, חיזוקים וגמר:     12.07

 פרופילי האלומיניום   

ע"י   שיאושר  ש"ע  או  "קליל"  הפרופילים  יהיו  אחרת  כתוב  שלא  במקרה  האלומיניום.  ברשימות  המצוינת  לדרישה  יותאמו 

 המתכנן.  

 עובי דופן פרופילי האלומיניום    

מ"מ, בחלונות בשטח    1.45- ממ"ר לא פחות    2.0בכל מקרה שלא צויין אחרת, יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד  

 מ"מ.  160 - מ"ר, בדלתות וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני ציבור לא יפחת עובי דופן הפרופיל מ 2העולה על 

 אילגון וציפוי פרופילי האלומיניום     

האילגון בהתאם  עובי שכבת האילגון יקבע ע"י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי המזערי של שכבת  

מיקרון אלא אם צויין אחרת . שטח האילגון יהיה אחיד במראהו, ללא כתמים ופגמים אחרים.    15+  -2)הנמוכה(      2לכינוי  

 . ציפי הפרופילים יבוצע ע"י מורשה בעל תו תקן.  325שכבת האלגון תעמוד בדרישות ת"י 

 צביעת פרופילי האלומיניום      

מיקרון בגוון שיבחר    30  -+   1צבע על בסיס אקרילי בהתזה ואפייה בתנור בעובי לא פחות מ    תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של 

ויאושר ע"י המתכנן על פי לוח הגוונים של חברת הצביעה שתימסר למתכנן ע"י יצרן עבודות האלומיניום. התביעה תתאים  

 .  AAMA - 603.7ותקן אמריקאי  1068לת"י 

 ות הבאות: מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיק   

 . 2עמידת בחדירת אוויר לפי כינוי  . א

 . 2עמידות בפני חדירת מים לפי כינוי  . ב

 . 2עמידות בהעמסה מיכנת לפי כינוי  . ג

 

 חומרים:   .א

 . 2הכללי בהתאם לכינוי  12022עובי הפרופילים וסרגלי הזיגוג בהתאם למופיע בסעיף   .1

 מ"מ.  1.4 -עובי הפחים לציפוי והלבשות לא יפחת מ .2

בו   .3 מקום  במקום  בכל  או  אחר,   מתכתי  או  ברזלי  חלק  אל  אלומיניום  חלק  לחבר  יש 

חציצה בחומר   ע"י  ביניהם  ישיר  מגע  ימנע הקבלן  רטוב,  טיט  עם  שהאלומיניום בא במגע 

 פלסטי שאינו ספוגי עפ"י קביעת האדריכל.

לאלמנטים  .4 עד    וסגירה  חיזוק  פרופילי  גם  כוללים  למיניהם  האלומיניום  פריטי  כל 

 יביים. הקונסטרוקט

)לרבות אמצעי  .5 כגון קורות או עמודי פלדה  ואלמנטים  אלומיניום  כנ"ל לגבי חיבור אלמנטי 

 הפרדה בין חומרים ואמצעי בידוד אקוסטיים. 



בו נדרש הדבר. אופן   .6 יישום חומר אטימה בכל מקום  יש להשתמש בפרימר מתאים לפני 

אי חומרי  יש להעדיף  ככלל,  היצרן.  פי הנחיות  על  יהיה  אינם מצריכים  השימוש  טום אשר 

 שימוש בפריימר. 

 פרזול: .ב

יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו לפני   יהיה לפי מפרט היצרן והפרזול   .1

לאתר.  הפריטים   שסופקו 

בכל מקרה אחראי המציע שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם, איכותם,  

, תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט במקום. כל חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי 

יהיו בלתי   יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים  ולהרכבה  חלקי הפרזול המיועדים לפרוק 

 חלידים. 

חלקי   .2 הינו  וברשימות  במפרט  המופיעים  למיניהם,  והאביזרים  הפרופילים  הפרזול,  פירוט 

והפר נכללים במחירי הפריט כל האביזרים  זולים הדרושים והמשלימים בלבד. בכל מקרה 

הנדרשים   ו/או  במקומו  הפריט  של  מושלמת  לפעילות  הנדרשים  ו/או  היצרן  קטלוג  עפ"י 

 בהתאם לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל. 

על הקבלן לוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לאינטרקום   ופתיחת חשמלית  .3

פתי צורות  אחרות.ו/או   חה 

 כל זאת גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות האלומיניום. 

כל חלקי הפירזול יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מחליד )כגון: נירוסטה   או ברונזה( ומצופים   .4

 בכל צידיהם הגלויים בציפוי אלקטרוליטי בגמר  זהה לאלמנטי האלומיניום.

 רזול. ע"פ מפרט הפהידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו   .5

בלתי   .6 ומחומר  לכנף המשקוף      ומוברג  מסוג מתפרק  יהיו  הדלתות  ואביזרי  הצירים  כל 

 מחליד.

הפנימי   .7 מהצד  מחוברות  בוקסות  ע"י  והכנפיים  המשקופים  יחוזקו  הצירים  חיבור  באזור 

 ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.

