












































 

1 

 

 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 3ה//2020' מסהצהרה למכרז :       הנדון
 
בתחום המקצועי אני החתום מטה ______________מצהיר בזאת כי אני קבלן בענף העבודה  .1

 -של נשוא ההצעה, הנני קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
 _________________ לפי התקנות בדבר סיווגם של קבלנים רשומים. -ומסווג כ 1969

 
לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את הפרסום למכרז, את ההזמנה לקבלת הצעות, את ההסכם,  .2

החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר את טופס 
שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, ביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי 
את תנאיו ומצבו וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע העבודה ולקבל 

נני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את שכרי ובהתאם לכל הנ"ל, ה
את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרט ובתנאים הכלליים במחירים שאני הצעתי 
עבור הסעיפים השונים בכתב הכמויות לפי מחירי היחידות ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעות 

 רצונכם ולהנחת דעתה של המועצה.
 

מבוססים על כתב הכמויות ולפי מחירי היחידות יהוו סכום כולל של המחירים ה
אולם אני מסכים כי התמורה בהתאם לחוזה תהיה  )לא כולל מע"מ(,__ ₪ _____________

מבוססת על מדידה והערכת העבודה שבוצעה למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י המועצה 
 ולא לפי הסכום הכולל.

 
 רמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישאאני מסכים ומאשר כי ה .3

בתוקף במשך תקופה של שלושה חודשים מתאריך שנקבע לפתיחת מעטפות ההצעות ואם 
תתקבל ההצעה, היא לא תבוטל אלא אם הצו להתחלת העבודה לא ניתן לאחר שלושה חודשים 

 יעל ידכם לקיים התחייבויותי מיום קבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי
 אעשה זאת מיד ובלי השהייה. –שבהצעתי זו 

 

 אני מסכים כי אם תתקבל ההצעה ע"י המועצה, יהא עלי, בין היתר: .4
 

ימים מיום קבלת ההודעה  14תוך  , להמציא ערבותלחתום על ההסכם והחוזה המצורפים .4.1
לחלט את הערבות  אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשאית על כך.

חילוט הערבות לטובת והפסדים כלשהם ואולם  נזקיםלהוכיח  שהבנקאית מבלי שתידר
המועצה  לא יפגע בזכויות המועצה לתבוע, לקבל ולדרוש ממני את הסכומים, על נזקים  

 נוספים שנגרמו למועצה עקב אי חתימת החוזה על ידי בזמן הנקוב לעיל.

כל אריך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את ימים מת 7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
( ימי  לוח מאתיים ארבעים) 240תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

מיום זה, וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי העבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק 
והעבודות" פירושו להוציאה  ת"סיום ההתחייבויו כלפיכם. יבלתי נפרד מהתחייבויותי

לפועל עד תומה בהתאמה גמורה לתכניות, למפרטים ולתנאים הכלליים, לכתבי הכמויות 
 ומחירי היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח.

כחוק לפי הנוסח  הקבוע  מבוילתעם  חתימת החוזה, ערבות בנקאית  –להפקיד בידיכם  .4.3
. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים בחוזה, כערבות לקיום כל תנאי החוזה המצורף

 הנקובים בחוזה.

דלעיל, הריני מסכים כי תחלטו  4.2במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  .4.4
 לטובתכם הערבות הבנקאית שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.

לי בלבד ואני ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו ע .4.5
 מתחייב לביילו מיד לאחר שהמועצה תורה לי לעשות כן.
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שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית לפקודתכם  יהתחייבויותיכערבות לקיום  .4.6
התחייבות מפורט בהזמנה ובהסכם ומייפה כוחכם באופן בלתי חוזר, אם לא אקיים  

הצעה זאת, לחלט לטובתכם הערבות מבלי לתת לי הודעה או  על פי ימהתחייבויותי
התראה נוספת, ואני מוותר מראש על  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

 הערבות הנ"ל .

ידוע לי כי למועצה נתונה הזכות לבטל המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו יבוטל המכרז  .5
במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי  כאמור, לא תהא לי, גם באם הצעתי זו תזכה

 , פיצויים וכיוצ"ב. יהמועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאותי

כל המושגים והביטויים המופיעים בכתב הצעה זה יפורשו, עד כמה שהדבר ניתן  עפ"י פירושם  .6
ים או להיפך וכל כל מקום שנאמר ביחיד מוסב גם לרב ומשמעותם בהסכם ובחוזה המצורפים.

 מקום שנאמר בזכר מוסב גם לנקבה או להיפך, הכל לפי העניין.

הצעתי זו ניתנת מתוך הבנתי ורצוני החופשי, ואני מסכים בזאת שהסמכות הייחודית לדון  .7
בסכסוכים הקשורים להצעתי זו ולחוזה המצורף אליה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז 

 הדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 

___________       ______________ 
 חותמת                  תאריך  
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 ג' סמךמ

 3ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 
"צ מעו ביטחוןה שרד,  משיכוןה שרדמ הוצאתב ניןב עבודותל  כלליה פרטמ  )ג( סמךמ
 : רקיםפ בפרטו
 
 

  חרונהא הדורהמ                           קדמותמו 00 -    
 עבודות עפר 01 -    
 " -"    ראתב צוקי טוןב בודותע 02 -    

 גדרות 44 -                                   
 סלילת כבישים ורחבות 51 -                                   
 מים וביוב 57 -                                   

     
  
  

 
    

 
     

 . מיוחדה מפרטב ו, אלעילד בפרקיםש פניות"י העפו צורךל התאםב  וסףנ רקפ  לכ כןו
 
 בהוצאתש כלליםם המפרטיל יאה כוונה" הכלליה פרט"מ הגדרהה ופיעהמ וב קוםמ כלב ערהה
 שותפותמ עדותו הוצאתב וא ןוהשיכו בנויה משרדו ןהביטחו שרדמ השתתפותב  מיוחדתה וועדהה
 "ל. לצהו ןהביטחו משרדל
 
 רכישהל יתניםנ קבלןה  לש רשותוב  אינםו מכרזל  ורפוצ לאש  עילל מצויניםה  כללייםה מפרטיםה
 ת"א.  29 ליעזר' אח, רןהביטחו שרדמ לש אורל הוצאהב
 

 נזכריםה כללייםה  טכנייםה  מפרטיםה  מצאיםנ  רשותוב  יכ  זהב  צהירמ  קבלןה קבלןה הרתהצ
  תא  בצעל מתחייבו דעתל ביקשש הסבריםה לכ תא יבל,  קכנםת תא הביןו רא, קהז וזהח/מכרזב
 לקח הינהו הז וזהח/מכרזל ספחנ הווהמ  וז צהרה.  ההםב  מוגדרותה  דרישותל  כפיפותב  בודתוע
 . מנומ פרדנ יתלב
 
 
 

      קבלןה חתימתו ותמתח     
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1ג'   סמךמ

 3ה//2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
  וקדמותמ 00  רקפ
 
 לבנטייםר רקיםפ ו, אכלליה מפרטב 00 רקפ תא שנותל וא הוסיף, להשליםל אב הז יוחדמ פרטמ
 . לוש חריםא
 

  עבודה ושטח התארגנותה תרא 00.01
 

 במתחם המועצה. מצאנ עבודהה תרא 
שטח התארגנות של הקבלן יהיה באזור האתר של הפרויקט אלא אם יקבע אחרת בפגישת 

הקבלן על כל התארגנות ע"י המפקח. שטח התארגנות יהיה באחריותו הבלעדית של 
 המשתמע מכך.

 
  עבודהה אורת 00.02

              
 בנייה.עבודות  המבוצעות במסגרת מכרז זה הן ותהעבוד

 
  מפרטה יקףה 00.03
     
 עלו כמויותה לכתבו תוכניותל ,כלליה מפרטל  השלמהכ מיוחדה  מפרטה תא  ראותל שי   
  יטויהב תא מצאת כמויותה בתבכו תכניותב מתוארתה בודהע כלש  הכרחה ןמ  יןא ןכ   
 . מיוחדה מפרטב   

 
  כמויותה כתבו מפרטים, התכניותה תאמתה 00.04

  
 נתונים, המידותה לכ תא בצועה מסמכיו תכניותה בלתק םע ידמ בדוקל קבלןה לע 

, נתונים, בתכניותב תירהס וא עותט תמצאש קרהמ כל. בהםב מובאיםה האינפורמציהו
.  כתבב  וראותה לבקשו  מפקחל ידמ ךכ לע הודיעל ליו, עויותמכה בכתבו טכניה מפרטב
 ידיעתל קבלןע"י ה ידמ ובאוי תכניותב מסומניםש מידותה  עלו גבהיםה  לע רעוריםע
 ביעהת לכ תקבלת א. לופיתס היהת נדוןב מפקחה חלטת. העבודהה יומןב ירשמוו מפקחה
 . אמותתהה-באיו סטיותב רגישה לאש ענהט מךס לע קבלןה צדמ

 
  חומריםו יוד, צבודהע 00.05

 
על . לבדב רושתיח היהי עבודותה ביצועל וב השתמשל קבלןה דעתב שרא ציודה לכ א. 

 לע מפקחה יתרו ןכ םא לא)א ביצועה תחלתה פניל מפקחה ישורא לקבל קבלןה
, מפקחע"י ה אושרי אל שרא ציוד(. החלקוב וא ולו, כיודצ ותוא לש אישורוו דיקתוב
ע"י  אושרי שרא סוגמ חרא ציודב יוחלףו שבונוח עלו קבלןע"י ה מקוםמן ה סולקי

 . מפקחה
  
 דרישותל כפיפות, בכוןנ קצועימ באורחו תכניותל התאםב בוצענהת  עבודותה לכ ב. 

, רישותד יימותק גביהןל שרא בודות. עמפקחה לש צונור לשביעות"ל ונה תקניםה
' כדו קנות, תרישותד אותןל התאםב בוצענה, תוסמכתמ שותר ל' שכדו קנותת
 בודותע תאמתה לע כתבב ישורא ידול מציאי הקבלןש דרושל שאיר  מפקחה
 אםב זהכ ישורא המציאל תחייבמ הקבלן, ושותר ותהא ל' שכוו קנות, תדרישותל
 . ידרשי

 
 לכ דרישותל בהתאםו חוזהל 2ו' סמךמ סיסב לע עבדהמ בדיקותל כניתת כיןי קבלןה ג. 

 כלליה מפרטה תקניל ותאםת הדגימותו בדיקותה כנית. תהז חוזהב בודותהע תרי
 בדיקותה כניתת תא שנותל שאיר מפקח. היוחדיםמ כנייםט מפרטים( וכחולה ספר)ה
 .שטחב עבודהה תנאיל התאםב

 
 ל, עסויםמ חומרב שימושה פניל מיםי בועש אשרמ  אוחרי לא, ועבודהה תחלתה םע ד. 



 
, הםב השתמשל דעתוב שרא חומריםה קורמ לע ישורא פקחהמ אתמ קבלל קבלןה
  ימסרוי חומרים. הדיקהב ילצורכ חומריםה אותםמ גימותד הגישל אתז םע יחדו
 שימושל  תאמתםה ידתמ תא קבעוי תוצאותיהו מפקחה הוראותל התאםב בדיקהל
 הפסקתל גרוםת  מאושרתה דגימהה ןמ חומרה  טיבב הסטיי  ל.  כהז וזהח  ביצועב
. קבלןה שבוןח לע אתז ל, כהמקוםמ פסולה חומרה לש מיידיה סילוקול דע עבודהה
 מתקבלתה בכמותו אושרמ טיבב ומריםח מקוםל ביאי קבלןה אשרכ ימשךת עבודהה
ע"י  תיקבעש וסמכתמ מעבדהב קבלןה שבוןח לע בוצענהת בדיקות. המפקחה עתד לע
 .דדיםהצ ניש תא חייבנה"ל תנה בדיקותה תוצאותו מפקחה

    
. נדרשה מוצרה יכותא לע הצביעל נתמ לע אים, ביצרןה םש וזכרמ הםב וצריםמ  

ע"י  זאתו מוזכרה מוצרל איכותיו כניט רךע ווהש וצרמ הציעל רשותה קבלןל
 וראותה מפקחל קבלןה מציאי קרהמ כל. במפקחה באישורו תאימיםמ סמכיםמ
 . ותיואהורל התאםב הקפדהב ינהג, וכתבב יצרןה לש יצועב

 
 המפקחו ציודה פקס ישורא עוןט עבודהה ביצועב וב שתמשי קבלןה שרא יודצ לכ  

 המקוםמ סולקי המפקחו ספקה דיי לע אושרי אל שרא יוד. צעבודהה חילתת פניל
 בוצעוי עבודותה ל. כאושרמ סוגמ חרא ציודב יוחלף, ושבונוח ל, עקבלןה דיי לע
 קצועימ אופן, במסמכיםה תרי לכלו ודיצה ספקו יצרןה נחיות, התכניותל התאםב
 . מפקחה צוןר לשביעות"ל ונה תקניםה דרישותל כפיפות, בכוןנ

 
 מועדל עברמ רכהא קבלןל קנוי אל תוצאותיהןל מתנהה וא מעבדהב בדיקותה יכובע ה.  

 .טעמומכלשהי  תביעהל ילהע שמשוי לא, ועבודהה תחלתה צוב נקבעש יוםס
   

  רקעייםק תת מתקניםו ינורותצ 00.06 
   
  קומםמ תא יוודאו בדוקי קבלן.  הרקעייםק-תת מתקניםו ינורותצ יימיםק עבודהה שטחב 

 . למותםשל ע לשמורו דאוגל נתמ לע בודתוע תחוםב נמצאיםה הצינורותו כבליםה  לכ לש
   
 בדיקתל דיםחיומ מכשיריםב שימושה, מיניהןל השוחותו כבלים, הצינורותה גילויל פירותח 

 וצאהה לכ כןו מוסמכיםה גורמיםה לכ םע תאוםו ינפורמציהא יסוף, אגילוייםו יקומםמ
 . וסףנ שלוםת לאל קבלןה לע לים"ל חנה מתקניםה לש למותםש קיוםל נדרשתה חרתא

    
 וקדםמ  אישורב בוצעוי קשורתת ערכתמ בורע בודותע וא  קשורתת וויק  קרבתב בודהע 

 . קבלןה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה ל". כזק' "בחבב רשתה הנדסמ לש מודצ  בפקוחו
 

 בוצענהת  עבודות.  האורהת/שמלח תקנימ קרבתב בודותע יצועב בורע םג ייםק יןד ותוא 
 לע חולו"ל ינה גיןב התשלומיםו אישוריםה כלו שמלח ברתח בפקוחו וקדםמ אישורב
 . קבלןה

 
רשות  טעםמ מודצ בפקוחו וקדםמ אישורב בוצעום יימ וא יובב וויק  קרבתב בודותע

 . מקומית
 קבלן, לא תשולם עבורם בנוסף לכתב הכמויות ה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה לכ 
 . תמורה כלשהי             

 
 מערכותה קרבתב בודותע צועב בזמןו פניל נדרשיםה תיאומיםה ביצועו  אישוריםה בלתק 

 . קבלןה לש שבונוח עלו אחריותוב ם"ל הנה
 . הושלכ נאית כרתה אימ נובעותה ביעותת כלב כירת אל המועצה 

 
  אתרב הנדסמ 00.07 

 
 חרא  מלאל קבלןה  לע ממשלתיה הסכםה לש 13  סעיףב  נאמרב פגועל  מבליו נוסףב 

 הנדסמ הוא" שאתרה הנדס"מ היהי קבלןה לש מוסמךה וחוכ א: בבאותה הוראותה
 בעלו פחותל נים( שמש)ח 5  לש קצועימ תקו םע האדריכליםו מהנדסיםה  פנקסב שוםר

 .הז חוזהב נדרשה הסוגמ בודותע ביצועב מנהלה דעת, לספיקמ ןניסיו
  



 
 
 
  קבלןה חריותא 00.08 

 
, מפרטים, התכניותה תא כירמ ואה י, כעבודהה טרתמ תא יודעה אדםכ קבלןה תא ואיםר 

 לכ לש תקינהה פעולהל אחראיכ דרישותה תרי כלו חומריםה וגי, סכמויותה שימתר
, תכניותב רטפ כלל מפקחה לש בול שומתת תא הפנותל עליוו דוי לע מבוצעיםה מתקניםה
 פעלוי אל המתקניםש כךל גרוםל לוליםע שר', אכוו מידותב תאמהה י, אתכנוןב עותט
 כספיתה אחריותה כלב שאתל עליו, ולעדיב אחראיכ ותוא ואים, רןכ שהע א. לראויכ
 . האחרתו