 ע"י מסמרות.כל הפרזול יחובר לפרופיל בעזרת ברגי אלומיניום בלבד ובשום מקרה לא   .8

 הקבלן יגיש לאישור את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים.  .9

 הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופילים ובהתאם למפורט ברשימות.  .10

מפתחות לכל מנעול בתוספת מפתח    3כל המנעולים, הדלתות והחלונות יהיו מנעולי צילינדר,   .11

ש"ע.  או  "ירדני"  מתוצרת  מפתח"  "רב  כגון   מסטר, 

הזמנת בחלק    עם  המוזמנת  המערכת   שילוב  אפשרות  הקבלן  יבטיח  המפתחות  מערכת 

 הבניין המבוצע, לחלקים עתידיים בבניין. 

כל דלת כניסה ליחידה ו/או לבניין תכלול מנעולי "גמא" משופרים עם רוזטה מחוסמת למניעת  .12

 קידוח.  



 חיזוקים וחיבורים:  .ג

גם   .1 כוללים  למיניהם  האלומיניום  פריטי  האלמנטים כל  על   וסגירה  לחיזוק  פרופילים 

 הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח. 

בחזית. .2 ייראו  שלא  כך  יבוצעו  מסמרות,  או  בברגים,  הפינות   חיבורי 

ב"גרונג"   יחוברו  האגפים   מעלות.  45פרופילי 

ן ולאגף כשהם בכל מקרה החיבור ייעשה בעזרת אביזר מפינה מאלומיניום אשר יוכנס למלב

 טובלים בחומר איטום כגון אפוקסי. 

מצופים   .3 יהיו  בהם  שישתמשו  האחרים  החיזוקים  וכל  מסמרות  דיסקיות,  אומים,  ברגים, 

 קדמיום או עשויים פלדה בלתי מחלידה ויהיו מספיקים בחוזקם למילוי תפקידם. 

 הגנה וגימור  .ד

 רוזבית עפ"י אישור המפקח.כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הגנה אנטיקו .1

אם לא צויין אחרת, יהיה גמר כל פריטי האלומיניום בצבע קלוי בכל גוון  שיבחר האדריכל  .2

מטאליים(. גוונים  )לרבות  "ראל"   מקטלוג 

ו/או הארכת הלו"ז ללא תלות   קבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר 

ת הגוון  דוגמאת  הגוונים.  ובמספר  ההזמנה. בכמות  לפני  לאישור   ובא 

 80  -( קלוי, בעובי שלא יפחת מSUPER DURABLEהצבע יהיה צבע פוליאסטר משופר )

שנה )התאמה לתקנים   20  -מיקרון והאחריות לגבי דהייה, קילוף והתנפחויות לא תפחת  מ

 (. GBS BSG  ,QUAICOAT  596אירופאיים  

לגן בכל גוון שהוא ו/או אלומיניום מלוטש.  האדריכל יוכל גם לקבוע לחליפין גמר אלומיניום מאו

קודמים. בסעיפים  שצויין   כפי 

במידה שהחלופה שיבחר האדריכל לגימור אלמנטי האלומיניום תהיה אלגון, הוא יהיה בגוון  

ויתאים לדרישות הנקובות בת"י    . העובי הממוצע המינימלי של שכבת 325טבעי מלוטש 

 מיקרון לפחות. 30האלגון יהיה 

קי הפלדה שישולבו בעבודת האלומיניום יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית באבץ חם בעובי  כל חל .3

של    80של   קר  באבץ  המפקח  קביעת  עפ"י  לחילופין  או  וזאת   25מיקרון  לפחות  מיקרון 

בהתאם למיקום החלק  במעטפת ובהתאם לדרישת האדריכל והמפקח. כל חלקי הפלדה  

ועיבוד. חל קים שיפגעו באתר הבנייה יתוקנו בחומר גלבון קר  יגולוונו לאחר ריתוך, קידוח 

 בהברשה. 

 ייצור:  .ה

כל הפרופילים יהיו במישור אחד, אלא אם צויין אחרת. אין לחבר פרופילים    באמצע אלא   .1

רק בזוויות ובפינות וגם זאת רק ב"גרונג". הקבלן אחראי על ביצוע ברמה שתבטיח חוזק,  

 איטום והפעלה תקינה. 

  4  -ה"לחיצה" בין החלקים הניידים והקבועים ובינם לבין עצמם לא    יפחת ממספר נקודות   .2

 נק' לכל כנף.



 בין חלקים ניידים יש לבצע מברשות ואיטום גמישים עפ"י אישור האדריכל.  .3

 כל חיבורי הפינה יבוצעו בכבישה בתוספת ברגים סמויים ומחברי פינה אטומים     .4

 

 זיגוג:    12.09

ללא ליקויים ופגמים כגון בועות    4+3טריפלקס    אחרת, הזכוכית תהיה חלקה ושקופהאם לא צויין   .א

לזיגוג וכן לת"י   FEDERAL    SPECIFIPICATION   .S.Uאוויר, גלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות  

 .938ות"י    1099

לזגג על  לפני הזמנת הזיגוג, יערוך הקבלן מדידות מדוייקות של מסגרות החלונות והדלתות אשר יש  

הבנייה.  באתר  הזיגוג  עבודות  את  לייעל   מנת 

תווית  חוסר  האדריכל.  לאישור  עד  היצרן  שם  של  תווית  תשאנה  הזכוכיות   ל 

החלפתה. ידרוש  והאדריכל  לשימוש  הזכוכית  את  תפסול  הזכוכית  גבי   מעל 

לזגג.  שבדעתו  הזכוכית  סוג  מכל  דוגמאות  יספק   הקבלן 

 ס"מ וישאו את שם היצרן, עובי ואיכות הזכוכית. 10X10דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל 

עובי הזכוכית, גווניה וסוגה ייקבעו ע"י האדריכל. העובי לא יפחת בשום אופן מהטבלה במפרט הכללי   .ב

ו/או הוראה של רשות מוסמכת. בכל מקרה רואים את   2לגבי כינוי   ו/או מדרישות כל תקנה, תקן 

 ללא תוספת כלשהי. ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר הפריטים

האדריכל רשאי להחליף את כל הזיגוג או חלקו )ללא תוספת מחיר( מזכוכית  כנ"ל לפוליקרבונט מלא   .ג

 שקוף בעובי, גמר וגוון עפ"י בחירתו. 

כל הזיגוג יורכב בצורה שתאפשר החלפה מתוך פנים הבניין. בכל מקרה תוצב     הזכוכית ע"ג שני   .ד

בפרק   כמפורט  הכללי. במפ  12042כפיסים   רט 

. יש להבטיח  1099מ"מ מיקומם ואופן הצגתם יהיה כמפורט בת"י     70  -אורך הכפיסים לא יפחת מ 

 אי הפרעת מהלך הניקוז ע"י הכפיסים. 

 הזיגוג בחלונות שירותים יהיה אטום )צרוב( אלא אם צויין אחרת.  .ה

חתוכות )חומרי איטום    הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן אן אי.פי.די.אמ ללא פינות .ו

 במפרט הכללי(. 120333קבוצה ג' סעיף 

 .   PCIFIERהזכוכית בחלקים האטומים תראה זהה לזו שבקטעים מעבירי האור אך תכלול  .ז

 בקרת איכות:     12.10

 הבדיקות לבקרת האיכות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי והתקנים.  .א

 . Eרמה  1068העמידות תהיה בהתאם לנדרש בת"י  .ב

 

 הרכבה:   12.11



מגולוונת.  .א מפלדה  סמויים(  )מלבנים  עיוורים  משקופים  ויעגן  הקבלן  ירכיב  הגמר  עבודות   לפני 

 35 -מ"מ וברוחב שלא יקטן מ 2.5 -המלבנים הסמויים יבוצעו מפח פלדה מגולוון בעובי שלא יפחת מ

כאשר יהיו   ס"מ  20ס"מ והמרחק מפני המלבן לא יעלה על    50מ"מ. המרחק בין העוגנים לא יעלה על  

מ פחות  לא  מקרה  ירייה.   3  -בכל  במסמרי  להשתמש  אין  צד.  בכל  המזוזה  ולרוחב  לגובה   עוגנים 

במהלך העבודה יקבע הקבלן את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך  

 אבטחתם, קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונם המלאה של המפקח והאדריכל.

ס"מ מתחת לפני הריצוף, חלק זה    6משקופי הדלתות יותקנו בצורה שתבטיח ייצוב לעומק של לפחות   .ב

 ימרח בחומר איטום מאושר.

באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן הסמוי בצבע   .ג

 מגן מתאים עשיר באבץ.

באישור    153בחומרי איטום אלסטומריים דו רכיביים עפ"י מפמ"כ  האיטום בין הפריטים והקירות יעשה   .ד

 המפקח.

ס"מ עפ"י קביעת האדריכל ובכל מקרה יכלל,   0.5-1.5בדלתות חיצוניות יהיה הפרש בין פנים וחוץ של   .ה

 ללא תוספת מחיר פרופיל "אייל ציפויים" או ש"ע. 

נות וזאת ע"מ להבטיח ביצוע קווים  הרכבת פריטים למיניהם כוללת בין היתר גם אביזרים בזוויות שו .ו

ככלולים  אותם  רואים  ברשימות,  מפורטים  אינם  למיניהם  למרות שהמחברים  ואלכסוניים.  קשתיים 

 בעבודה ללא תשלום ומדידה בנפרד.

 הספקה ואחסנה:   12.12

 מוצרי האלומיניום יסופקו לבניין כשהם עטופים ומוגנים. .א

 עפ"י אישור המפקח.  אחסנת המוצרים תהיה במקום מקורה ומוגן .ב

 כל מוצר שייפגם, לפני מסירת הבניין, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.  .ג

 תיאור הפריטים:    12.13

מסלולים  מאולגן/צבוע כדוגמת    2-אגפים  ב   2חלונות הזזה יהיו מסוג חלון נגרר אגף על אגף  של    .א

ש"ע  (D) 5500קליל   האדריכלות,     או  ברשימת  המופיע  לפי  היצרן   במידותאו  קטלוג  עפ"י  שונות 

האדריכל.  ודרישות 

יכיל, הנלווים  ,  הפרזול  האביזרים  כל  וכן  מנעול  סגרים,   מסילות,  לטריקה,  ידיות שקועות  היתר,  ין 

 והמשלימים עפ"י קטלוג   היצרן ודרישות האדריכל. 