 
  פרעותה ניעתמ 00.09 

 
 סדירהה התנועהו חייםה צרכיב מרבית ותבתחשה וךת בודתוע תא בצעל  תחייבמ קבלןה 

 קלותת מנועל כולתוי מיטבכ לעשותו עבודהה לכ משךבאתר בהרחבה ב מתנהליםה
  שטחה  ניפ  לע הניחל וא בודותע בצעל לאש קבלןה תחייבמ ןכ מו. כהואש וגס כלמ הפרעותו

  וגס כלמ  כבר ליכ  לש חופשיתה תנועתםל הפריעל  דיכ הב  ישש צורהב יודצ וו/א  ומריםח
ע"י  תנועהה בטיחותל דאגי קבלן. היימיםק מתקניםב  פגועל וא  רכיםד חסום,  להואש
 טייתה צורךל עקפיםמ יבנהו צורךה פי' לכוו ובדיםע צבת, הנסים,  פגלים,  דלטיםש תקנתה
 לתנועהו מונעתמ תנועהל פשרותא בצועה לש  לבש כלב  הבטיחל קבלןה אחריות.  בנועהת
 םג וטלתמ קבלןה ל.  עמפקחה לש באישורוו קבלןה אחריות"ל בנ. התרהא כלב גליתר
 שרדמ גוןכ שוניםה הגורמיםמ תנועהה סדריה שנויל חוקכ ישוריםא קבלתל אחריותה
 רכיםד יצועב רבות"ל לנכ  נועהת בטחת'. הכוו רשות מקומית, משטרה, התחבורהה
 לש יחידהה מחיריב ללנהתכ הז נאית יבמילו  כרוכותה נוספותה הוצאותה ל. כוקפותע
 קבלןה לש ביעותת לכ וכרוי אל ןכ מו. כנפרדב  בורןע שולםי  לאו שוניםה תשלוםה עיפיס
 . פרעותה מניעתל אמצעיםה לכ קיטתנ קבע נגרמוש יכוביםע גיןב

 
  יימיםק בישיםכ ניפ לע נועהת 00.10 

 
 אמצעותב רקו ךא צעובת חרתא טרהמ כלל הןו חומריםו יודצ עברתה ילצורכ ןה נועהת לכ 

 שהחומרו קייםנ םה רכבה גלגליש וודאל ש.  יפנאומטיים גלגליםב מצוידים כבר  ליכ
 . נסיעהה זמןב תפזרמ ינוא הרכב ליכ לע מועמסה

 בו מכתיבה משנה זהירות. תהיומיומיהעבודה בחוזה זה מתבצעת בישוב שהפעילות 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגביל את שימוש בכבישים ודרכי גישה על פי שיקול            

 נושא הקשור להגבלות ו/או התניות  לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל דעתו הבלעדי.
 בכבישים ו/או דרכי גישה. 

 
 

 הירותז מצעיא 00.11 
 דרושיםה זהירותה  מצעיא לכ  בנקיטתו  העובדיםו  עבודהה  בטיחותל  חראיא  קבלןה 

, תצינורו וויק נחת, הפירהח עבודותב קשורותה אונותת  רבות,  לודהעב אונותת  מניעתל
 כושר הבטחתל זהירותה מצעיא כלב  נקוטי קבלןה '.כוו בדכ יודצ פעלת, הומריםח ובלתה
 תקנות, החוקיםה לכ יוםק לע יקפידו עבודהה צועב עתב סביבתוב וא אתרב דםא חייו
 דרות,  געקות,  מיגומיםפ תקיןי קבלןו. הלא םבענייני הממשלתיותו עירוניותה ההוראותו
 םלהיגר עלולותה תאונותמ ציבורה תא הזהירל דיכ נדרשכ זהרהא  שלטיו ורות, אמניותז
 . אתרב חריםא מכשוליםו ומריםח רמות, עפרע רמות, עורותב לש םהימצאות שלב
,  רותיהחפו בורותה לכ תא מלאל קבלןה ייבח  אתרה לש  לקח כלב  עבודהה יוםס  םע ידמ 

 . בודהע תוצאהכ אתרב נשארוש מכשוליםה לכ תא לסלקו  העפרו ערמותה  תא יישרל
 קיטתנ יא קבע ייםח בעליו דםא חייל וא רכושל ייגרםש זקנ כלל חידיי חראיא  היהי קבלןה 

 עומת.  לליוא ופנינהת שרא הז סוגמ ביעותת שוםב כירי אל המזמיןו נדרשכ הירותז מצעיא
 ויכוחל   ושאנ הווי  שרא כומיםס ותםא שלוםת עכבל כותז עצמוהמועצה ל ומרש אתז
 שובי  אחרל קהמועצה ר ישחרר"ל  נה  סכומיםה ת.  אקבלןה ביןל תובעיםה וא תובעה  יןב
 רב  חרא סמך"י  מפע וררותב  וא  צדדיםה  ניש  הסכמתב דעותה  ילוקיח וא  סכסוךה
  ו,  אחרא אדםל  וא קבלןה  לש עובדל  בודהע אונתת  קבע פיצוייםל ביעהת  ל.  כמכאס
 פוליסתב קבלןע"י ה כוסה,  תעבודהה אתרב נפגעש הואש לכ טלאובייק יצוייםפ ביעתת



 
 . הז ושאנ גיןב לשהיכ אחריותב ישא אל המועצהו תאימהמ טוחב

באחריות הקבלן לגדר את האתר כולל שילוט ושער )שיפורק בתום העבודה( כל זאת בהתאם            
לחוקי הבטיחות והוראות שבנספח ח' לחוזה. לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה זו . ) 

 הנ"ל כלול בסעיפי יחידות (.
 

  מנייםז זניקו סידוריו עבודהה לע גנהה 00.12
 

  קופתת לכ משךב מבנהה לע הגןל דיכ דרושיםה אמצעיםה כל,  בשבונוח לע, נקוטי קבלןה 
,  וח, רטפונות, שדמהא פולותע"י מ  םלהיגר עלולה  נזק,  ממפקחל מסירתול  עדו ביצועה
  כל,  בצונור לשביעותו  מפקחה רישתד פי,  לשבונוח ל,  עקבלןה נקוטי במיוחד' וכוו משש
 פירתח ולל, כחרם אימ קורמ לכ פנימ וא שמיםג פנימ אתרה הגנתל  דרושיםה אמצעיםה
 סתימתםו גשמיםה ונתע משךב קיןת מצבב אתרה חזקת, המיםה הרחקתל מניותז עלותת
 שבוןח לע תהיינהו תשלוםל התימדדנ אל מניז זלניקו עזרה בודותע ל. כעבודהה סירתמ פניל
 אמצעיב קטנ קבלןה םא ן"ל,  הנה הגורמיםמ תוצאהכ יגרםש זקנ ל.  כקבלןה

 צונור לשביעותו שבונוח ל,  עיחויד ליב קבלןע"י ה תוקן,  יןכ  שהע אל  םא הןו אותיםנ גנהה            
 .מפקחה לש גמורהה

  
  מירהש 00.13

 
 העבודותו מתקניםה ביצוע, להציודו חומריםה חסוןא צורךל דרושיםה מחסניםה לכ 

 דיי לע ופקוס םא ביןו קבלןה דיי לע ופקוס םא ין, בהז וזהח/כרזמ מסגרתב כלולותה
 רגעמ קבלןה אחריותב היוי ביטוחםו ליהםע שמירה, החרתא סגרתע"י מ והמועצה ו/א

 . כךמ משתמעה לכ ל, עאתרל ספקתםא
 
  מפקחה מכויותס 00.14 

 
 עיפיס שארב אמורה ת,  אהחליףל וא גרועל אל  ך,  אהוסיףל אב  הלןל אמורה א.  

 . החוזהו מפרטה
 

 מפרט, התוכניותה תא פרשל  שאיר הואהמועצה ו לש  שטחב ציגונ  ואה מפקחה ב. 
. בנתוה יטבמ פיל הירותב יא וו/א יניהםב תאמהה  יא כלו  כמויותה כתבו  טכניה
 . הז נושאב שטחב בלעדיה פוסקה ואה מפקחה קרהמ כלב

  
 בוצעוש בודותע כןו מקורםו ומריםח לש יכותםא גביל בלעדיה פוסקה ואה מפקחה ג. 

 . התבצעל ריכותצ וא
 

, לקהח וא ולה,  כעבודהה תא מסורל כוונתוב םא  מפקחה אישורב  ייבח קבלןה ד. 
 לש מלאהה חריותוא תא הסירל דיכ מפקחה לש הז אישורב ין. אשנהמ קבלניל
 . שנהמ בלניק לש חדליםמ וא פעולותל קבלןה

 
, יניהםב פסקותה  ם, עוניםש שלביםב  עבודהה יצועב  לע  הורותל  שאיר  מפקחה ה. 

 . קבלןל חירמ וספתת לאל
 לש דיפותע קבועל חלטתוה לע  זמןל מזמןו  עתל עתמ  קבלןל הודיעל  שאיר מפקחה  

 עבודהה תא בצעל ייבח היהי הקבלןו חרותא בודותע גביל מנהמ לקח וא בודהע יזוא
 . מפקחע"י ה נקבעש עדיפויותה סדרל התאםב

 
 ורגח קבלןו הדעתל םא כלשהי בודהע בצעל יצדכ קבלןל הורותל  שאיר מפקחה ו. 

,  מקצועה  לליכ יטבמ פי,  לסדרה חוץנ דעתול םא וא מפרטה וו/א חוזהה דרישותמ
 ינוא  קבלןע"י ה  מפקחה וראותה ילוי.  מוצעוב כברש  בודהע חלקיל  זקנ מנועל  דיכ
.חוזהה נאית פיל כל, הלשהוכ לנזקו ולהכ עבודהל אחריותומ  קבלןה תא  שחררמ

  
 

 אושרותמ וכניותת  לש ותקיםע  ניש עבודהה  חילתת רם,  טבלןלק  מסורי מפקחה ז. 
  נמסרוש תוכניותה רקו ךא חייבותמ  יצועב ילצורכ.  טכניה  מפרטה שלו  ביצועל
  פיל אל  תבוצעש  בודהע ל.  כביצועל מאושרותו  תומותח מפקחע"י  ה קבלןל



 
 . קבלןה לע חולוי האחריותו הנזקו  תקבלת א"ל  לנכ תוכניותה

 
  כניותת 00.15 

 
 פני". למכרז"ל חותמתב מסומנותו לבדב  מכרזל כניותת  ןה זהב  מצורפותה תכניותה 

 ינוייםש חולל שוייםע הןב שר" אביצוע"ל חותמתה תא ויישא שרא כניותת מסרוי ביצועה
 . לשהןכ סיבותמ מכרזל תוכניותל יחסב השלמותו
 דכוניםע קבע יחידהה מחיריב ינויש וא וייםציפ וםש קבלל וא דרושל כותז היהת אל קבלןל 

במהלך . מכרזב וצגוה שרא אלהמ כניותת הוסיףל וא גרועל כותז עצמול ומרש מנהל.  הלהא
הבנייה ייתכנו שינויים ועדכונים של התכניות, הודעה על שינוי תימסר הן למפקח והן 

 ותכנית מעודכנת לביצוע תועבר לקבלן.לקבלן, 
 
 
 " יצועב אחר"ל כניותת 00.16 

 
 Asבתוכנת "אוטוקד", מערכת "תכניות עדות" ) CDשבונו על ח לע הכיןל קבלןה לע 

Madeהלן)ל על רקע תכניות הביצוע (, באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו :
עפ"י  עבודהה שלמתה אחרל מפקחל סופקוי להא כניות. תותקיםע שלושה"( בתכניות"ה

 .דרישות והוראת המפקח
עשה י תוכניותה הכנתו מדידהה בורע מודדל תשלום. המוסמך ודדמ דיי לע וכנוי תוכניותה 

  .קבלןה דיי לע
 נאית ןה נדרשכ וכנוה כןא יכ אישורוו דיקתו, במפקחל סודרתמ צורהב תכניותה כנתה 

 קבלתל נאית כןו מפקחע"י ה קבלןה לש סופיה חשבוןה אישורו בדיקהל עבורל יבו וקדםמ
 .עבודהה סיוםל שלמהה עודתת מתןו עבודהה

 בהםש נקודותה ותןא כלב יצועב אחרל מדודיםה המפלסיםו מיקוםה תא ראנהת תכניותה 
 .מפקחה ידרושש פיכ וספיםנ מקומותב כןו תוכנןמ ובהג מסרנ
 וואית גון, כעתידב מבנהה לש אחזקהו הפעלהל ששיידר וסףנ ידעמ תותכניה כלולנהת ןכ 

 לש מיקוםו ידות, מאדמהה וג, סכבליםו ינורותצ ידות, מצינורותה יסויכ ומקע וויםק
 .כדומהו בניםמ

 .מפקחה לש אישורוו דיקהב עונים"ל טנה תכניותב קבלןה יסמןש פרטיםה לכ 
 .וסמךמ ודדמ דיי לע ומאושרות תומות, חמוחשבותמ היינהת תכניותה 
( בכל עת ע"פ דרישת המפקח ובכל AS MADEלהמציא תוכניות עדות ) הקבלן מתחייב 

מקרה ע"פ אבני דרך לביצוע, אשר יוגדרו מראש ויוצגו בלוחות הזמנים המפורטים אשר 
 יגיש הקבלן.

 קבלן,ה שבוןח לע היו', יכוו ורגינליםא סמי, הCD-ה כנת, המדידהה - הז סעיףב עבודותה לכ 
 שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים תכנכלל הורואים אותנפרד ב בורהע שולםי לא

 
  םואישורי שיונותר 00.17 

 
 רשיונותה לכ תא למפקחו מנהלל צורךה פיל  קבלןה מציאי  עבודהה יצועב  חילתת פניל 

 . תוכניותה פיה לעבודה בצועל האישוריםו
 הקבלןו וכניותת לש ספיקמ ספרמ רישתוד פיל קבלןל ספקהמועצה ל תחייבמ  הז צורךל 

  לכ  תא  רשויותל שלםל תחייבמ קבלן"ל. הנה רשיונותה השגתל דרושה כלב טפלל תחייבמ
 שבונוח לע היוי להא שלומים. תרשיונותה  בלתק צורךל  דרושותה  הערבויותו  הוצאותה
 . בורםע ול םלשוי לאו
 שרד, משמלח ברת, חמשלתימ שרד, מהעיריי: ינהה הז סעיףב שויותר מלהה וונתכ 

, שטרה"צ, מע,  מחלקותיהםמ לכ לע מקומיותו זוריותא שויות", רזק' "בב, חתקשורתה
 '. כוו ניקוזה שויות, רקורותמ

 
  מוחשבמ מניםז וחל 00.18 

 
 מניםז וחלתכנית עבודה ו עבודהה תחלתה וצ תןמ יוםמ וםי10וך ת מפקחל גישי קבלןה 

 אפשרי זמניםה וח. לדםא חוכו ליםכ ערךמ ולל, כעבודהה בצועל מחייבו מוחשבממפורט ו
 שלו בצועה לש שוניםה השלביםו תהליכיםה לכ תא קיףי הוא, וביצועה לביש חרא עקבמ



 
. מחייבה זמניםה לוחל התאמהב חריםא בלניםק םע עבודותה שילובו משנייםה קבלניםה
 שולםי לאו קבלןה לע חולוי' כוו עדכון, המעקב, הזמניםה וחל הכנתב ותככרוה הוצאותה לכ
 . מפקחע"י ה תאושרש חרתא יטהש ו" אנט"ג יטתש פיל וכןי לוח. הנפרדב בורםע
 . מפקחה אישורל ודשח חילתת כלב יוגשו קבלןע"י ה חודשל חתא עודכןי הז מניםז וחל 

 
  דיפויותע דריס 00.19

 
, עבודותה וגיס גביל בצועל עדיפויותה דריס תא קבועל זכותה תא עצמהל ומרתש מועצהה 

 '. כוו בוצעוי וב קטעיםה
 . היאש לכ תוספתל וא חידהי חירמ שינויל תביעהל ילהע הווהי אל אמורה לכ 

 
 
  חריותא 00.20 

 
  וא יצרניםמ יקבלש ערבותו  חריותא עודותת מזמיןל קבלןה עבירי חוזהבאמור ל נוסףב 

 . וספתנ עודהת כלו רונות,  אביזרים,  אצנרתל חריותא עודותת - גוןכ קיםספ
 
  דידות וסימוןממודד,  00.21 

 
על הקבלן להעסיק על חשבונו משך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך לביצוע כל עבודות 

 המדידה והסימון באתר.
 . ייםק צבמ דידהמ פותמ קער לע ערכונ תוכניותה 
 . גבהיםל שרק קודותנ כןוI.P  קודותנ שטחב קבלןל מסרו, יעבודהה תחלתה וצ בלתק םע 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכניות  

 ולדווח למפקח על כל אי התאמה כאמור.
  לאזןו  מדודל כןו ללוה נקודותה תא אבטחל  ליוע היה,  יקבלןע"י  ה סימוןה  בלתק אחרל 

 . דוי לע יועסקש וסמךמ ודדמ  אמצעותב תוכניותב  מופיעיםה חתכיםה  לכ  תא
 בודותע לש כמויותה חישובל סיסב הוו,  ימפקחע"י ה אושרותמ ןה אשר, כלהא דידותמ 

 .תשלוםל עפרה
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן על חשבונו  

 כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה.
תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד כ"כ כל  

  שהוא, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  וא קבלןה טעםמ וסמךמ ודדע"י מ  עשוי דרושותה  מדידהה בודותע  לכ יכ  זאתב ודגשמ 

 בודהעה עיפיס לש יחידהה מחיריב  לולכ היהי  ללוה עבודותה  בורע תשלוםה  כיו השגחתוב
 . להא דידותמ גיןב וספתת לכ קבלןל שולםת א.  לשוניםה

 
  עבודהה בלתק 00.22 

 
  לביש לכ לש ושלםמ יצועב אחרל בוצעת עבודהה סירת.  מבשלמות מפקחל  רתימס עבודהה 

 ". יצועב אחר"ל  וכניותת הכנתו  ידרשוו מידהב  יקוניםת רבות,  לעבודהה
 זאתב ובא. מעבודהה יצועב גמרל סמכתאא הווהת עבודהה מסירתל מפקחה תימתח 

", זק' "בב, חחשמלה ברתח לש ליוןע יקוחפ אתרב היהי עבודהה צועב בעת, שקבלןה ידיעתל
 אםב לא, אקבלןה תא חייבותמ וראותיהםה יןא קרהמ שוםב ולם. אמקומיתה הרשותו
 . מקובליםה נהליםהמועצה ב טעםמ מפקחה אמצעותב יתנונ
 . קבלןה תא חייבותהמועצה מ טעםמ מפקחה וראותה קר 
ע"י   עבודהה בלתק עתב מרג/יוםס עודתת מתן,  שזאתב וצהר,  מפקס לכ  סרה מעןל 

, ועצהמ/יריה: עמתאימהה  ציבוריתה רשותע"י  ה םג  עבודהה קבלתב  תיותנהמועצה,  מ
 '. כוו שמל' חב", חזק' "בבח

 
  שנהמ בלניק 00.23 

 
  םג ולםא בכתבו ראשמ מפקחה ישורא יפ לע קר בוצעת קבלןה דיי לע שנהמ בלניק עסקתה 

 בודותע ורעב לעדיב חראיא קבלןה ריישא זא  ם,  גשנהמ בלניק  עסקתה מפקחה  אשרי םא
 לכ לש עבודהה שטחמ רחקתוה דרושל שאיר מפקח. היניהםב התאוםו משנהה בלניק לכ



 
 קבלןה עלו תפקידול תאיםמ ינוא יניוע אותר פיל שר, אקבלןה לש ועלפ לכ ו,  אשנהמ בלןק
 לש שבונוח עלו אחריותוב עשה"ל תנה החלפה. העבודהה יצועב מעןל אחרב החליפול
 . קבלןה

 
 
  תומויכ 00.24 

 
 . אומדנהב יתנותנ כמויותה לכ 
 כמויותל יחסב ביצועה אחרל סופיתה מדידהב תתקבלש כמות פלוס/מינוסב  ינויש לכ 

 . יחידהה מחיריב שינויל גרוםת לאו שפיעת אל מכרזה
 
 

  חריםא ורמיםג םע אוםת 00.25
 

 קבלןה בל תשומתל זהב ובא, מוקדמותמ רקפ כלליה מפרטה לש 0048  סעיףב אמורל נוסףב 
 : באיםה גורמיםה שטחב פעולל שוייםע בודתוע מהלךכי ב

  
 . רגיליםה שגרהה חייב ממשיכיםה יימיםק פעליםמ. 1 

 
 . הרגילהו קבועהה רכבה נועת. ת2 

 
 . פעלם )משתכנים(מ תא בוניםה דשיםח פעלים. מ3 

 
 . שמלח ברתע" ח ויםק מתיחתו דשיםח שמלח  מודיע צבת,  השמלח  מודיע עתקת. ה4 

 
 . זקב ברתע"י ח וויםק מתיחתו  דשיםח לפוןט  מודיע צבת,  הלפוןט  ודיעמ עתקת. ה5 
  
 . מקומיתה רשותה וו/א חברהה טעםמ חריםא בלניםק בודתע. 6 

 
   מינימוםב עילל נזכרתה  פעילותה הבטחתל  דרושיםה  אמצעיםה  כלב  נקוטל  קבלןה  לע 

 לע  וקפותע רכיםד לילת,  סחוקה יפ לע דרושיםה אישוריםה לכ שגתה  ולל,  כפרעותה
 עולהפ  יתוףש וךת  בודתוע בצעי קבלן.  החשבוןב אתז לכ הביאל קבלןה ל'.  עכוו שבונוח
 א.  להז תאוםל קשורה כלב  מפקחה הוראותל צייתל תחייבמ הוא,  ולהא ורמיםג םע לאמ
 בודההע טיבב כלשהי פגיעהל גרוםל דיכ זהב היהי לאו קבלןה לש ריגהח ביעהת לכ וכרת
 . זמניםה בלוחו

 
 

 לילהה שעותב בודותע 00.26
  

 קצתןמ  וא לקן, חסוימותמ עבודותש צעותיוה גשתה עתב חשבוןב קחל הקבלןו קבלןל דועי
 בוצעותמ עבודותה/המבניםש עובדהה אור, ללילהה שעותב בוצעוי למותש בודותע יתכןו
 כך.מ משתמעותה המגבלותו פוףצ ירוניע שטחב
 מוסמכיםהגורמים ה םע נדרשיםה וספיםנ אומיםת בורע קבלןל שולםי אל ספקה סרה מעןל
,  ילהל תמרורו ימון, סתאימהמ ילהל אורתת בורע ןכ מו, כלילהה שעותב בודותע בצועל
 כלו תנועהה הכוונתל שוטריםו ובדים, ערךע ווהש וא פקוס סוגמ הבהביםמ נסיםפ וללכ
 בורע יצועב קופתת ארכתה אושרת אלבטיחותית ו ובהט ותכאיב עבודהה ביצועל דרושה
 מחירב לולותכ היו"ל  ינה עבודותה לכ .עבודהה תחלתה צוב נקבעל עברמ ילהל בודותע
 "ל.נה עבודותה גיןב הואש וגס כלמ ביעותת היינהת אל קבלן, לנפרדב שולמוי לאו יחידהה
 

 
  פרע עודפיו סולתפ ילוקס 00.27 

 
, מפקחע"י ה יקבעש ציבהח/פירהח ומרח ודףע רבות,  לחרא ומרח לכ כןת  וסולפ ומרח 

 הגורמיםו רשויותע"י ה אושריםמ פיכהש קומותמ ל, אאתרה שטחל חוץמ לא סולקי
 .כךב קשוריםה שוניםה



 
 שולםי לא, וקבלןה לש הבלעדיתו מלאהה אחריותוב ינוה הז ומרח סילוקו  היתריםה שגתה 

 . וז בודהע בורע נפרדב
 יפ לע לפעולו עבודהה חילתת פניל מקומיתה רשותה ןמ וקדםמ ישורא קבלל קבלןה לע 

 . הז גיןב ביעהת לכ וכרת א. לרשיוןה נאית
הסילוק יבוצע עוד באותו יום של ביצוע החפירה/עבודת פירוק וכו' ובשום אופן לא  

יישארו עודפים וערמות בשעות הלילה. אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על קבלן 
 וב בהוצאת החומר.כלכל יום של עי –צמוד לבסיס החוזה ₪,  2,000בסך של 

 
 יםמ ספקתא 00.28

 
ניתן ו מידה. בובדיוע לשימושו עבודהה ביצועל דרושיםה מיםה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 

 תנאיב זאת, ושל המועצה יםמ ספקתא קווימ וצאמ נקודותל התחברל קבלןה ורשה, ידברה
 תא ואה שבונוח לע עשהי קבלן. ההמפקחהמועצה ו אישורב אתז כל, ודידהמ עוניש יתקיןש
 נחת, השאבותמ פעלת: הגון, כהםב  שימושה מקוםל מיםה העברתל דרושיםה סידוריםה לכ
 חולוי אספקתםו מיםה עדב תשלומים'. הכדו כוניות, מזרבייםר יכלים, מיכלים, מינורותצ
 .מבנהה סיוםל השלמהה עודותת לכ מתןל דע מבנהה קמתה קופתת לכ משךל קבלןה לע
  

 שמלח ספקתא 00.29
 

, נרטוריםג-יזלד פעלתה דיי לע ודותבעה ביצועל דרושה חשמלה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 
: גוןכ סידוריםה  לכ תא יעשהו עבודהה אתרל שכנותב נמצאיםה שמלח קוויל תחברותה וא
 חשמלה ריכתצ וצאותה ל. כמפקחה אישורב אתז כל', וכדו חשמלה חברתמ ישוריםא בלתק
 נפרדב שולמוי לאו הדיחיה מחיריב כללוי עבודותה ביצועל

 
 חיריםמ תחולתו ופיס חירמ 00.30

 
 מפורטיםה תשלומיםה תא ראו, יחוזהה מסמכימ מסמךב חרתא מפורשב קבענ אל םא 

  בצעל קבלןה עלש ההתחייבויותו פעולות, העבודותה לכ יצועב בורע תשלומיםכ הלןל
 נפרד:ב בורםע שולםא ילו חוזהל התאםב 

 
 וואיל בודות, עכנייםמ וצריםמ הז בכלל, ופחתה רבות, להחומריםו ציוד, העבודהה לכ  א

 מפורטיםה הציודו מבנהה רבותל חוזהה יפ לע עבודהה ביצועל דרושים, הזרע חומריו
  00.31 סעיףב

 ין. ד לכ יפ לע מוסמכותה רשויותה לכ םע יאוםת ב.
 .יםמ שאיבתו שםג ימ ילוקס רבותל תקלותו פרעותה מניעתל הירותז מצעיא ג.
 ילוטשמצעי , אמניותז רכיםד ,פסנות, טיגומים, פבודהע לי, ככנימ ציודב שימושו ספקתא ד.

 חזקתם, הרכבתםהוצאות ה רבותל חרא דויצ כל, ונועהת הפרדתו יגוןמ מצעי, אתמרורו
 עבודה.ה סיוםב סילוקםו ירוקםפ עבודהה אתרב

 אחרה  הציודו מוצריםהמועצה, ה דיי לע וא קבלןה דיי לע סופקוש חומריםה לכ ובלתה ה.
 עבודהה רתאל  ובדיםע סעתה כןו פריקתםו עמסתםה הז בכלל, וחזרתם, העבודהה אתרל
 ממנו.ו

חזקתםאנסתיימו, ש עבודהה לקיח לע מירהש כן, ושמירתםו ציודו ומריםח חסנתא ו.
 .ליהםע הגנהו 

 ךכ  שםל  דרושיםה מדידהה כשירימ כלו סימוןה לש חידושוו ירוקפ רבותל סימוןו דידהמ .ז
 תכניות.ה פיל עבודהה לכ ביצועל נדרשות, ההואש סוגו יןמ כל, מהוצאותה לכ ח.  
 חוזהה יפ לע חריםא סמכיםמ וא כניותת עתקיה הכנתל נדרשותה הוצאותה לכ ט.  

 מניז ניקוזל אשרב דיןה הואו ביטולןו ידושן, חחזקתן, אעוקפותו מניותז רכיםד כשרתה י.
 .מנומ עודפיםו סולתפ סילוקו עבודהה תרא יקוינ  

, לו, בכס, מניהק ס, מוציאליותס הטבותו יטוחב קרנותל יסיםמ מיניהםל ביטוחה מיד  יא.
 .הואש סוגו יןמ כלמ היטליםו גרות, איסיםמ

 פקס עליב הבהביםמ נסיםפ רבותל כוונהה אביזריו מרורים, תיםטלש הצבתל הוצאותה .יב
 .חוזהה יפ לע נדרשכ סיג'ר יונ מחסומי( ורךע ווהש וא פקו)ס צמיע חכו

 .נועהת הכוונתל וטריםש . יג
 שוטף.ה עדכונםו מניםז וחותל הכנתל הוצאותה .יד



 
 ןמוצא ילא , לעבודותה וגיס כל( לAS MADE" )יצועב אחר"ל כניותת כנתה גיןב הוצאותה . טו

 כתבב מופיעותההעיליות ו רקעיותק-תתה מערכותה כלו בניםמ בישיםכ רבות, לכללה
 לע וצעוב לאש פילוא עבודהה ביצועל הקשורותו עבודהה אתרב נמצאותה אלהו כמויותה
 .קבלןה דיי

 חשמל.ו יםמ צריכתו ספקתא .טז
 חוזהה יפ לע תחייבויותיוה ילוימ םע קשרב קבלןה לש הנזקיםו הוצאותה לכ .יז
 קבלןה ווחיר . יח
 לכעל , מנומ לקח מהוויםה מסמכיםה וא חוזהה תנאימ מתחייבותה הוצאותה תרי לכ . יט

 לכ הז  בכלל, ועקיפותה הןו ישירותה ן, ההםמ נובעיםה ו, אמםע קשורותה ו, אטיהםפר
 ולןכ אמורותה ההוצאותש ין, בהערבויותו מימוןה וצאותה רבות, לקבלןה לש תקורהה
 . עתידב הםל יוודענהת הןש ביןו צדדיםל תהע דועותי

 
  דהש שרדמ 00.31

 
שרד שדה חדש שיכלול: מולתחזק על חשבונו לרשות המפקח  להציב ספק,ל קבלןה לע 

 המצוידות גירותמ םע פחותס"מ ל 160X 80  דלוגבמשרד, שירותים, מטבחון, שולחן משרדי 
לדה עם מנעול נעול בצילינדר, פ רוןא 1, תוכניותל תלהמ 1, סאותכ 6,  מפתחותו מנעוליםב

כולל מיגון נגד גניבה,  מקרר, לוח לתליית  btu 20,000מפוצל חדש בהספק מינימלי של מזגן 
תוכניות, חיבור למים, ביוב )כולל מיכל ספטיק(, טלפון ומכשיר פקסימיליה, כולל אספקת 

 .נייר לפקסימיליה לכל תקופת הביצוע
חדש מסוג אינטל או שוו"ע, מצויד בתוכנת כתבי כ"כ יספק הקבלן על חשבונו מחשב  

רוסופט פרוג'קט ללוחות הזמנים, לרבות תוכנה לצפייה של כמויות ומחירים ובתוכנת מייק
 תכנות אופיס מהדור החדש וכן חיבור אינטרנט לדואר אלקטרוני.

 חשבונות הטלפון, ההתחברות לאינטרנט וכו' הינם על חשבון הקבלן וישולמו על ידו.           
ומי מים, חשמל המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן במשך כל תקופת הביצוע, כולל תשל 

 וטלפון.
 למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, חשמל וסידורי תברואה. 
  מבנה. החשמלב לתאורתוו ומיי-יוםה וולניקיונ מבנהה שמירתל חראיא היהי קבלןה 
.                         רגנראטו אמצעותב וא החשמלוספטיק(  מים, הביוב )הכולל מיכלה רשתל חוברי 

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או כל נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את 
החסר כפי שמופיע בסעיף זה של משרד השדה.                                                           

את השטח הקבלן יפרק את משרד השדה עם גמר העבודה ויסלק הפסולת כולל הב
                              לקדמותו.                                                                                              

ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המשרד כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם            לא  
ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים              השוטפת, השרתים הנוספים כאמור לעיל. כל

  והפלאפונים, כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.
 
 תיקותע 200.3
 

 םע יד. מעתיקותב פגועל וו/א קחתל איסורה תכליתב סורא תיקותע ימורש חוקל  התאםב 
 כךל לגרוםו שטחה תא גדר, ל מפקחל ךכ לע הודיעל קבלןה בייח עתיקותה ציאתמ  
 .מדינהה רכושכ ממצאיםה תא ראותל קבלןה ל. עהשטחמ צאוי לאו פגעוי אל ממצאיםש 

 
  שראלי קרקעימ ינהלמ נחיותה-האתרמ רוסג חומרו לעים, ספרע וצאתה 300.3
 

 חומרה תוךמ וסגר ומר,  חלע,  סעפרב שימושה ודע ל, כיתוחפ בודותע מכרזיב א. 
 מלוגיםת שולמוי א, לחוזהב מוגדרכ מפותחה אזורה ילצורכ םה שטחב קייםה
 . מינהלל

 
 שי, חרא גורםל מסופקו אתרה שטחמ וצאמ גרוסה חומר,  הסלעים, העפרה םא ב. 