קליל   .ב ממערכת  יהיו  והויטרינות  האלומיניום  ש"ע   5500Dדלתות   או 

הי  בין  ידיות  מאולגנת/צבועה  הידראוליים,  מחזירים  פין  צירי  "אלום",  ידיות  יכלול  פרזול  גם  תר 

יבוצע   חלון,  ליד  מופיעה דלת  מוגנות, סטופרים. במקומות בהם  רוזטות  גמא,  צילנדר  בהלהמנעולי 

שילוב ביניהם עפ"י דרישות האדריכל. כמו כן תכלול המערכת את כל הפרופילים האטמים והאביזרים  

והמשלימי האדריכל.הנלווים  ודרישות  היצרן  קטלוג  עפ"י    ם 

 הפרזול, הגימור והזיגוג עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט המיוחד. 



כל המופיע לעיל יש לקרוא יחד עם הסעיפים האחרים במפרט המיוחד. במקרה של סתירה, ניגוד, ו/או   .ג

ו/או דרישות הרשויו  ו/או התקנים  ת המוסמכות, תקבע אי הבנה בין התאור לבין המפרט, התכניות 

האדריכל.  לדעת  יותר  הגבוהה   הדרישה 

 בכל מקרה דעת האדריכל תהיה הקובעת הבלעדית.

בכל החלונות והדלתות כלולים כיסוי מזוזות הקפיות וסיפים מאלומיניום לכל עובי הקיר המוגמר. כמו   .ד

יאוריתן מוקצף( בין  כן כלולים הפרדות ואטמים אנכיים ואופקיים )מסנדוויץ פח אלומיניום ממולא פול

 הפריטים לבין הקירות ו/או העמודים הניצבים. 

הדלתות הוויטרינות והחלונות בין חללים שונים, חייבים להבטיח בידוד אקוסטי   מיוחד, לשם כך יכללו  .ה

אטמים   לרבות  רצפה  וכן  עצמם  לבין  הכנפיים   ובין  ומשקוף  כנפיים  בין  כפול  דירוג  גם  היתר  בין 

 מ"מ לפחות או אחר עפ"י דרישת האדריכל.  8בעובי  אקוסטיים. הזיגוג 

 עבודות אבן  –  14פרק  

 : וקופינג ספים    14.6

 ספי אבן יותקנו בכל החלונות והדלתות הנמצאות בין חוץ ופנים 

 או ש"ע ולאישור דוגמה על ידי אדריכל.   של אלבר  שיי גריהספים יהיו מאבן נסורה ומלוטשת בגמר מט חלקה מסוג  

מ' מינימום. החיבור בין הספים יעשה הצורה נקיה ומדוייקת ועל    2.30אורך סף אבן רציף יהיה כאורך הפתח או  

 ידי שימוש בדבק שיש הגוון האבן.

 

 דוגמאות  .714

 על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי.  .א

  - ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של כ על הקבלן לבצע לפני   .ב

מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסברב לפתח טיפוסי    12

 בהתאם להוראות המפקח.

 . 431, 362,  378ובמפמ"כ   2378כל העבודות יבוצעו בהתאם למפורט בת"י  14.8

 

 מדרגות:    .914

מלוח אבן אחד רציף לאורך כך    נסורה הכוללת שלח, רום ופנל מאבן נסורה ומלוטשתמדרגות אבן   .א

 הכל עפ"י בחירת האדריכל.  המדרגה רום ושלח

בכל מקרה יכללו המדרגות, פסים משולבים למניעת החלקה מקרבונדורום או מחומר אחר, גוון וצורה אחרת עפ"י  

 החלטת האדריכל 

 



 וסיכוך מסגרות פלדה   –  19פרק 

 

 רכיבי המבנה יהיה לפי מפרט מתכנן השלדכל מפרט שלד הפלדה עבור כל  –כללי 

 גג מרחבי 

י חתך מלא* בשיטת התפר הניצב מיוצרים  בעלמ"מ    600מ"מ וברוחב    6לוחות סנגלייז או שווה ערך מפוליקרבונט בעובי  

מעלות בעלי כיפוף בקצה המורכבים ומותאמים    105בשיחול )אקסטרוזיה(. משני צידי הפאנל השטוח שוליים מוגבהים בזווית  

  כל הרכיבים הנלווים יסופקו על ידי היצרן. יש לקבל הנחיות מפורטות לביצוע בשטח בנוכחות   לפרופילי אלומיניום אורכיים**. 

העליון  לרבות פרופיל הקצה בכל לוח ופרופיל הסגירה    ם מאלומיניומחברי הגג יהיו  כל    מפקח הבניה והאדריכל לפני ביצוע. 

 בין הלוחות. 

 

 HPLחיפוי קיר 

יעשה לפי מפרטי היצרן המצורף. ברגי החיבור להיות מעוגנים לקיר הבטון   HPLחיפוי קיר בלוחות    – כללי  

 על הקבלן להציג עמידה בתקן אש לאישור המפקח ויועץ בטיחות המבנה  הקונסטרוקטיבי.