 . מינהלל מלוגיםת גביול שלםל
 
 

                                                 



 
  הגשת חישובים לחשבון סופי 00.34

 
 בהתאם ועל פי וכמויות עבודות אחרות להגיש את חישובי כמויות העפרעל הקבלן 

 דרישות הפיקוח והמתכנן.
 הינן על חשבון הקבלן ומחושבות במסגרת סעיפי היחידות.  עלויות בגין ביצוע הנ"ל

הגשת חישוב הכמויות תבוצע בתוכנה התואמת את תוכנת המתכנן כך שפורמט הגשת 
 לדרישות הפיקוח והמתכנן.החישובים יתאפשר בהתאם 

 כל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של המפקח.
 
 

 בדיקות 00.35
 

 על הקבלן להזמין על חשבונו עריכת בדיקות מכל החומרים ומכל שלבי הביצוע לפי  
מחשבון הסופי. במידה ועלות הבדיקות תהיה גבוהה  2.0%הוראות המפקח, בשיעור של 

ן הסופי, אז תשולם לקבלן תמורה לפי עלות הבדיקות בפועל )על מסך של חשבו 2%-מ
 בסיס חשבוניות מס( + רווח הקבלן. 

 
 

 עדיפות בין מסמכים    00.36
 

 עדיפות לענין ביצוע
 

במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מכרז/חוזה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר 
 הקדימויות הבא:

 
 . חוקים ותקנות של מדינת ישראל וגורמים מוסמכים כגון: חוק החשמל, הנחיות "בזק" וחברת 1

 הכבלים לביצוע עבודות תשתית וכדומה.    
 . תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"(2
 . המפרט המיוחד3
 . כתב הכמויות4
 . אופני מדידה מיוחדים5
 . המפרט הכללי 6
 צרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים . "הוראות יצרן" של י7
 

 פרושו של המפקח הוא המוסמך והקובע. -במקרה של אי הבנה או חסר בתאור 
 
 

 מנהל עבודה אחראי 00.37
 

על הקבלן למנות לכל תקופת הביצוע מנהל עבודה בעל תעודת הסמכה אחראי בעל סמכויות מלאות. 
מנהל העבודה יירשם במשרד את כישוריו של מנהל העבודה.  המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט

תחילת עבודתו של מנהל העבודה מותנית באישור כתוב  .תעודת מנהל עבודה בתוקף ויישאהעבודה 
 של המפקח/המזמין.

מודגש בזאת כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה משך כל זמן ביצוע העבודה עליה הוא 
ממונה והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה ע"י המפקח. מנהל העבודה האחראי 
יחיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי של 

דה אחראי. הרשות המקומית והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה באם מנהל עבו
 לדעתם הוא אינו עומד בדרישות ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.

 
 
 

 שלט לפרויקט 00.38
 

מ'. על גבי  X 5.0 3.0 -קבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת בגודל של כ
 השלט יופיו:



 
 היזם,  -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות,  - 
 פרטי הקבלן כולל שם מנהל העבודה וטלפון נייד,  - 
 פרטי מתכננים,  - 
 פרטי ניהול ופיקוח.  - 

גודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח. לא ישולם 
 בנפרד עבור השלט והתקנתו ורואים אותו ככלול במחירי העבודה. 

 
 הערה חשובה

 
במידה וכתב הכמויות חולק למבנים )לצורך נוחות של המזמין בלבד( על הקבלן לציין בהצעתו את 

יפים דומים המופיעים במבנים השונים. במידה והקבלן יציע מחירים שונים, אותו המחיר לסע
 המחיר הקובע יהיה המחיר הנמוך ביותר.

 
 

                         __________________ 
                  קבלןה תימתח                

  



 
 

 מסמך ג'-2
 

 3ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 

  תשלוםו דידהמ ופניא
 
 
  מחיריםו דידהמ ופניא  00 - רקפ
 

  חוזהה תנאיב תחשבותה  0.01
 

 חוזהב מפורטיםה תנאיםה כלב מחיריםה הצגתב תחשבה אילוכ קבלןה  תא ואיםר  
  כרוכותה הוצאותה לכ תא כולליםכ יחשבוי הלןל מוצגיםה מחירים. הסמכיומ לכ לע
 לשהוכ נאית בנתה י. ארטיהםפ לכ ל"ל, ענה מסמכיוב מוזכריםה  תנאיםה מילויב
 כתבב  נקובה מחירה שינויל יבהס שמשת א, לקבלןה צדמ וב תחשבותה יא וא
  כפיפותב ימדדנהת  עבודותה ל. ככלשהו וסףנ תשלוםל עילהכ וו/א  כמויותה
 . להלןד בסעיפיםש להוראותו כלליה מפרטב כלוליםה  לתנאיםו הוראותל

 
 : באה עדיפותה דרס פיל קבעי חריגותה עבודותה לש חירןמ  0.02

 
 . בחוזהש כמויותה כתבב יחידהה חירימ לש רוטפ. 1   

 
 . 10% לש בהנחהו עבודותה יצועב מועדל קף", תקל"ד חירוןמ. 2   

 
 . מנהלע"י ה מאושרו מפקחע"י ה סוכםמ חיריםמ יתוחנ. 3     
 

  בדכ כנימ ציוד'י לגר חירימ  0.03
   
 ימוןמ ולל)כ קבלןל תשלוםה היה'י ירגב בדכ כנימ יודצ עסקתה לש  קרהמ כלב  

 ציודל ארציתה מועצהה תחשיבב  נקוביםה מחיריםל  אםתה( באשיר בלןק  בודותע
  -: באיםה שינוייםב כנימ

   
 .20% ופחתוי נקוביםה המחיריםמ .1  

   
 : באיםה סעיפיםב תחשיבב מפורטיםה תנאיםה חולוי אל .2  
    
 . עותש 12 וא 10 לש רציפהו לאהמ עסקהה 2.1   

 
 . חלנ קיוחלב וא אבןב עורבתמ דמהא בורע וספתת 2.2   

 
 נקודת ל בחזרהו עבודהה קוםמ לא ציודה עברתה  בורע וספתת 2.3   
 . מוצאה    

 
 . ציודה לע מירהש בורע וספתת 2.4   

 
 מלחה םי באזור,  ימונהד -מיתר  קומ רומהד בודהע בורע וספתת 2.5   
 . בערבהו    

 
 . בדבל פועלב בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .3  

 
 . קבלןה לש שוטפיםה חשבונותה מסגרתב היהי תשלוםה .4  

 
 



 
  'ירגב דםא-חכ בודותע 0.04 

  
ועלים בגירים )מעל גיל פ בורע כוניםנ היו'י, יגר תנאיב אדםה חוכ עבודתל מחיריםה .1 

 . חוזהה מסגרתב יועסקוש מקצועותה וגיס כלל (18
 

 תאושרנהו נשיםהא ועסקוה וב בודהע וםי ותוא סיוםב יומןב רשמנהת עבודהה עותש .2 
 . יוםה אותוב מפקחה דיי לע

 
 : באיםה פרטיםה תא כלולת רשימהה .3 
 . המדויק עבודהה מקוםו פועליםה מות, שעבודהה עות, שאריךת  

 
 שעותכ חושבנהת ןה תשלוםה  לצורךו וספתת  לכ ןתינת  אל וספותנ  עותש בורע .4 
 . גילותר  

 
 אל עותש בורע וספתת לכ לא, לטונ ותימשמ בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .5 

 . לשהןכ חרותא וספותת וא  עבודהה מקוםל  חזורו לוךה  סיעות,  ניאליותר
 

 : תא יתרה יןב כולליםכ חשבוי בודהע שעתל מחיריםה .6 
 

 . עבודהה שטחל חזורו לוךה ובדיםע סעתה 6.3  
 . ממנהו עבודהל נסיעהה מניז 6.4  
 . קבלןה יודצ רבות, לדהובע כליב ששימו מיד 6.5  
 '. כדו יצועב הנדס,  מבודהע  נהלמ וללכ  אתרב עבודהה  יהולנ וצאותה 6.6  

 
 : דלקמןכ היוי עבודהה כרש עריפית .7 

 
  עבודהה אשר( כסוגיםה לכ מוצע)מ קצועימ ועלפ 7.1  
  שעהש"ח ל  65  :מלאכהה ביתב וא אתרב בוצעתמ   
  שעהש"ח ל  45 "ל:נכ תנאים( בקצועימ א)ל שוטפ ועלפ 7.2  

 
 
 
 
 
 
 

__________________                                                                        ________________ 
 קבלןה תימתח      אריךת 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

  יכיתת-חד גן הקמת
 ' ןדובדב גן' 
 ברוש במושב 

 
 
 

 המפרט המיוחד לביצוע העבודה
 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז

 
 

 
 

                                                                                                                                   
 

 

 
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 2    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז - 00
 

 תיאור ותנאי העבודה
 

 . המצורפות למכרז זה.ברוש במושב 'דובדבן גן' כיתתי-חד גן הקמתלביצוע עבודות המפרט מתייחס 
 

 כללי 1.00
 

 אופי העבודה .1
סעיפי הקבלן יבצע העבודה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד, 

התוכניות והפרטים המצורפים, התקנים הישראליים והתקנים של , כתב הכמויות
ארצות אחרות )בהעדר תקנים ישראליים( באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל ההוראות, 

 החוקים, הצווים והתקנות.
 

 ביצועתוכניות  .2
 . לביצוע מלאות בכל התחומים הרלוונטייםחוזה זה מצורפות תוכניות /למכרז

 
 

 הנחיות מיוחדות 00.2
 

באמצעות גדר איסכורית הפרדה פיזית של אתר העבודה ליצור  (ועל חשבונו הבלעדי)אחראי הקבלן 
 מ' נטו. 2בגובה  קשיחה
והסדרת הפיתוח  כניסה יחידה לכלים כבדים וכניסה נוספת לפועלים, עלויות השעריםתוגדר 

יהיו באופן בלעדי על הקבלן.  (כולל שיחזור מלא בסוף הפרויקט)הקיים ליצירת כניסה לאתר 
 יובא לאישור המזמין.המיקום 

מ "בקנ (PDF)ולהביאה לאישור המזמין  (DWG) חובה להכין תוכנית אירגון אתר ממוחשבתיש 
  .טרם התחלת העבודות

תרשים לוחות  והעברתתר תותר התחלת עבודה עד אישור תוכנית ארגון אלא  –
ב את תחילת הביצוע מובהר כלטעון שהמזמין עילן לא תיהיה זכות לקב (גנט)זמנים 

בנוסף לנדרש )ל "הדרישות הנ כאן שתחילת ביצוע בפועל יהיה לאחר העברת
 –(במסמכי החוזה ודרישות הפיקוח

ים, משרדי תראה במפורט את תוואי הגדר , מיקום לחניית כלים כבדים ורכבים פרטיהתוכנית 
 ומחסן חומרים. (לפי דרישות החוזה)אתר 

 
שומר את הזכות שלא לאפשר לקבלן לעבוד בימים ספציפיים תוך הוגעה מראש לקבלן, המזמין 

המזמין אינו  (פעילויות מיוחדות וכו'/אירועים/חגים) לבקשת הגנים הסמוכים משיקולים שונים
 יחוייב בימי בטלהולא ישולם תשלום נוסף עבור כך.

 
הקבלן, גם אם נדרש  ח הבלעדי של"נושא כניסת הכלים הנדרשים לעבודה הינו באחריות ועכל 

בור ע -מ להכניס ולהוציא את הכלים מהאתר וכלה בפירוק והחזרת גדרות קיימות"להביא מנוף ע
 ל לא ישולם תשלום נוסף."הנ

 
 מתקנים .1

 

עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קוי דאר, קוי מים, ביוב וכו'   .א
יבוצעו בתאום אשור ובהשגחת אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל, 

 מקורות וכן הרשויות או המפקדות הנוגעות בדבר.
יעות כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשב  .ב

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשביעות   .ג

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
 

 דרכי ביצוע ומניעת הפרעות .2
הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו 

 סוג שהוא.מניעת סיכונים והפרעות מכל 
סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, 
שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי 

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



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
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דרכי הביצוע  הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר

 לרבות ההסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע העבודה.
 

 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .3
הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, 

 תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פנאומטיים. 
אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידי תנועות כלי רכב  כל נזק

 עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

 סילוק עודפים ופסולת .4
 

 :לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת 
 

 של הקבלן.מים באתר ו/או הקייעודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים  -
 נוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.הקיימת באתר ו/או ולת פס -
 דוגמא "נאזז", או חרסית שמנה.ל –חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי  -
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. -
 כל חומר זר או פסולת אחרת. -

 
לרבות אגרות  שבונו מחוץ לאתר העבודהכל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל ח

 וכל הנדרש לפינוי חוקי ומושלם.
 , ובתאום עם הרשות המקומית.בכתב לאחר קבלת אישור המפקחפינוי הפסולת יהיה 

 
ליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה הרשות להשתמש במקום המקום א

ומית, על אחריותו ועל כל יתואמו על ידי הקבלן, עם הרשות המקהובדרכים הנ"ל, 
חשבונו. לענין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח כמפורט 

 כי חלקים מסויימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם 

אותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו הדבר נדרש במפורש ב
 בנפרד.

 
 סידורי השטח בגמר העבודה .5

עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל הפסולת 
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו.

 

מפקח. הקבלן הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו ל
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימסר לבדיקה לאחר 
עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי 

 יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
 

 אתר התארגנות .6
 התארגנות.  הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר

כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל 
 חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות הביצוע.
 2כורית" בגובה על הקבלן לגדר את אתר העבודה בגדר קשיחה דוגמת "איס

 הגדר תוקם בביצוע הקבלן וע"ח הבלעדי. –מטרים 
 

 תנאי השטח .7
האוויר -מובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח ואת כל תנאי מזג

 והמשתמע מהם.
על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי העבודה ו/או 

 אוויר והצפות.ה-חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג
 
 
 
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 4    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 הובלות .8
כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף    
ד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפר   
 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.   

 
 דוגמאות לאישור לפני ביצוע .9

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה ואביזרים לאישור 
המפקח לפני אישור או רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך 

מ"ר והדוגמא תושאר במקום עד תום  10דה. דוגמאות ריצוף יבוצעו בשטח של העבו
העבודה. עלות הדוגמאות תיכלל בהצעת הקבלן. רשימת דוגמאות נדרשות תינתן ע"י 

 האדריכל או המפקח או המזמין.
 

 בדיקות .10
כל הבדיקות שיידרשו לעבודה יבוצעו ע"י הקבלן כלול במחיר סעיפי כתב הכמויות ללא 

 .ת תשלוםתוספ
בין השאר הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב הכמויות ללא 

 תשלום נוסף:
 

 בדיקות בטונים לפי הגדרות המפרט הכללי לכל אלמנטי הבטון. -
 ונית לפי הנחיות יועץ הקרקע.בדיקה אולטרה ס -
 בדיקות הידוק שתית ומצעים. -
 בדיקות לדירוג חומרים מובאים כגון חצץ מכל סוג, ומילוי מובא. -
 בדיקות לחץ הידרוסטטי לתשתיות מים. -
 חק.למתקני המש-מכון התקניםבדיקת  -
כל בדיקה אחרת שמצויינת ככלולה במחיר במפרט המיוחד ו/או  -

 במפרט הכללי.
 

 מדידות .11
 סמך לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו.על הקבלן להעסיק ע"ח הבלעדי מודד מו

כל עבודות המדידה והסימון באמצעות מודד יבוצעו ע"ח הקבלן כחלק ממחירי סעיפי 
 כתב הכמויות ולא ישולם תשלום נוסף בעבור עבודות אלו.

 
בין השאר הקבלן יבצע את עבודות המדידה הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב 

 הכמויות ללא תשלום נוסף:
 

 .PDF+DWG( לרבות הפקת מפה בפורמט AS-ISת מצב קיים )מדיד -
 סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים. -
מפה ( לרבות הפקת AS-MADE"עדות" ) –מדידת מצב לאחר ביצוע  -

 (פנימי וחיצוני).PDF+DWGבפורמט 
 

 :הבאיםבין השאר את תכנית העדות תכלול 
   

 מדידת מצב חדש ומפלסים של כל שטח העבודה.
 .שבגבולות העבודה על קרקעייםהאלמנטים כל הו , מכסי שוחות,סימון עצים

תשתיות תת קרקעיות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות פרטיהם )כגון תוואי כבלי סימון  
 וכו'( , תשתיות מיםנורות ניקוזציחשמל, 

ויהיו פרטים חסרים על הקבלן ומודד במידה  –תכנית עדות תאושר ע"י המזמין  
 העבודה עד שהתכנית תאושר ע"י המזמין.לחזור על 

 

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 5    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 תקופת הביצוע 00.3
  
 .( ימים קלנדריים240) תשעים –סה"כ תקופת ביצוע  

  
ת לביצוע מושלם, לרבות קיום מסירה תקופה הביצוע כוללת את כל העבודות הנדרשו

 וני ליקויים וביצוע מסירה סופית.ראשונה, ביצוע תיק
 

תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 
 בקבלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזה.