 

 

 

 

 י כרמל ביזנס מגיעים במגוון רחב של גדלים וטקסטורות "המשווקים ע STYLAMתוצרת  HPL  לוחות

 שונות 

 .על גבי קונסטרוקציית אלומיניום עם ניטים הצבועים בגוון הלוח -בהתקנה גלויה

 .על גבי קונסטרוקציית אלומיניום ללא ניטים-סמוייה  בהתקנה

  במקרים ,מגיעים עם שכבת דקורציה אטומה ומשטח היגייני ואין צורך לתחזוקה או ניקיון שוטף   החיפוי  לוחות

 אין ,מיוחדים בהם יש לבצע ניקוי ללוחות יש להשתמש במטלית נקייה ספוגה במים חמים וסבון 

  :גדלים .מחוספסת או קשיחה היכולה לשרוט ולפגוע בלוח  במטלית  להשתמש

 מ "ס 1220/2440,1300/3050,1860/3660,1860/4320

 מ לחיפוי חוץ "מ 8  :עוביים

            
 

 .מידות ויצור מיוחד אפשריים לפי הזמנה ותכנון מוקדם שיש לאשרו מול כרמל ביזנס    •

 755י "לוחות החומר עומדים ב ת     •

 את החומר ניתן לקבל בגוונים וטקסטורה שונים     •

 מיוצרים במפעל השומר על איכות הסביבה בהתאם לסטנדרטים של בניה  HPLלוחות ה    •

 ירוקה
 

 

 

 

 

 

 

 STYLAMתוצרת  HPLלוחות 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנים על דהייה והיבטים טכניים.   10-ועמידים לתנאי אקלים חיצוני עם אחריות חברה ל  UVהלוחות יהיו עמידים לקרינת   •

 .  4ועיוות צורה  4, צפיפות עשן  VIבדרגת התלקחות 755עמידות הלוחות לאש תהיה ע"פ ת"י  •



 מ"מ.   3050x1300גודל הלוחות יהיה בהתאם לתכנון האדריכלי. גודל מקסימאלי  •

 גוון הלוחות יהיה בהתאם לבחירת האדריכל.  •

המסופקים  הלוחות יחתכו על ידי הקבלן המבצע ויותקנו באמצעות ערכת ניטים מקוריים מנירוסטה/אלומיניום בגוון החומר   •
יות החברה ולדרישות הביצוע לרבות הקפדה על מיקום וקוטר הקידוחים  ביצוע ההתקנה יהיה בהתאם להנחע"י היבואן.  

 בלוח והקפדה על נק' עיגון קבועות ונק' עיגון צפות שיאפשרו התפשטות והתכווצות של הלוחות.  

 בכדי לאפשר אוורור ותנועה טרמית של הלוחות. היצרן  יש להשאיר מרווח אוויר בין לוח ללוח בהתאם להוראות  •

ס"מ בין הלוחות וחזית המבנה או חומרי הבידוד כדי לאפשר פעולת אוורור    2ירווח אוויר חופשי מינימלי של  יש להשאיר מ  •
 תקינה של מערכת "החזית המאווררת". 

של   • מינימאלי  בעובי  אלומיניום  מפרופילי  תהיה  נושאת(  )קונסטרוקציה  התליה  המבנה   2ערכת  לקירות  מעוגנת  מ"מ 
וברגי עיגון ע"פ הנחיות החברה. עיגון הקונסטרוקציה לקיר יתבצע במרחקים מאושרים על פי דרישת  באמצעות זוויות פילוס  

 מתכנן קונסטרוקציה ובהתאם לגובה החיפוי ומשטר הרוחות באזור החיפוי. 

 פרופיליי האלומיניום יהיו מאולגנים ע"פ דרישות ת"י.  •

 ות יועץ איטום.  איטום העוגנים לקיר וסוגי חומרי האיטום יתבצעו לפי הנחי  •

 לאישור לפני תחילת התקנה.   S.Dותוכנית  קבלן הביצוע יגיש פרטי ביצוע  •

 

 פרגולות אלומניום

.  מ"מ דופן 4 דופן מינימלי עובי בחתך משתנה ע"פ תוכניות , על   וצבוע בתנור באיבוק אלקטרוסטטי  אלומיניום משוך  גגון
, קורות מקשרות בין קיר המבנה אל  תעלה לקליטת מים לפי תוכנית בעלת מסגרת היקיפית מקורת אלומיניום עם הפרגולה 

כולל כלל האיטומים  פריזמטי  BHדגם קורת העומס במפתחים שונים לרבות מרישים כולל קירוי נגד גשם על ידי סנטף 
מ"מ עובי דופן. עיגון לקיר בטון בבורג   5י תושבת אלומניום עיגון לרגל קיר בטון על יד אל המבנה.    פרגולההנדרשים בחיבורי 

מ"מ צבוע בתנור משני צדדים בגוון הקורות. החיבור   2בעובי  םפלשונג פח אלומיניו עם דיבל ג'מבו לפי פרטי קונסטרוקטור. 
  50*15יניום בחתך בין הגג למבנה הבטון בברגי חיבור לבטון ואטום בשכבת סיכה למניעת חדירת מים. הצללת רפפות אלומ

 . 50%מלבניות בהצללה של 

 

 

 

 רכיבים מתועשים בבניין: - 22פרק 

 כללי:   22.00

כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט המיוחד, כוחו יפה גם במפרט זה ובמקרה של סתירה בין המפרט   .א

המחמירה הכללי, המפרטים המיוחדים, ו/או יתר מסמכי מכרז/חוזה זה, תקבע ההוראה הגבוהה ו/או  

 ביותר.

שנים בהרכבת  ו/או ביצוע אלמנטים   10  -קבלן משנה יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מ .ב

 הנדרשים. עובדי הקבלן יהיו מיומנים, בעלי  ניסיון שלא יפחת משנה בעבודות מסוג זה.