 
בשל מזג אוויר, חגי כל לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא ניתן לעבוד 

 וח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא.ל –הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת 
 קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה. 

 
 תוך שבוע מים צו התחלת העבודה, על הקבלן להציג לאישור המזמין לוח זמנים לביצוע 
 :"גאנט" שיכלול את הנושאים הבאיםהעבודה בשיטת  

 
 הערכות לתכנון והזמנת חומרים.  - 
 תכנון מפורט.  - 
 פירוט לו"ז לייצור רכיבים.  - 
 פירוט לו"ז להרכבת המבנים באתר.  - 

 

 אופני מדידה ומחירים 4.00
 

 אופני המדידה והמחירים מוגדרים לכל סעיף בנפרד בכתב הכמויות.
 יוחד.ייתכנו השלמות במפרט המ

 
 מסירת האתר לקבלן .500

 
 נכון לעת סיור הקבלנים.ההאתר ימסר לאתר במצבו 

 
 אחריות הקבלן 6.00

 
 ת.הקבלן יהיה אחראי למבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו הסופי

ת בדק ושישה מהמסירה הסופית, הקבלן אחראי לטיב המבנה למשך תקופת שנהחל 
 .(חודשים 18)חודשים נוספים 

 המסירה הסופית לפרויקט. שנים ממועד 7-עבודות האיטום הקבלן יעביר אחריות לעל 
מעת  שנים 5הקבלן יהיה אחראי לחיפוי הקירות והרצפה בחדרים הרטובים למשך 

 המסירה הסופית.
 (שנים 2)למשך שנתיים  הקבלן יהיה אחראי לעבודות משטחי הבטיחות, מתקני משחק

 מעת המסירה הסופית.
 הקבלן יהיה

 
 אופן התשלום 7.00

 

ישולם כנגד הצגת חישוב כמויות לאחר ביצוע בפועל ולאחר  לעבודות שבוצעוהתשלום 
 ר החשבון ע"י המפקח והמזמין.ואיש

בכל מקרה שהוא לא ישולם כלל עבור אספקת חומר, התשלום יהיה בעבור סעיף/עבודה 
 שבוצעה במלואה.

 

 קלנדריים אלא אם נאמר בחוזה אחרת.ימים  45אי התשלום שוטף +תנ
 

  בין שאר תכולת הסעיף הפאושלי לעבודות הקמת גן חד כיתתי 'גן דובדבן'     00.00.8
 :םיכללו את הבאי                  

 
ויכלל הבאת חומר מתאים ומאושר לעבודות  מבנה+חצר)שטח הפרויקט לכל –עבודות העפר כל 

ריצפות/קורות/עמודים/קירות/תיקרות וכו' לרבות הטפסנות /יציקתסוס בי -(המילוי ככל וידרשו
חדרים ו (כולל בטקל)גגות  וברזלנות, שרוולים לתשתיות בקירות,איטום (מכל סוג)

קירות, רטובים,ריצוף,טיח פנים וחוץ, שליכט אקרילי, צבע פנים וחוץ, קרמיקה לקירות,עבודת חיפוי 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
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 (סבונייה,מתקני נייר וכו')אביזרים לשירותים (וכו' ברזים,כיורים,שיש,אסלות)ים כלים סניטרי
כל האביזרים לפי תקן הנגישות, רכזת  וזכוכית , חדר שירותים משולב לנכים/ות לרבות PVCמראות 

ה מונמכת לוחות, סינרים,מחיצות,תקר) -עמיד ברטיבות-גילוי אש מאושרת,גלאי אש, עבודות גבס
שילוט מכל סוג, מערכות כריזה, עבודות  (ארונות גלגלונים, מזנקים וכו')כיבוי אש עמדות . (וכו'

ספי חלונות, ספי דלתות,תקרות  (ודלתות המבנה כל חלונות)מסגרות ,נגרות,אלומניום 
, תאורת הצפה חיצונית, תאורת חרום, תאורת לדגופי . אקוסטיות,תקרות פח וסינרי גבס ירוק

יוב , עבודות ב(צינורות,הכנות,חיבורים וכו')עבודות מים פנימיותשקעים,  מתגים,, מפסקים 
, עבודות תקשורת (ארון,לוח,כבלים,חיבורים וכו') פנימיות,עבודות חשמל פנימיות

לביתן )כולל מסך ופתיחת שער  הכנה לאינטרקום עבודות (ארון,מרכזיה,כבלים,חיבורים וכו')פנימיות
ניקוזים,מחסומי התקנה,חשמל,), אספקת קולר ומיזוג כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות  (השומר

יש  -מופיע ספק/חברה בתוכניותבמידה ולא )ס "כ 3בעלי מינימום   Aרגת אנרגיה מיזוג ד (רצפה
, הקמת המחסן (עם שלטים ואחריות -למוסדות חינוךימים אמת–לספק מזגני אלקטרה שקטים 

ח הבטון והתשתית עליה הוא יושב כולל כל התשתיות הפנימיות טכולל מש (בחצר הגן ראה תוכניות)
קרינה הצפה לגג,בודק חשמל,)בדיקות מכל סוג  ,(יכלל כחלק מהמחיר הפאושל למבנה)שקיימות בו 

תאום מול כל  (למתקני משחק וכן ,טיח וכדו'גם לבטונים -אלקטרומגנטית,חיטוי מים,מכון התקנים
לרבות תכניות  מפורט במסמכי המכרזוהמצויין  וכל(י,וועדה מקומית וכו'"בזק,הוט,חח)הרשויות 

 פרט המיוחד,המפרט הכללי וכתב הכמויות.הביצוע,המ
 

יצוע העבודות שלב -שלעיל הינה חלקית ומתארת באופן עקרוני את העבודות שלביצועהרשימה 
גן חד כיתתי 'גן דובדבן' במושב ברוש לרבות פרטים הקמת –בבסיס הסעיף הפאושלי לעבודות 

ותאור מפורט המצויים במסמכי המכרז,תוכניות לביצוע,המפרט המיוחד,המפרט הכללי וכתב 
 ויות.הכמ

 
ובתוך גבולות המגרש  עבודות הפיתוח שנימצאות מיחוץ לגבולות המבנה   00.8.01

 (זה כחלק מהסעיף הפאושלש -למעט עבודות עפר)ו וישולמו בשיטת הכמויות ימדד
 י הפיקוח והמזמין."ביצוע בפועלוכנגד הגשת חישוב כמויות שיאושר עלפי 

 
,המפרט או עבור פרט המוגדר והמצויין בחוזה אופן לא תינתן תוספת מחירבשום 

 נא קיראו את התוכניות והמפרטים היטב.א -תוכניות הביצוע
 

כוללים את עלות המוצר, אספקה, המחירים שיצויינו בהצעת מחיר הקבלן כל 
, (בכל סוגי המונופים, סלי הרמה וכו' שיהיה בהם צורך)התקנה, הובלה, הנפה 

הרכבה, חומרי קשר נילווים, מחברים, עבודה, פועלים, רווח קבלני, תקורות, אחריות 
 לו מהדברים.א-א תיהיה תוספת תשלום עבור איל -וכו'

 
ישות אלמנט/רכיב שיסופק בפרויקט זה, חייב לעמוד בתקנים הרלוונטים של נגכל 

 בטיחות למוסדות ציבור/חינוך העדכני ביותר. 
 

יידרש לספק ולהתקין כחלק ממחיר היחידה הפאושלי שלט של הגוף המממן הקבלן 
 (מצורף דוגמה ומפרט) לפי דרישותיו
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 נספח ט"ו
 הנחיות להתקנת שלט 

 
  ס"מ, אנכי. 04/04כ השלט יהיה גודל 

  פנטון עשוי נירוסטה עם חריטה בגוון כחולC7272. 

 אריאל פונט. 

  ס"מ מריצוף 054-024התקנה בגובה עליון בין 

 .התקנה בסמוך לכניסה הראשית למבנה המרכזי במוס"ח 

 ספר=בתי הרחבות, םחדשי ספר-בתי לרבות, חדש חינוך מבנה בכל להתקין יש שלט 
 .י"וגנ
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 ______מכרז מספר 
 

 המבנה – 1
 חובה –כללי 

 רשומים ורשויים בהתאם  (קיים תכנון אדריכלי ) -התכנון יעשה ע"י מהנדסים ו/או אדריכלים

 ותקנותיו. 1958"ח לחוק רישוי המהנדסים והאדריכלים תשי

  יתוכנן ויבוצע בהתאם לחוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, התקנים  גן הילדיםמבנה

הישראליים, הנחיות הרשויות המוסמכות כגון: )פקע"ר, רשות הכבאות, משרד הבריאות(, חוזר 

נות משחקים, חוק החשמל, תק , הנחיות ותקנים לתכנון מתקנימנכ"ל משרד החינוך וכו' 

החשמל, חוק הנגישות, תקנות הבטיחות, הנחיות לתכנון וביצוע של משרד הבינוי והשיכון, 

המעודכנים  -המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית )הספר הכחול(, ומפרט זה 

 בעת ביצוע העבודה.

 המיוחד להלן בא להוסיף על כל הנדרש להלן. המפרט הטכני 

 ה בין ההנחיות, תיבחר החלופה המחמירה מבניהם. במקומות בהם קיימת סתיר 

 המבנה

 רצ"ב תוכנית אדריכלית לחומר המכרז .

 ס"מ. 350 -גובה נטו כיתת הגן מריצוף עד תקרת בטון לא יפחת מ 

 ס"מ. 310 -ובכל מקרה לאחר התקנת מערכות או תקרה תותבת לא יפחת מ

 ס"מ. 295 -תקרת בטון לא יפחת ממריצוף עד  באזור הממ"ד, המטבחון והשירותים גובה נטו 

 ס"מ. 270 -ובכל מקרה לאחר התקנת מערכות או תקרה תותבת לא יפחת מ

 

 בטיחות באש

  בהתאם 2008יתוכנן ויבנה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש  גן הילדיםמבנה ,

 .לתקנות שירותי הכבאות המעודכנים בעת ביצוע העבודה ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות

  השימוש בחומרי בניה, כולל ציפויים, חיפויים, תקרות אקוסטיות וכדומה, ייעשה לפי דרישות

יש להציג תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המעידה על עמידה בדרישות  921תקן ישראלי 

 התקן הנ"ל.

 במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות, תיבחר החלופה המחמירה ביניהם.

 בטיחות

 מפרט זה כפוף להנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט.כל האמור ב 

  המבנה ומערכותיו יענו על דרישות חוזר המנהל הכללי משרד החינוך "נהלי בטיחות במערכת

. והנחיות יועץ 2008החינוך" במהדורתו המעודכנת. וע"פ תקנות התכנון והבניה בטיחות באש 

 הבטיחות.

 

 נגישות
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  חוץ יהיה מונגש, יתוכנן ויבוצע בהתאם לחוקים, החי חצרות ושטהלרבות  גן הילדיםמבנה

 לתקנות התכנון והבניה, תקנים ישראלים, המעודכנים והנחיות יועץ הנגישות.

 שלד המבנה – 2

 שלד המבנה כללי:

  רכיבי הבנין, חומרי הבניה והקונסטרוקציה יתאימו לדרישות החוקים, התקנות והתקנים

 הישראלים המעודכנים.

 וצע באחת מהאלטרנטיבות ותחול עליו עמידות אש כפוף לחוק התכנון והבניה, שלד המבנה יב

 תקנותיו והתקנים הישראלים הרלוונטיים, העדכניים.

 קירות חוץ – 3

 כללי:

 :בנית קירות חוץ בהתאם 

 והבניה. תקנות התכנון 

  ( תקן תרמי.2) 1045(, 0) 1045ת"י 

  (.6חלק  921יחול ת"י  . )באולם לשימוש בית הספר והקהילה4חלק  921ת"י 

 התנגדות תרמית:

  (.2) 1045בידוד תרמי לפי ת"י 

  1.20בנית קירות חוץ בהתאם להנחיות לעבודות תכנון משהב"ש. 

  בהיקף הבנין אלמנטים מבטון יהיו מחופים בצידם החיצוני ע"י לוחות קלקר כולל שכבת אדקס

 ס"מ. 2חיצונית בעובי כולל של 

 ונבנציונאלית:חומרים קירות חוץ בניה ק

  ס"מ. או  22ס"מ או בלוקי פומיס בעובי מינימאלי  22בלוקי איטונג או ש"ע בעובי מינימאלי

 ש"ע.

 :תוך המבנהאו פוליאוריטן ב אין לעשות שימוש בקלקר הערה כללית. 

 קירות ומחיצות פנים – 4

 חוזק:

 והבניה ות"י  לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון

 המעודכנים.

 קירות פנים:

  בתכנון.הקירות והמחיצות יוקמו בגובה המופיע 

 

 

 

 מחיצות אש:
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  דרישות חוזר מנכ"ל משרד 2008מחיצות אש יבנו כפוף לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש ,

החינוך, דרישות שירותי הכבאות, התקנות והתקנים הרלוונטיים המעודכנים עמידות אש של 

 דקות. 90צות אש תהיה כנדרש שם ובכל מקרה לא תפחת מ מחי

  בחדרים כגון מחסנים משך הפרדת אש 931מחיצות אש יענו על דרישות התקנות ותקן ישראלי .

 דקות. 120ל 

 .במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות, תיבחר החלופה המחמירה ביניהם 

 קירות פנים חומרי בנין בניה קונבנציונאלית:

 ס"מ. 10בטון חלולים בעובי מזערי של  בלוקי 

 קירות פנים חומרי בנין בניה טרומית / מתועשת.

  1004קיר הגבס יעמוד בת"י. 

  מחיצותTrespa  .או ש"ע 

 גגות – 5

 תקרות בטון גג שטוח:

  תקרות בטון מלא בעובי ע"פ חישובי התכנון, או תקרת צלעות עם מילוי בלוקי איטונג או בטון

טרומיות )כל תקרה אחרת באישור קונסטרוקטור והמזמין בלבד. עובי התקרה או תקרות בטון 

 ע"פ חישובי המתכנן.

 מעקה גג:

 כרכובים ומעקות גג יש לסיים בהנחת אבן קופינג לפי תכנון. 

 ח ניקוז:וגג שט

 ש"ע כולל רשת ברזל.או  קלשיפועים באמצעות שכבת בט  

 .שפועי גג לפי תכנון 

 שם לא יעמדו על הגג.ניקוז הגג יעשה כך שמי ג 

  לפי הל"ת. 4מ"ר צמ"ג בקוטר " 100לכל 

 בידוד תרמי גג שטוח:

  לאזורמוקצף מעוכב בעירה בעובי ע"פ החישוב ובהתאם  פוליסטירןבאמצעות  –בידוד תרמי ,

דקות  30( מעודכן, ובתנאי שהבידוד יהיה מכוסה מכל צדדיו שכבה עמידת אש 2) 1045לפי ת"י 

 לפחות.

 תקנות התכנון והבניה ות"י  לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, לפי הנחיות

 המעודכנים.

 גמר עליון על הבידוד הנ"ל:

  מולחמות. ביטומניותאגרגט מוטבע על יריעות 

 

 איטום – 6
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 כללי חובה:

  לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי התקנים  5על פי פרק  האיטום יבוצעועבודות

 ם, על פי הוראות והנחיות יועץ האיטום, על פי מפרט זה.    הישראליי

 .ישום החומרים יהיה על פי הוראות והנחיות היצרן 

 .חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת"י או אישור 

 אחריות הקבלן לאיטום

  הקבלן יתחייב לתת אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת כל הבנין לכך שכל

ום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם התגלו ליקויים יהיה עבודות האיט

על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב חדירת הרטיבות על חשבונו 

 לפי הוראות מזמין / מתכנן ולשביעות רצונו.

 ן כתב אחריות האחריות על הקבלן למסור למזמי במשך תקופתקונים ילשם הבטחת ביצוע הת

 מתאים.

 איטום קירות חוץ:

  ס"מ. 5/5בחיבור קירות / רצפה ו/או תשתית בטון רזה תבוצע רולקה בטון קעורה במידות 

 ית עד לייבוש מלא.נעל הבטון יש ליישם שכבה של יסוד )פריימיר( ביטומ 

  ישורים מ"מ במפגשי מ 4משוכללות בעובי  ביטומניותתבוצע שכבת "יריעות חיזוק" של יריעות

 שונים, אנכיים ו/או אופקיים.