בצירוף תעודות בדיקה. רק  על המציע להגיש לאישור המזמין דוגמאות  מהמוצרים )ללא יוצא מן הכלל(   .ג

 לאחר אישור הדוגמא המזמין יהיה המציע רשאי להזמין את המוצר עפ"י הכמות הדרושה.

והציוד עפ"י המפורט במפרט הכללי  בסעיפים   .ד ואחסנה  -22004נושא הוראות הייצור, שינוע הובלה 

22006 . 

מיקום, בצורה שתקבע ע"י  המציע יכין קטע ניסיוני להדגמה של כל אחד מטיפוסי האלמנטים בגודל ב .ה

המזמין. הקטע יוצג כשהוא כולל את הגימור הסופי. המציע לא יתחיל בביצוע השוטף טרם אישור הקטע  

 הניסיוני.

 במפרט הכללי.  22008הוראות ההחזקה עפ"י סעיף  .ו

 תכנון )תכן(:    22.01



. התכניות יוגשו במפרט הכללי  22המציע מתחייב להגיש תכנון מפורט לכ"א מהאלמנטים עפ"י סעיף   .א

לאישור המזמין והמציע לא יתחיל בעבודה לפני שהתכניות יאושרו. יחד עם התכניות יעביר המציע מפרט  

 מוסמכים  עפ"י דרישות המזמין של המוצרים והאלמנטים השונים.  מיוחד ואישורים  

 התכנון המפורט ייעשה בהתאם לשיטת הביצוע שאושרה ע"י המזמין. .ב

דוגמאות  למען הסר ספק שלבי   .ג יהיו כדלקמן: אישור תכנון מפורט, אישור  העבודה בנושא האישורים 

משלב  אחד למשנהו ללא אישור השלב הקודם וכאמור לא יתחיל    ואישור קטע ניסיוני. המציע לא יעבור 

 אישור כל השלבים הנ"ל.  בביצוע טרם

 

 מחיצות מתועשות:    22.02

 כללי:   22.02.01

סוגי המחיצות המתועשות הבלתי נושאות. סוגי המחיצות,  החומרים,  פרק זה מתייחס לכל   .א

 הכללי )בכפוף לסעיפי  המפרט המיוחד(.  220201,  220202הקיים והאחזקה עפ"י סעיפים 

בנוסף ובהשלמה לגבי תכונות המחיצות, הבידוד האקוסטי והעמידות באש,     המפורטים    .ב

)בכפו  220283  -ו  220105בסעיפים   הכלל  יצוין שבכל במפרט  המיוחד(  לסעיפי המפרט  ף 

המחיצות נדרש מעבר לצנרת תברואה, חשמל, תקשורת ומ/א, כמו כן נדרשת עמידות מים  

לכל הגובה באיזורים "רטובים" כל זאת עפ"י    קביעת המזמין חומר הבידוד התרמי יהיה מצמר  

או כל חומר אחר   ק"ג למ"ק.  80  -ומשקל מרחבי שלא יפחת מ  2זכוכית בעובי שלא יפחת מ " 

המזמין.  בחירת   עפ"י 

עמידות האש תהיה בהתאם לקביעת המזמין וכן עפ"י דרישות התקנים     התקנות והרשויות  

 המוסמכות.

בסעיפים   .ג שמצויין     כפי  וטריקה  נגיפה  אדמה,  רעידות  כיפוף,  בעמסים,  תעמוד  המחיצה 

המיוחד(  220211  220215 במפרט  לסעיפים  )בכפוף  הכללי  יעמדו    במפרט  לכך  בנוסף 

בכל   המזמין  קביעת   עפ"י     נפילה  סכנת  באיזורי  המצויים  המחיצות  וחלקי  המחיצות 

 הקריטריונים המפורטים בתקן לגבי מעקים ומסעדים. 

גימור המחיצות לרבות פני השטח, מישקים אנכיים מישקים מתחת לגג יהיו    עפ"י סעיפים   .ד

 לסעיפי המפרט המיוחד(. במפרט הכללי )בכפוף  220211  220223

במפרט הכללי )בכפוף  לסעיפי    220230  220232הרכבת המחיצות תהיה בהתאם לסעיפים   .ה

 המפרט המיוחד(. 

 בכפוף לסעיפי   המפרט המיוחד.  22024הסבילות תהיה בהתאם למצוין במפרט הכללי בסעיף   . ו

 

 

 מחיצות גבס קלות:    22.02.02

בכפוף    220250,       2202551י המפרט הכללי בסעיפים  עפ"   תחומי התיאור, לוחות גבס והמחיצות .א

לוחות מכל עבר בתוספת   2לסעיפי המפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת יהיו כל המחיצות דו  קרומיות  



זכוכית צמר  של    מזרוני  למ"ר  100במשקל   . ק"ג 

 . 1/2"   - בדגם עפ"י בחירת המזמין ובעובי שלא יפחת מ G.S.Uלוחות גבס יהיו מתוצרת  

לוחות יהיו דוחי מים באזורים "יבשים" ועמידי מים באזורים רטובים. בקירות אש ובאיזורים אחרים  

יהיו לוחות בעלי עמידות מיוחדות באש ולוחות ציפוי חוץ עם רדיד אלומיניום כל הנ"ל עפ"י קביעת 

 המזמין וללא תוספת מחיר כלשהי.