  מ"מ כולל ע"ג "יריעות החיזוק". 5משוכללות בעובי  ביטומניותאיטום ביריעות 

  מ"מ, ועליו  1בעובי  85/40ניתן לבצע איטום הקיר גם באמצעות מריחת שכבת ביטומן מנושף

 מ"מ. 4חלקה בעובי  SBSבהדבקה/ הלחמה מלאה יריעת 

 כה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח.כל שיטת איטום אחרת צרי 

  ס"מ מעל פני קרקע סופית או ריצוף חוץ. 40ישום האיטום עד לגובה של 

  ס"מ ועליהן קיר  2יש להגן על האיטום לפני החזרת הקרקע באמצעות פלטות קלקר בעובי

 ס"מ. 5מוקצף בעובי  פוליסטירןס"מ. או באמצעות פלטות  4בלוקים 

 ר רטוב:איטום רצפות בחד

  בכל היקף החדר הרטוב באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים "רצפות שאינן רטובות" ומפגש

 מחסום העשוי מזויתן פלדה מגולוון ועליו רצועת פליז בין שטח אנכי לאופקי, על הקבלן לבנות

 התומך מרצפות במפלס הגבוה. הפרט יכלול רולקה ושכבות איטום. 

ס"מ מפני הריצוף  1.5-ס"מ פני המחסום כ 12X10ן מזוין בחתך מחסום מבטואו לחלופין יוקם 

אשר עיבודו מצידו הפנימי אל האזור הרטוב, יהיה כדוגמת "רולקה" כמפורט לעיל. מטרת 

ר היבש". בתחום המעבר בין אזור הרטוב המחסום מניעת חדירת לחות מ"אזור הרטוב" ל"אזו

  .בתוך הגבהת הבטון המוטבע פס פליז ע"י לאזור היבש, שכבות הריצוף במפלס הגבוה ייתמכו

  :יישום האיטום 

  474תבוצע שכבת יסוד על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג-GS .או שווה ערך 
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  פזקר" או שווה ערך ושתי  795 אלסטוגוםשכבות ביטומן אלסטומרי מסוג  3האיטום יעשה ע"י"

 .אינטרגלסשכבות ארג 

  מראש מיועץ האיטום והמפקח.כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור 

 איטום קירות חדרים רטובים:

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

 מכמות המים(. 20%)

 מ"מ. 8-עובי מינימלי של השכבה כ 

 גלס רטבחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת אינ

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

 מושלם.

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

 איטום גגות:

  יש לבצע הכנות לביצוע האיטום בגגות, עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג, ביצוע בטון

 הגג במפגשים אופקיים ואנכיים. שיפועים. ביצוע רולקות בהיקף

 סדר השכבות:

  ס"מ על גבי יריעות האיטום. 3הנחת פלטות בידוד תרמי בעובי 

 .יציקת בטון שיפועים, כולל רשת ברזל 

  כולל שתי שכבות של  85/40מריחת יסוד )פריימיר(. ישום שתי שכבות של ביטומן חם מנושף

 ארג זכוכית.

 .)מריחת שכבת יסוד )פריימיר 

 מ"מ משופרות  4מ"מ +  5משוכללות בעובי  ביטומניותם כולל של הגג בשתי יריעות איטו

 .S.b.Sמר ילובפ

 .יריעה עליונה עם חצץ גרוס מוטבע 

 .כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח 

 בדיקת איטום:

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

חשבון י להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על שאשעות. המפקח יהיה ר 72ס"מ לפחות במשך  5

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

 התקרות ואטימת המרזבים.

 ו, לחזור על ביצוע בדיקת אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונ

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

 .על הקבלן לבצע את בדיקת אטימות הגג באמצעות מעבדת בדיקה מוסמכת, ולספק אישור לכך 
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 דלתות-7

 כללי:

 סדות דלתות יענו על כל הנחיות חוזה מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע הבטחת הבטיחות במו

 החינוך" המעודכן בעת ביצוע העבודה.

 .פרטי תכנון וביצוע לפי פרטים מאושרים 

  ,לאישור. 1:1בקנ"מ  ואלומיניוםיש לספק פרטי נגרות, מסגרות 

 .גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות 

  ופגיעות מכניות קל לניקוי. -גימור פנים עמיד בפני שחיקה 

  רזול מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן.יזיגוג, פמחיר המוצרים כולל 

 .ידיות נירוסטה אנטי ונדליות מותאמות למבני ציבור 

  .יש לספק "רב מפתח" )מפתח מסטר"( לכל הדלתות 

 בית המזוזה יהיה למהדרין יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות, קלף המזוזה יהיה כשר ,

 ממין משובח בלבד.

 זרים להגבלת פתיחת חלונות ולאגפים נפתחים של סוגרי חלונות.אבי 

  איש, יותקן מנגנון - 100בדלת המשמשת ליציאה מחלק מבנין או קומה שתפוסתו גדולה מ

 בהלה. 

   :במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה 

 86יה המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף הדלת, וגובהו יה 

 ס"מ מעל הרצפה. 120ס"מ לפחות ולא יעלה על 

  מכללי דלתות אש ומכללי דלתות  1חלק  1212בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י

 עשן דלתות אש סובבות.

  אין להתקין נעילה למנגנון בהלה, למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא תמנע את פתיחת הדלת

 הידית. מתוך הבניין על ידי לחיצה על 

 גימור נגרות כללי:

 (.לייסטים קנטדפנות ) 4-פורמייקה )שני צדדים( + סרגלים מעץ גושני ב 

 כולל מדפים 

 פתחי כניסה במפלס קרקע או מעליו:

 פתחי יציאה, וההוראות על פתחי יציאה יחולו גם על ככל פתחי הכניסה גם  בגן הילדים ישמשו

 פתחי כניסה.

 פתחים, ומידותיהם לדרישות חוק התכנון והבניה ותקנותיו, יש להתאים את התכנון, כמות ה

 ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. 2008באש  והבניה בטיחותתקנות התכנון 

 .במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות, תיבחר החלופה המחמירה מביניהם   

 ס"מ נטו. 90 -בתוך כל פתח כניסה תותקן דלת כניסה שרוחבה לא יפחת מ 

 כניסה יהיה מחומר בלתי דליק.שער ה 
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 פתחי יציאה:

  ,יש להתאים את התכנון, כמות הפתחים, ומידותיהם לדרישות חוק התכנון והבניה ותקנותיו

 ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. 2008תקנות התכנון והבניה בטיחות באש 

 פתחי  מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט ולפי המרחקים בין

 , ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות.2008המילוט, בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש 

  רוחבם הכללי של פתחי היציאה יחושב בהתאם למקדמי התפוסה על פי תקנות התכנון והבניה

 .2008בטיחות באש 

 .במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות, תיבחר החלופה המחמירה מביניהם 

  יציאה יוביל לשטח שאין בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים, ולא יהיה כל שינוי כל פתח

במפלס השטח ליד היציאה. היציאה תהיה לרחבה המסוגלת להכיל את הקהל, בהתאם לתקנות 

 .2008חוק התכנון והבניה בטיחות באש 

 דלתות חוץ:

  מ"מ ועובי פח המשקוף  54 –פח, עובי כנף לא יפחת מ מ דלת כנף אחת נפתחת כלפי חוץ עשויה

 עם מילוי צמר סלעים, או דלת פלדלת, יבוצעו ללא תוספת מחיר.מ"מ  2

  מ"מ. 6בדלתות ניתן לבצע זיגוג עליון מזגוגית מחוסמת בעובי מינימאלי 

  מ"מ. 1.5עובי פח הדלת 

  בדלתות הכניסה יש להתקין מחזירים הידראוליים וסטופרים לתפיסת הדלת במצב פתוח, ומגן

 אצבעות.

 .יש לקבל אישור המזמין לחמרים, לצורת הדלת ולפרטים 

  ס"מ. 90רוחב דלת חוץ נטו לא יפחת מ 

  דלת הכניסה מורכבת בתוך מסגרת מפרופילי פלדה RHS 220/100 .ראה  מ"מ מגולוון וצבוע(

 תכנון(.

  .דלת יציאה לחצר אחורית מורכבת בקיר החיצוני 

 ת:דלת פנימי

 בוצענה לפי התיאור להלן:כל הדלתות הפנימיות ת 

  מ"מ,  45עץ לבן לכל הגובה בעובי של  100%דלת עץ כמפורט: כנף דלת אטומה מעץ מלא, מילוי

 4משני הצדדים, כולל קנט מעץ גושני מסביב ל פורמייקהמ"מ לפחות. עם ציפוי  5דיקט הכנף 

 צדדים.

  הכנף תהיה מורכבת אל המזוזה בצורה שתימנע את ערעור הבניה תאפשר סגירתה בלא טריקות

 וחבטות, בלימתה במצב פתוח והפעלה שקטה.

  יש להתקין לאורך המשקוף בצד הצירים אביזר למניעת לכידת אצבעות בין המשקוף לכנף

 הדלת. 

 באופן שלא יהווה מכשול. מנעול צילינדרי, אביזר לבלימת וקביעת הדלת במצב פתוח מותקן 

 במחזירי שמן מתאימים לעבודה מאומצת. הדלת תצויד 

 .רב מפתח" )מסטר קי( לכל המנעולים" 

 .שלוט על דלתות החדרים על פי הנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחות 
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 דלתות תאי שירותים:

  מידות הבניה  יש להתאים את –ס"מ לפחות  70/200לדלת תא ב"כ מינ' מידות פתח נטו

 בהתאם.

 יש להתאים את מידות הבניה  –ס"מ לפחות  80/200לדלת תא ב"כ לנכים  מינ' מידות פתח נטו

 בהתאם. 

   וציפוי פורמייקה עם קנט בוק. 100%דלתות עץ מלא 

  ס"מ לפחות. משקוף פלדה. 15בין הרצפה לחלק התחתון של כנף הדלת יהיה רווח של 

 חה בשעת חירום גם מבחוץ. פתיחת הדלתות תהיה כלפי חוץ. מנעול תפוס פנוי, הניתן לפתי

 בתאי שירותים אליהם ניתן לחדור מבחוץ, אפשרות פתיחת הדלת כלפי פנים.

 אמצעי הגנה:

 .יש להתקין בכל הדלתות אמצעי הגנה על הדלתות 

  רכיבים גמישים או טלסקופיים המונעים הכנסת אצבעות בין כנף הדלת למלבן, שיותקנו לכל

 בה בצד הצירים, משני העברים.הגו

  גלגל האטה מסוג גדול או בלם סגירה או מחזיר הידראולי מתאים לעבודה מאומצת, לצורך

 מניעת סגירה מהירה של אגף הדלת.

  תפס )מעצור דלת( קפיצי או מגנטי התופס את אגף כנף הדלת בסוף תנועת הפתיחה למניעת

 טריקת הדלת.

 פרזול:

 ליות מותאמות למבני ציבור.ידיות נירוסטה אנטי ונד 

 כללי פתח נטו:

  מדידת פתח נטו תבוצע בין כנף הדלת למשקוף הנגדי. על המתכנן ועל הקבלן להתאים מידות

 ין.ך שפתח נטו המתקבל לא יפחת מהמצובניה כ

 חלונות – 8

 כללי:

 דות חלונות יענו על כל הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע הבטחת הבטיחות במוס

 חינוך" המעודכן בעת ביצוע העבודה.

  1068החלונות ייבנו בהתאם לדרישות התקנות והתקנים ובין היתר 'תקן ישראלי. 

  4068התקנת חלונות אלומיניום תהיה בהתאם לת"י. 

   ם את כנף החלון מפני נפילה חופשית, וזאת גם לאחר שימוש המבטיחיהחלונות יהיו מדגמים

 ממושך.

 וע לפי פרטים מאושרים.פרטי תכנון וביצ 

  לאישור. 1:1יש לספק פרטי מסגרות, ואלומיניום בקנ"מ 

 .גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות 

  ופגיעות מכניות קל לניקוי. –גימור פנים עמיד בפני שחיקה 
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 חלונות כללי:

  מ' לפחות,  1.20יהיה  פני הריצוף ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מ כיתת הגןחלונות החוץ של

 בהתאם לתנאי האוורור והתאורה במקום.

  מ"מ לפחות. יש לוודא מניעת  1.5החלונות יורכבו על מלבן סמוי העשוי פח פלדה מגולוון בעובי

 מגע גלווני בין הפלדה לאלומיניום, וכן לוודא עיגון מלא של המלבן הסמוי להיקף הפתח.

  חלונות אלומיניום.איטום בין כנף לכנף ובין משקוף לכנף 

  2כנפי החלונות לא יבלטו לתוך הכיתה ולא כלפי חוץ כשגובה הסף התחתון הוא מתחת ל 

 . מטרים

  אין להתקין חלונות גרירה אנכיים המופעלים באמצעות בריחים צדדיים או באמצעות משקולות

את גם לאחר נגדיים. מותרים חלונות מדגמים המבטיחים את כנף החלון מפני נפילה חופשית, וז

 שימוש במשך זמן רב.

 .אין להתקין חלונות מרפפות זכוכית 

 בעניין מניעת נפילה מחלונות בממ"ד, יש לפעול על פי הנחיות פיקוד  -חלונות מילוט בממ"ד

 .העורף

 פתיחה:

  מלבד לחלון בחזית צפון מזרחית שכנפיו כנפי צירים גרירה כנף על כנףבחלונות כיתת הגן ,

 מ'. 2.00ם בגובה מעל נפתחות כלפי פני

 .שאר החלונות נפתחות פתיחת קיפ כלפי פנים 

 .חלון כימי בממ"מ נפתח פתיחה צירית כלפי פנים 

 .בכל החלונות תותקן רשת זבובים 

  .לחלונות כיתה גודל הרשת תותאם לגודל הפתח עם פתיחת חלון  

 זיגוג:

 מ"מ לפחות 6בעובי  מחוסמתשכבתית או  זכוכית. 

 העובי המינימאלי ייקבע על פי 3חלק  938זיגוג בטיחות המתאים להוראות ת"י  כל הזיגוג יהיה .

 , ועל פי נתוני המקום ובהתאמה לגודל הפתח.1099ת"י 

  ותים יעשה מחומרים לא מתנפצים.בשירזיגוג לרבות מראות 

 גימור מסגרות אלומיניום:

 .צבע בתנור 

  בנין בהוצאה הבין משרדית עבודות אלומיניום יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות

בהשתתפות משהב"ט ומשהב"ש ויענו על דרישות התקן. על פרופילי האלומיניום לעמוד 

 בדרישות התקן הישראלי.

 גימור פרזול אלומיניום:

 .צבע בתנור 

 מבנה סורג:

  מגולוונים וצבועים. פלדההסורגים מפרופילי 

 צבע הסורג בגוון  RAL 9006.      
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 ארונות - 9

 חשמל ותקשורת:ארונות 

 .לפי דרישת חברת חשמל ובזק 

 .דלתות ללוחות וארונות חשמל יהיו עשויים פח 

 :כיבוי אש ארון

 לילדיםארון פח צבוע. ממוקם באופן שאינו מהווה מכשול או סכנה לפגיעה לקהל ו. 

 נגרות – 10

 :ארונות מטבח

 .במטבחון יש להתקין ארון תחתון ועליון 

  60בעומק  מ בגמר שישס" 60-ס"מ ו 90  - שוניםבשני מפלסי רים כיו 2בארון התחתון ימוקמו 

 .ס"מ

  ס"מ. 58מ ובעומק ס" 410באורך התחתון הארון  

  ס"מ. 150ס"מ מגובה  110ס"מ ובגובה  35ס"מ ובעומק  365ארון עליון באורך 

  ס"מ. 190ס"מ מגובה  60ס"מ ובגובה  50ס"מ בעומק  95ארון עליון נוסף מעל המקרר באורך 

 'בציפוי פורמייקה הארון עשוי מחומר עץ סנדוויץ. 

  יתוכנן ויחולק לתאים ולמדפים בתיאום עם המזמין והמתכנן ואישורם.הארון 

 לחלל מתחת לכיורים עם פתיחת דלתות דו כנפית.גישה  תהיה 

 מיקרוגל.מקום להנחת  היהעל גבי השיש י 

 :ארון ניקיון

 ומחה בנויה.ארון ניקיון באזור השירותים ייבנה בתוך ג 

 .דלת הארון עשויה מעץ סנדוויץ בציפוי פורמייקה 

 .הארון עומד על הגבהת בטון מחופה פנל כדוגמת הרצפה 

 .חלוקת הארון למדפים תתוכנן בתיאום עם המזמין והמתכנן ואישורם 

 שירותים ומקלחות - 11

 כללי:

 ם / הוראות סידורים תברואתיים ואספקת מים לפי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפני

למתקני תברואה )הל"ת( וחוזר מנכ"ל משרד החינוך המעודכנים בעת ביצוע העבודה, המחמיר 

 מביניהם.

 :םשירותי

 .ממוקמים על קיר חיצוני, עם אוורור טבעי 

  הוראות למתקני תברואה(. אך לא  –מספר האסלות יקבע ע"פ דרישות משרד הבריאות )הל"ת

 יפחת מהמפורט בפרוגראמה.

 ל תא בית שימוש יש לתכנן כיור רחצה אחד.כנגד כ 

  ס"מ בגובה  10בנויות מבלוקים נכים  מחיצות פנימיות בחדר שירותי –מחיצות פנימיות בנויות

 ס"מ.  220עד גובה  ס"מ 20/20גרניט פורצלן מחופות  המבנה

  ג טרספה או ש"ע ע"פ החלטת המזמין.ניתן לבצע מחיצות קלות מסובתאי השירותים האחרים 
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  ס"מ מהרצפה. 60מיקום הכיורים יהיה בקרבת דלת הכניסה לחדר השירותים. גובה הכיורים 

 וי. עם מכסה כפול ממין "כבד" מחומר חזק, מתקן הדחה סמ עם התלוי שירותי נכים אסלהב

 חלק, בלתי סופג ורחיץ.

  בעל תו כחול של רשות המים. 3/6י דו כמותי בלבד סמומיכל הדחה 

 או ש"ע עם מיכל הדחה גלוי חצי  ליליפוטלילדים מסוג  ות מונחותשירותי הילדים אסלב

 אוטומטי עם ידית הדחה קלה לתנוחה לילדים. 

 ים חוסכי מים. "חסכמים" בכל הברזים בעלי תו כחול של רשות המים.אספקה והתקנת אביזר 

 עם מחסום רצפה.1% -הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תהיה בשיפוע של כ , 

 טומה למעבר מים וניתנת לניקוי בקלות. הרצפה תהיה משופעת לכיוון הניקוז. הרצפה תהיה א

השיפוע יהיה קוו ולמרכז חלל חדר השירותים, ולא לעבר הקירות )השיאים יהיו סמוך לקירות(. 

רצוי להפריד את מפלס רצפת השירותים ממפלס ריצוף המעבר בהנמכה קלה או בפס הפרדה. 

 גוון הרצפה יהיה בהיר.

 עם סל  8"/4התקין ברצפה נקודות ניקוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום "יש ל(

 רשת(.

 .אביזרי הקופסאות ברצפה יבוצעו מפליז 

 .איטום לפי ת"י והנחיות משהב"ש 

 .יש להתקין מראות מחומר לא שביר מעל כיורי הרחצה ומתקנים שקועים לנייר טואלט 

 רצפה הכולל של חדר השירותים. משטח ה 10% -שטח החלונות לא יפחת מ 

 שירותי נכים:

  ס"מ. כולל מוטות אחיזה ואביזרים  220/150תא אחד לפחות בקומת הקרקע לנכים במידות נטו

 בהתאם לחוק ותקנות הנגישות העדכניים.

  בנויות  מחיצות פנימיות במקלחות )בין תאים ובין חדר תאים(, –מחיצות פנימיות בנויות

 ס"מ. 220ס"מ עד גובה  20/20מחופות קרמיקה  עד תקרהבה ס"מ בגו 10מבלוקי 

 גימור פנים-21

 מחיצות, תקרות וקירות כללי:

 .טיח פנים רגיל, שתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כיוונים, מעובד בעיבוד לבד 

  205בכל הפינות החופשיות "פינות טיח" עד תחתית תקרה אקוסטית. בנישות לדלתות עד גובה 

 אחר בבניה מתועשת באישור מיוחד.ס"מ או חומר 

  עטופים בשלמותם  2פח אטום וצבוע עם מזרוני צמר סלעים בעובי "בשירותים יותקן רצועות

 ס"מ. 30/60גודל לוח אופייני  בתוך שקיות פוליאתילן בלתי דליקות.

 פרופילים נושאים ומשניים אלמנטי תליה וגמר זוויתן ו גמר  להביצוע יכלוZ+L .ליד הקירות 

 .)'התליה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת )פיליפס, ג'מבו וכו 

  ס"מ זו מזו. 70תליות התקרה לא יעלו על מרחק של 

 .העיגון של פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים 

  עזר במפרטי היצרן.י. יש לה5103ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין השאר ת"י 

 שוי מטעם הקבלן והביצוע יאושר על ידי מעבדה מוסמכת.יליה תלווה ע"י מהנדס רהת 
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  התאמה( באתר. 921תעודת בדיקת מעבדה לת"י( 

 :כיתת גן –גמר קירות פנים 

  מ', כדי למנוע פגיעה בעוברים  2יש להקפיד שלא יהיו בקירות רכיבים בולטים מתחת לגובה של

 לידם.

 :אריחי גרניט פורצלןפינות 

 ומיניום מיוחדות לכל אורך  פקיים בקירות יבוצעו פינות אלואנכיים ו/או א אריחיםכל מפגשי ב

 החיפוי של איל צופים או ש"ע.

 צבע כללי:

 לקירות ולתקרה המסייעת לאוריינטציה.  כיתהיש להבטיח ניגודיות מספקת בין רצפת ה

 .90%, ואילו מהתקרה כ 50%החזרי האור הרצויים מהקירות והרצפה הם כ 

 צביעת קירות פנים:

 שכבתי, ועליו צבע פוליויניל אצטט -הגימור הרגיל של הקירות ושל המחיצות יהיה טיח פנים דו

PVA).רחיץ בשתי שכבות. יש להקפיד על הגנת כל הפינות ) 

  צבע אקרילי. –ע"ג טיח פנים או שליכט או בגר או גבס 

 .במקלט בגר עם שפכטל 

  אקרינול או ש"ע. שסיד סינטטי אל עוב –שירותים/ 

 צביעת דלתות וארונות עץ:

 .)פורמייקה בחוץ ופנים )כולל מדפים 

 צביעת מסגרות ברזל כללי:

  שכבות צבע יסוד או חלודה מסוג צינקרומט, מיניום או מגינול. 2יסוד 

  שכבות צבע סופרלק או פוליאור ש"ע. 2גמר 

  בצבע נגד אש, בכפוף להנחיות במידה ונדרש על ידי שירותי הכבאות תיצבע הקונסטרוקציה

 שירוי הכבאות.

 גימור קירות חוץ )חזיתות( - 31

 גימור קירות חוץ )חזיתות( כללי:

 .כללי יש להתאים את אופן ביצוע העבודה לדרישות התרמיות של האזור 

  2378חיפוי אבן טבעית יעשה בהתאם לת"י. 

 וי, ויבטיח את בטיחות השוהים בכל מקרה יש להתקין את החיפוי באופן שימנע את נפילת החיפ

 בבנין או בסביבתו.

 גימור קירות חוץ )חזיתות( בניה קונבנציונאלית:

 בניה קונבנציונאלית:

 ס"מ, לרבות יציקת בטון  3בעובי  40 חלילה מוברשבאבן  בחלקו התחתון חיפוי שטח המעטפת

 ס"מ. 7אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
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 ( כולל רשת מגולוונת וחיבור בוו פלב"מ 2378ל אבן, )בהתאם לת"י העבודה כוללת קידוחים בכ

 אל הרשת מאחורי האבן. 316

 .אין לבצע חיפוי אבן בהדבקה 

 .חובה לבצע בדיקת מעבדה לאופן תליית האבן, בדיקת שליפה, ובדיקת ספיגות בגמר העבודה 

 ריצוף וחיפוי - 41

 ריצוף כללי

  בהתאם לאזור השימוש 2279התנגדות על פי ת"י ריצוף כל הרצפות יהיה באריחים בדרגת ,

 . והנחיות יועץ הבטיחות.2008ובהתאם תקנות התכנון והבניה בטיחות באש 

  מעל  10%בגוון ע"פ בחירת האדר' שיהיה עמיד בפני שחיקה בשיעור  גרניט פורצלןמרצפות

 צפות.הנדרש בת"י לבנייני ציבור, כולל שיפולים לאורך הקירות עשויים בדומה למר

 .הגבהות לארונות יחופו בשיפולים ממין הריצוף 

 .על הקבלן להציג למפקח לפני ביצוע אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמפורט 

 ריצוף באזורים רטובים, מלתחות ושירותים:

  פורצלן-גרניטבאזורים רטובים יש לרצף באריחי. 

 11החלקה של לפחות לאזורים הרטובים יש לבחור בקפדנות אריחים בדרגת התנגדות ל-R  לפי

 .2279ת"י 

 .על הקבלן להציג למפקח לפני ביצוע אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמפורט 

 ריצוף נגישות:

 .ריצוף נגיש )הכוונה ואזהרה( בהתאם לתקנות הנגישות והנחיות יועץ נגישות 

 ספי דלתות:

 בגמר בריצוף ליד דלתות חיצוניות ספי. 

  ש"ע.ספי טרצו או ספי שיש או 

 :וי קירות שירותיםחיפ

 לפי סדרה בפיזור אריחים עד שני גוונים נוספים.ו לפי בחירת האדריכלבגוון  גרניט פורצלן 

  מעל לזה טיח רגיל כמפורט. ס"מ מהרצפה 220ס"מ עד גובה  20/20אריחים בגודל 

  שירותיםבכל תא ופחון מחזיק נייר טואלט. 

  רחצה. כיורסבוניה לסבון נוזלי ליד כל 

 .מתקן נייר ליבוש ידיים 

 סף חלון בניה קונבנציונאלית:

  ס"מ לבחירת האדריכל. 30ס"מ ברוחב עד  5אבן בעובי מיבוצעו 

 מרחב מוגן: -61

  פרטי מסגרת למקלט ו/או מרחב מוגן מוסדי יבוצעו על פי דרישות "פיקוד העורף" ועל פי ת"י

4422. 
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 1068ת "פיקוד העורף" ועל פי ת"י חלון בטחון פנימי אטום לגזים יבוצע על פי הנחיו. 

 .יש לבצע התקן לאחיזה של חלונות ההדף במצב פתוח, לקיר החיצוני 

 

 :דלתות מקלט / מרחב מוגן 

 .דלת הדף מוסדית אטומה לגז או דלת מקלט הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת 

 מתקני אוורור מקלט / במרחב מוגן:

 ת פיקוד העורף המתפרסמות מפעם לפעם.כל האמור לעיל כפוף להנחיו 

 4  4" וצינור אחד 8 3 –צינורות אוורור." 

 ציוד מקלט / מרחב מוגן:

  מיכל מים עגול מפוליאתילן כולל מעמד מתכת, מראה גובה, מכסה ויציאות לצנרת הכל

 בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

 .תא שירותים כימיים כולל מסתור בהתאם לדרישות פיקוד העורף 

 חיצה קלה ניידת למסתור למערכת סינון.מ 

 

 : ציוד

 המתקן חייב הכולל ברז למילוי בקבוקים ס"מ  70עד גובה  העל הקבלן לספק מי קר נירוסט ,

  .תהליכי יצורו( של מכון התקנים 900)ת"  תקן  בטיחות חשמללעמוד בדרישות  

 



 עבודות עפר – 01רק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.01כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 

 כללי 01.01

בהצעת המחיר של הפרויקט כלולות כל העבודות העפר הנדרשות לצורך ביצוע כל 

לרבות ביצוע עבודות העפר הנדרשות לצורך מפלסי הפיתוח העבודות הנדרשות 

   המתוכננים גם אם כולן ו/או חלקן של עבודות הפיתוח עצמן אינן כלולות בעבודה זו.

 עבודות חפירה 01.02

עבודות החפירה ו/או החציבה ייקבעו לפני הביצוע לפני הביצוע מול המפקח. עבודות החפירה כוללות 

, אבנים, צינורות, שורשים וכיוצא בזה. עבודות החפירה מתבצעות בתוך גם חציבה, סילוק גושי בטון

 מבנה פעיל, יש לפנות את עודפי העפר בכל סוף יום אל מחוץ המבנה.

העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע והסלע ובכל האמצעים הדרושים לרבות כלים פנאומטיים ובעבודת 

או אינו נדרש למילוי חוזר יסולק לאתר  ידיים. עודף החומר החפור שאינו מתאים למילוי חוזר

 מורשה.

על הקבלן לסדר באתר, בערמות, את עודפי החפירה המתאימים לצורכי מילוי חוזר 

 במקום ובכמות כפי שיורה המפקח.

 מילוי ומילוי חוזר 01.03

יבוצעו עבודות מילוי באתר ככל שיידרש לביצוע העבודות. המילוי יהיה מחומר מקומי 

משרדי ולפי הצורך הקבלן יביא חומר נוסף דרישות הפרט הבינבמידה והוא עומד ב

 מתאים. כל עבודות המילוי יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח. 

 ניקוז 01.04

הקבלן ינקוט את כל האמצעים הדרושים להרחקת מים מתחום המבנה והמגרש בזמן 

 העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(כל העבודות בפרק זה כפופות 

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.02כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:

 כללי 02.01

בכפיפות  הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה 

 במפרט הכללי. 02לדרישות פרק 

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 

לפי האמור במפרט המיוחד בפרק   גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל, 

 .0208בסעיף  20

 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה 02.02

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

, מלבד אם צוין סוג אחר של בטון בסעיפי כתב הכמויות או 30-כל הבטונים יהיו מסוג ב 

 בתכניות.

 .4466הזיון מצולע לפי ת"י  

 כל פינות הבטונים יהיו קטומות. 

 תיקוני בטונים 02.03

 באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או כל ליקוי אחר 

 שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.

 המפקח יבדוק ויאשר בכתב את שיטת התיקון הנדרשת. 

 מפרט לשיקום זיון ובטונים בקורות/צלעות,עמודים. .0402
 

אין להתחיל לבצע ללא אישורי ורק לאחר ההנחיות של הקונסטרוקטור לעניין החשש של חוסר בחישוקים 
 בצלעות.

 לקבל אישור הקונסטרוקטור טרם ביצועו.המפרט חייב 
 

הקבלן יבצע סיתות,חציבה וקילוף לכל חלקי הבטונים הרופפים והסדקים הקיימים -שלב ראשון
 בצלעות/קורות ובעמודים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים

 הקבלן יחשוף את ברזל הזיון בחום הסיתות.-שלב שני
פו,תתקבל ע"י המהנדס/מפקח בשטח לאחר בדיקת רמת הנחיה באם לחשוף את כל הברזל למלוא היק

 הקורוזיביות הזיון ולאור יציבות הבטון סביב הברזל.
 הקבלן יזמן את המהנדס/המפקח לבדיקת עומק החציבה ומצב הזיון שהתגלה.-שלב שלישי

 במהלך הבדיקה יתכן ויידרש הקבלן לסיתות חלקי בטון נוספים סביב הזיון שיתגלה,הדבר תלוי ברמת
 הקורוזיביות של הזיון שיתגלה לאחר חציבת הבטון.

הכולל  לאחר אישור שלב הסיתות/חציבה של הבטונים ,יבצע הקבלן טיפול לברזל הקורזיבי-שלב רביעי
 ובד שמיר עד להסרה מוחלטת של הקורוזיה מהזיון. ניקוי במברשת פלדה

 שנותר לאחר ניקוי הקורוזיה .הקבלן יזמן את המפקח/מהנדס לבדיקת קוטר הזיון -שלב חמישי
במקרה וקוטר הזיון נפגע באופן המקטין משמעותית את חתך הברזל )הנושא יהיה נתון על שיקול דעת 
המהנדס בעת הבדיקה(יתבצע חיזוק מקומי לזיון לפי פרט שינתן ע"י המהנדס המתכנן בשטח בהתאם 

 לממצאים..
ולאחר ששלב זה קיבל אישור המהנדס המתכנן,הקבלן לאחר גמר סיתות הבטונים וניקוי הזיון -שלב שישי

 ישטוף את השטח המטופל בלחץ מים לניקוי הברזל ופני הבטון משאירי חומר ואבק.
 לעצירת תהליך הקורוזיה. 610או במונטופ  EC 110בסיקה טופ לאחר הניקוי,יש למרוח את הברזל 

 ום הבטונים.עם גמר שלב זה יזומן המהנדס המתכנן לאישור סופי לפני שיק
עם קבלת אישור המהנדס המתכנן לברזל שטופל יבצע הקבלן השלמות בטונים בכל האזורים -שלב שביעי

 המטופלים שאושרו ע"י המהנדס המתכנן.
בהפרשים של שעתיים בין שכבה לשכבה  במספר שכבות 122סיקה טופ השלמות הבטונים יעשו באמצעות 

 מ"מ 20היה כאשר עובי מילוי מכסימלי של כל שכבה י



עם גמר שלב שיקומי הבטונים בעמודים ובקורות ולאחר החלקת פני משטח השיקום,יבצע -שלב שמיני
 הקבלן תיקוני טיח חוץ אם יידרש וצביעה בסופרקריל בגוון הקיים.