במפרט הכללי    )ובכפוף    220252  -  220251השינוע האחסנה, איכות, התיקון עפ"י סעיפים   .ב

 לסעיפי המפרט המיוחד(.

במפרט הכללי )ובכפוף לסעיפי    המפרט    220251  -  220256השלד וההקמה עפ"י סעיפים   .ג

ס"מ. המחיצות     40המיוחד( בנוסף לכך יצוין כדלקמן: המרחק בין הניצבים לא יעלה על     

קונסטרוקטיביים אחרים ע"י הארכה ותוספת  יחוזקו ללא תוספת תשלום לתקרות ולאלמנטים 

 פרופילי פלדה מעוגנים הכל עפ"י     קביעת הקונסטרוקטור והמפקח. 

עפ"י סעיף   .ד לסעיפי     המפרט    220257התקנת המערכות תיעשה  )בכפוף  במפרט הכללי 

עשויים פח  המיוחד( בנוסף לכך יותקנו במחיצות ללא מדידה בנפרד "צווארוני    מעבר לצנרת 

 מגולוון בכמות ובמיקום שייקבעו ע"י המפקח. 

בסעיף   .ה עפ"י המפורט  וגימור המחיצות  החלקה  )בכפוף    220258איחוי,  הכללי      במפרט 

 למפרט המיוחד(. 

 

 

 כללי:   22.03

במפרט         22030-22031בנוסף לדרישות הכלליות, מיון התקרות ותכונותיהם המופיעות בסעיפים   .א

)בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד( תתבצע בליעת הרעש בתקרות מורכבות ע"י מזרוני צמר סלעים  הכללי  

 " ת"י    80משקל מרחבי    2מוקשה בעובי  )עפ"י  אדים מפויל אלומיניום  750ק"ג/מ"ק  ( בתוספת חוסם 

התחתון.  בחלק  שחור  סיגמון  וגמר  הבידוד  את   שיעטוף 

מות בהם עוברות מערכות רטובות מעל התקרה יש התקרות כוללות גם את מזרוני צמר הסלעים. במקו

 לבצע טיפול מתאים עפ"י הנחיות המזמין. 

בסעיף   .ב המפורטות  התקרות  ביצוע  לדרישות  המפרט    22.032בנוסף  לסעיפי  )בכפוף  הכללי  במפרט 

ס"מ. התלייה ע"י מוטות    30החיבור למישור אנכי כל    Z    +Lהמיוחד( יצויין שגמר התקרות יהיה בפרופיל  

מ"מ במשבצות שלא יעלו   20/0.8מ"מ מעוגנים או בנדים בחתך    6גה מוגולוונים מתכוונים קוטר   הבר

 ס"מ   לתקרה הקונסטרקטיבית כמפורט במפרט הכללי . 120/120על 

 

 כל האריחים יהיו ניתנים לפירוק אלא אם צויין אחרת.  .ג

 המיוחד(. מפרט כללי )בנוסף לסעיפי המפרט  22033הסיבולת בהתאם למופיע בסעיף  .ד

לגופי התאורה תהיינה מודולריות מפח דקופירט,  צבועים בצבע קלוי   .ה והתעלות השקעות  האמבטיות 

מ"מ. הפח יכופף בהתאם לפרט      1בתנור בגוונים עפ"י בחירת המזמין. עובי הפח, ללא צבע, יהיה  

. האמבטיות  ס"מ אלא אם צויין אחרת  30מאושר ויכלול רפלקטור  מראה מוכסף, רוחב התעלות יהיה  

 והתעלות יכללו מאחזים מאושרים ומתואמים להתקנת הלוברים.



המזמין.  .ו בחירת  עפ"י  וציפיות  גמר  דגם,  סינוור,  מונעי  פרבולים  יהיו   הלוברים 

 ההרכבה ע"י תפסים לתעלות.

 בכל מפרטי האריחים תינתן אפשרות ש"ע לפי ההנחיות הכלליות. .ז

 

 

 

 

 

 פרופיל חצי שקוע.  אקופון אדונטז' או אקופון פוקוס או ש"ע מטיפוס יהיו   אקוסטיות תקרות .

 

 עשויות אקוסטיות תקרות ,האדריכל בתכניות כמסומן  ,בבניין  בתקרות ולהתקין  לספק הקבלן  על 1.1  .
 .מאושר ע"ש  או  ADVANTAGE מדגם אקופון  חברת מתוצרת קשיח זכוכית מצמר

 .רגילה להתקנה מ"מ  15 ובעבי  מ"ס  60 * 60 במידות יסופקו  הלוחות
 .)התליה מערכת  כולל( ר "למ ג "ק 2.5 - כ יהיה הלוחות משקל 1.2  .

 . PAINTED TISSUE SURFACE הפלטות גימור , 500 דגם לבן  בצבע צבועים יהיו  . הלוחות 1.3
 שרוף שבור לבן  בצבע צבוע מגולוון  מפח עשויה מתאימה T קונסטרוקצית על כאמור יונחו  הלוחות 1.4  .
 המסיבית מהתקרה שתתלה ערך שווה או  DX - 24 דגם G . S . U , DONN תוצרת דוגמת בתנור

 התקרה  של לפלוס לדאוג הקבלן  על .מ"מ 20 וברוחב מ"מ 0.8 בעבי  מגולוון  פח פרופילי  באמצעות
 .ונקיה מקצועית בצורה ולהתקנתה

 לפי  בצבע צבוע מגולוון  מפח או  מאולגן  מאלומיניום ועיבודים גמר הספקת כולל  הקבלן  . עבודת 1.5
 .ועמודים לקירות תקרה בין  ובחיבור אויר מפזרי  ,תאורה גופי  סביב המזמין  בחירת
 . Z + L מטפוס יהיו  הקירות ליד הגמר פרופילי 

   = R . C 0.85.יהיה  התקרה של  הרעש בליעת  מקדם 

תוצרת   E FOCUS מערכת תקרת תותב מסוג אקופון rd %70מכילה   ( Generation)חצי שקוע   E אקופון פוקוס  -מפרט טכני  

דור   לפחות   1200x1200 000X000/1200/1000/1200/2000/2100,  2  2שבדיה,  חומרים  ממוחזרים  במידות. 

010x010  95.0מ"מ,    20מ"מ, עובי האריחים= αw(  רן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש כדוגמתהיצ P ).  מנשאים

לפחות ) ופיזור אור    %28בעלי החזר אור ( FT AKUTEX פני האריחים מסוג  T24 CONNECT/15ראשיים ומשניים מסוג  

 Retro Reflection Coefficient 63mcd@ m – 2lx-1 ) לפחות) ללא שינוי גוון התקרה כתוצאה מהיטלי הצבעים כל %99(

gloss . 

 

 

 שירותים   חדריאבזור  אביזרי נגישות ו

והם ע"פ קטלוג   304עשויים מנירוסטה    תכנית האדריכליתביהיו ע"פ תקן ישראלי. כל האביזרים מופעים   כל האביזרים –כללי 

 ש"ע אדריכל והמזמין.  לאישור  ניתן להביא  -  BRADLEYחברת 

 

 

 

 

ס"מ עובי ואורך   2.5ס"מ רוחב  14 או ש"ע -3-דור  TRANCSEND -סדרת הפרימיום   TREXינטטי של חברת דק ס

 א ץ אורן מחוטע"ג תשתית עמותקן   מטר 4.9לוח 

 

 

 



 

 

 

Trex Decking 

 הוראות התקנה 
 רכיבי דק סינטטי טרקס 

 

 לוח   דק  מחורץ                                             לוח  דק  רגיל                                         בורג דק                            מחבר נסתר                 קליפס  שורה  ראשונה 

 

מ  "מ 6המחברים הנסתרים מספקים מרווח תקני דרוש בין לוחות של  .מרכז-מ מרכז "מ 400מרווח מירבי בתשתית הינו   :שימו לב

 בהתקנה נכונה 

 התקנת שורה ראשונה 

השלמת התקנת  
 המחברים הנסתרים

כעת יש  6.

להבריג עד  

הסוף את 

הברגים של 

המחברים  

שבשורה  

יש   .הראשונה

לחזור על 

 שלבים 
 עבור כל לוח בהמשך 5עד   3

 

 

 

 

 הלוח האחרון   התקנת

  1:  אפשרות

 בגובה  חיפוי   לוח
 הדק   משטח

.7a  להבריג את   יש

  האחרון קצה הלוח

 לתשתית בעזרת ברגי דק 

לוח דק רגיל או    לחבר  יש

  FACIA לוח חיפוי 

 ולחבר ,לצד של הדק

 זוג ברגי דק במרווחים של  בעזרת

 מ "מ 400  עד
 

 

לוח   2: אפשרות

 רגיל היקפי בולט 

בלוח דק רגיל   להשתמש  יש

לתשתית    ולהבריג  ,חריץ ללא

יש לבלוט מעבר   .דק  בעזרת ברגי

 לתשתית

  על מנת לקבל גימור   ,מ"ס  -4כ
 לאחר התקנת לוח חיפוי  מושלם

 .הצד של התשתית  על

 לחבר את לוח הצד בעזרת   יש
 .דק  ברגי

 

 TREXמרווחים דרושים בדק  

 

 

 6 מ"מ 3 מ"מ



 

יש להתקין קליפסים של שורה ראשונה על קצה לוח  1.

 ,5X10) 5X15, (5X20התשתית 

לחזק את   .ישר עם אמצע לוחות התשתית שמאונכים  בקו

 .הברגים                         
להשחיל לוח דק מחורץ   2.

 לתוך הקליפסים
לוח הדק הראשון חייב להיות   !חשוב מאוד

 .ישר ומעוגן היטב

 חברים נסתרים התקנת ברגים ומ
 

להכניס את המחבר    יש  3.

  המחבר  בורג  את  להבריג  יש  4. לתוך החריץ בלוח

 לוחות  כל  עבור  להשלים  .התשתית  רוחב  במרכז

  להבריג  אין  !דרך  חצי   רק  הברגים  את   להבריג  יש  !לב  שימו 

 הסוף   עד  המחבר  את
 

 השני   הדק   לוח   התקנת

 .להשחיל את הלוח הבא לתוך המחברים  5.

  שהמחברים  להקפיד

  .נכנסים לחריץ

מחברים    להתקין

 נסתרים בצד השני של 
 3+4.באותו אופן של צעדים   הלוח

 

להבריג את הברגים    אין 

 !עד הסוף

6mm 



 

 