 
:מפרט זה הינו המלצה בשלב הנוכחי עד לאישורו ע"י הקונסטרוקטור ולאחר הטיפול בנושא הערה

 החישוקים בצלעות.
 

 לבצוע באישור בכתב מהמפקח.
 
 

 מעברים ביציקות 02.05

 במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני סוגים:

מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות מראש  -מעברים "נקיים"  א.

 בזמן הכנת טפסנות הקירות או קורות.

 .שרוולים         ב.

השונים יהיה בהתאם למסומן בתכניות היועצים השונים מיקום המעברים 

 למקצועותיהם.

על הקבלן לבצע את השרוולים והמעברים עפ"י תכניות המערכות גם אם לא 

ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן חלה  סומנו בהן

 האחריות לביצועם.

 

 בטונים חשופים 02.05

 תבניות א.

שכבות כמפורט במפרט הכללי בחלקן מלוחות חדשים התבניות יהיו בשתי  

קנטים והצד הפונה החוצה(, בעלי עובי ורוחב  2מהוקצעים משלושה צדדים )

אחיד, ובחלקן מלבידים חדשים חלקים ונקיים. יש להניח את התבניות באופן 

 שתתקבל הטקסטורה הנדרשת בתכניות האדריכלות בשלמותה ובצורה רציפה.

ין ולרוחב יהיה ירוגין ועם חפיפה אחידה לכל הבניורך יהיה לסחיבור הלוחות לא 

 ים ישרים בהתאם לאשור המפקח. כל הפינות תהיינה קטומות במידותובקו

1.5X1.5  .ס"מ, או בהתאם לפרטי האדריכל  

יש לשים לב ולבצע בהתאם להערות ושרטוטים המופיעים בתכניות האדריכלות  

לנושאים הבאים: סרגלים, שקעים, חריצים, אפי והקונסטרוקציה והמתייחסות 

 מים, כיווני לוחות וכו'.

על הקבלן לתאם אופן יציקת האלמנטים וסומך הבטון, לקבלת אופי שווה של  

 האלמנטים.

בטון גלוי המחיר יכלול גם  רות ובתקרות היצוקים בתבניות לבידים לצורך קבלתובק

 אויר ביציקה. את השחזת התפרים שבין הלוחות וסתימת חורי

 שלבי יציקה ב.

 יש לצקת בהתאם להפסקות היציקה המוכתבות בתכניות הקונסטרוקציה.

 כל הצעה אחרת טעונה אישור המתכנן והמפקח.

קשירת התבניות תהיה ע"י מחברי "פטנט", ולא באמצעות חוטי קשירה. המרחק בין  ג.

ורות אופקיות ומסודרות, ין )עבור כל כוון וכוון( ובשיהקונוסים יהיה קבוע לכל הבנ

 ל באישור האדריכל והמפקח.והכ

 מ"מ )עדש(. 12הגודל המרבי של האגרגט הגס בבטונים החשופים יהיה  ד.

 יציקת התקרות תעשה לאחר בנית קירות חוץ מאיטונג או בלוקים. ה.



 בטונים רגילים )לא חשופים( 02.06

 לבידים, לפי בחירת הקבלן.התבניות לבטונים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ  א.

כל התבניות )פנים וחוץ( של הבטונים שלא יטויחו )מלבד היסודות(, ייעשו מלבידים חדשים  ב.

 צביעה ו/או עבודות איטום. -לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר 

 נורות ואביזרים שונים בבטונים.יקביעת צ ג.

וכו', יורכבו בבטונים בזמן היציקה נורות למי גשם, שרוולים, צנרת אינסטלציה יהצ 

 בהתאם למסומן בתכניות.

על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע  ד.

 יציקת הבטונים.

 פרוק תבניות והפסקות יציקה )מתייחס לכל סוגי הבטון( ה.

 לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. 

 לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות.יש  

תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף ומחירם  -קביעת צנרת ואביזרים, פלטקות ברזל וכו'  ו.

 יהיה כלול במחיר עבודות הבטון.

 

 

 

 הפסקות יציקה 02.07

 .הוראות המפקחהפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י האדריכל והמהנדס תעשינה במקומות לפי 

 בטון  02.08

 אלה אם יוגדר אחרת. 30-כל הבטון בפרויקט הינו מסוג ב 

 הבטון יוצק בתבניות ע"ג שכבת בטון רזה המונח על קרקע מהודק.

 דיפון חפירות   2.09

. לא תוכרנה קבלןדיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של ה

לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, שום תביעות הנוגעות 

 הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.

  אופני מדידה לצורך פקודת שינויים   2.10

 עבודות הבטונים לא יימדדו בנפרד, כלולים בכתבי הכמויות של הגדר.

במפרט המיוחד )הן כל הבטון כולל את מחירי התבניות )הטפסים(, כפי שנדרש  – תבניות .1

 לבטונים חשופים והן לבטונים רגילים(.

מחירי הבטונים החשופים )והלא חשופים(, כוללים את כל  - דרישות ופרטים מיוחדים .2

הנדרש במפרט הדרוש בהתאם לתכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמפרט המיוחד 

ות יציקה, עצרי מבחינת קיטומים, סרגלים, שקעים, חורים, חריצים, אפי מים, הפסק

 מים, הנחת פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי בנין לבטון.

קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה, כגון שרוולים,  - קביעת אביזרים שונים בבטון .3

צנרת, מעברים, תושבות, מסגרות עץ, מסגרות מתכת וכדומה וביטונם כלולים במחירי 

 פרד.ולא ישולם עבורם בנ הגדר

 .כלולה במחירי העבודה של הגדר ציקת הכלונסי - כלונסים .4

 



 עבודות בניה - 04פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.04כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 בנייה בבלוקי בטון חלולים  04.01

 ס"מ לקירות פנים, עפ"י הדרישות במסמכי התקשרות אלה. 20או  15, 10בעובי יהיו 

 חורים. 4הבלוקים יהיו חלולים בעלי 

 בקצוות חופשיים של קירות בניה, ובפינות, ישולבו עמודים מבטון.

 מתחת ומעל לאשנבים, לצהרים ולחלונות ישולבו חגורות מבטון.

על כל פרטי חיבוריהם למבנה, יבוצעו על פי תכניות  הבניה, חגורות הבטון האנכיות והאופקיות

 .04.03כלולות במחיר הבניה כמפורט בסעיף  קונסטרוקציה מפורטות לכל קיר

 חיבורי בטון ובנייה  04.02

במפרט הכללי. יש להקפיד על ביצוע השטרבות  0404חיבורי בטון ובנייה יבוצעו לפי סעיף 

 הבטון. אלמנטוהקוצים לחיבור 

 

 חגורות ועמודים בבניה  04.03

 

 20/20חגורות ועמודים נכללים במחיר היחידה של עבודות הבניה, ביצוע העבודה כולל: בטון בחתך 

מוטות  4ס"מ בהתאם לעובי הקיר, זיון העמוד ו/או החגורה עבור חגורות אופקיים  20/10ו/או 

המקרים ברזל מצולע(. )בשני  12מוטות ברזל בקוטר  4, עבור עמודים אנכיים 10ברזל בקוטר 

. המחיר כולל ביצוע קידוחים לאלמנט מבטון בקוטר הזיון שנקבע 20@ 6ולרבות חישוק קוטר 

. הכול מושלם חומר 500/200ס"מ ובנוסף דבק אפוקסי מסוג "הילטי"  15)חגורה או עמוד( בעומק 

 ועבודה לבניית קיר עפ"י תקנים.

 

מחיר הבנייה כולל גם עבודות טיח כל השכבות, גליפים / עיבוד פתחים ועד הכנת הקיר  הערה:

 לצבע.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עבודות איטום ובידוד – 05פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 אחרת בסעיף.,  אלא אם צוין 05כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 

 כללי 0050.

שנים  5 –הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן בעל ניסיון מוכח של לא פחות מ  .א

בעבודות דומות במבני ציבור, כל העבודות יבוצעו עפ"י התקנים ומפרטי מכון התקנים 

 ובכפוף למפרטי "פזקר", "ביטום" או ש"ע אחר עפ"י קביעת המפקח.

הביצוע את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטת  הקבלן יגיש לאישור שיטת .ב

האיטום וכן פוליסת ביטוח ע,י הנדרש ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל 

 האישורים.

שנים. לשם ך יעביר, אמור, הקבלן  10 -אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ .ג

וע. אם יתגלו ליקויים יהיה עליו לתקן למזמין פוליסה של חברת ביטוח לפני תחילת הביצ

אותם לרבות כל הנזקים הישירים והעקיפים הכל על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה  של 

 מפקח.

עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע רק לאחר  .ד

ום חייבת ייבוש מוחלט של המצע, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיט

 להיות יבשה לחלוטין, מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים, חורים וחלקים רופפים.

ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק במזג אוויר נוח ללא גשם וכשהטמפרטורה גבוהה מ  .ה

מעלות צלזיוס. הביצוע רק על משטחים יבשים, נקיים וישרים ללא שקעים ובליטות.  10 –

" או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק 2010ם ינוקו ויסתמו ב"תיואטים בליטות יסותתו, שקעי

 מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים ייסתמו במלט צמנט. 15

בכל מערכת האיטום יבצע הקבלן פריימר מתאים להוראות היצרן. באם לא תבוצע שכבת  .ו

הפרמייר הנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור על העבודה והפעם 

 הכל על חשבונו של הקבלן בלבד.  -היא כוללת ביצוע פרמייר כש

אטימותם של כל חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע עבודות האיטום ואחריהן באמצעות  .ז

לחץ מים עפ"י המפרט הכללי, הוראות התקנים ו / או בדיקות אחרות שייקבעו ע"י 

 72 –ן ההצפה מ ס"מ וזמ 20 –האדריכל. בכל מקרה לא יפחת גובה המים בבדיקה מ 

 שעות.

 במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת.

 הבדיקה תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע האדריכל והמפקח.

תוך שבוע  –בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות  .ח

 ימים מאז מסירת ההודעה מהמזמין או ב"כ.

פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים בתוכניות.  .ט

בכל מקרה של י התאמה מסוג כלשהו תיקבע תמיד הדרישה המחמירה ו / או הגבוהה 

 עפ"י דעת האדריכל. –יותר 



ל העבודה, בין היתר, גם הפשלת איטום בנוסף למופיע בסעיפים הקודמים ואחרים תכלו .י

וארג סביב צינורות ומעקות, הכנת קע, עיצוב שיפועים הגנת השטח, פרמיירים, רולקות, 

עיבוד סביב צנרת ומוציאים, קיבוע יריעות, בדיקות הצפה, חידוש ואיטום תוך תקופת 

האיטום  הבדק, החלקות בטון, מריחות במלט צמנט לפני האיטום, טיח צמנט ע"ג שכבות

של הקירות, בדים גיאוטכניים ובדי חציצה, שכבות הגנה על האיטום, נדבכים חוצצי 

 רטיבות. פסי איטום מתחת לשורות הבניה הראשונה )ע"י נייר טרי פלאי(.

עפ"י החלטת האדריכל וללא תוספת מחיר תבוצע מערכת הבידוד והאיטום בשיטת "גג  .יא

ס"מ או מדה  5היתר גם שכבות חלוקי נחל בעובי הפוך" )בידוד ע"ג האיטום"( ותכלול בין 

 ס"מ כולל זיון. 5בטון 

 הכנת השטחים 1.050

יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים, ללא  .א

שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. בליטות יש לסתת ו / או 

 " או ש"ע.2010איטום  –ם בחומרי "תיו להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתו

ס"מ מפני השטח והחורים יסתמו במלט אפוקי. לפני התחת  1 – 2ברזלים יקוצצו לעומק  .ב

 על מנת להבטיח ניקיון מלא. –ישום חומרי האיטום על פני הבטון, יש לבצע ניקיון סופי 

 3:1כל החומרים והשקעים באלמנטי הבטון ימולאו בתערובת טיט צמנטי ביחסי נפח  .ג

ק"ג מ"ק, עם הרב מסוג בי. ג'י. בונד או ש"ע  400 –)צמנט: חול(, כמות הצמנט היא כ 

 להשגת יתר האטימות והידבקות לבטון קיים.

ם יציבים איטום התפרים יבוצעו תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל כבי בטוני .ד

 נקיים ויבשים.

 אין להתחיל בביצוע, האיטום לפניי אישור המפקח לכך בכתב. .ה

בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון במידות המינימליות  .ו

10 X 10 .ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום 

 בידוד גגות 2.050

ע"י אלמנטים אנכיים מבטון שטחי הגג המיועדים לבידוד ולאיטום יגודרו מכל צידיהם  .א

 כי לאפשר ביצוע איטום נכון ורולקות.

 בסיפי דלתות ייצור הקבלן מפתן סמוי ע"י יציקת בטון לרוחב הפתח.

לפני ביצוע הבידוד יש לבצע יציקת בסיסים לציוד, לתקן שקעים בבטון פולימרי, לסתת  .ב

ות זיון וצנרת, לנקות בליטות, לתקן סדקים ופגמים למיניהם. יש לקצץ חוטי קשירה ומוט

את השטח מגופים זרים, פסולת, לכלכוך ואבק וכן החלקת בטון לפי דרישות האדריכל כן 

לבצי שכבת שמנת הדבקה ע"ג המעקות. מתחת ולפני שכבות הבטקל תיפרש יריעת 

 מ"מ אשר תשמש חוצץ אדים היריעה לא תמדד בנפרד. 0.2פוליאטילן בעובי 

ימים ובגמר הבדיקות יכוסה השטח  3צפה של הגג במשך לאחר ביצוע הבידוד תבוצע ה .ג

ק"ג  1400מ"ר. על פני משטח זה יוצק בטקל במשקל  1 –גר' ל  400בבד גאוטכני במשקל 

 ס"מ כאמור בהמשך. 5 –מ"ק ובעובי שלא יפחת מ  1 –ל 



ו"קלקר" )והיא כוללת במחיר גם  40/1400שכבת השיפועים והבידוד תעשה מ"בטקל"  .ד

ס"מ  3או ש"ע בעובי  P30( לפני שכבת השיפועים יונחו לוחות קלקר  6@  20רשת זיון 

 )על גבי מחסום האדים(.

יסומנו נקודות בהיקף  1.5% –השיפועים יבוצעו ע"י הקבלן לפי התוכנית ולא יפחתו מ  .ה

מ'( לא תותר היווצרות שקערוריות  3.0מ"מ על  3.0הגג וברשת המדידה בכל השטח )דיוק 

 ותר וכן סדקים בבטקל.מ"מ וי 2של 

שטח פני בטון השיפועים יוחלק מיד לאחר היציקה. ההחלקה כלולה במחיר הבטוו ללא  .ו

 מדידה בנפרד.

ס"מ ותבוצענה בתערובת מלט צמנט עם דבק אקרילי  5/5הרולקות לגגות תהיינה בחתך  .ז

. הכל בעיבוד "בקבוק" )קעור( 417)כרמית( או שחלטקס  3 –ב. ג'י. בונד או טריקוזל נ 

 ויבוצעו בכל חיבור שבין אלמנט אנכי לאופקי.

הרולקות ואיטומן יבוצעו בכל מקום לפי דרישת האדריכל )לרבות בהיקף הגגות מסביב 

 לאלמנטים ניצבים, צנרת ואביזרים בולטים מהגג, בסיסים למעבים, ספים וכד'(.

 השיפועים תבוצע הצפה רציפה במשך שבועיים.לאחר ביצוע שכבת  .ח

במידה וחוזק בהבטקל בגמר האשפרה יהיה נמוך מהנדרש תבוצע הריסה של הבטקל  .ט

ס"מ לפחות על  3וביצוע מחדש. לחילופין יתיר האדריכל יציקת שכבת מדה בטון בעובי 

 חשבון הקבלן.

 איטום גגות 3.050

 כללי .א

 ביצוע האיטום ייעשה רק לאחר: .1

 בגמר אשפרת ה"בטקל".יום  21 -

סיום עבודות הבידוד והשיפועים הרולקות סביב פתחים, צינורות בולטים  -

 מהגג וכן מסביב לכל מעקה הגג.

 תיקון סדקים ופגמים בבידוד. -

כל הבדיקות הנדרשות ע"י האדריכל )כגון בדיקות אטימות, בדיקות מכון  -

 התקנים וכד'(.

ד מכל סוג שהוא ישירות על גבי אין לבצע שום עבודות בנייה או התקנת ציו .2

האיטום. ביצוע מתקן כלשהו על הגג טעון יציקת בסיס בטון מחובר לתקרה, 

הכל בתיאום עם האדריכל ובהתאם למפורט  –יציקת רולקות ואיטום סביב 

 בתוכניות.

 איטום ביריעות ביטומניות משוכללות .ב

קת התארכות,כח התאמת היריעות למפרטי מכון התקנים תיבדק לפני הביצוע )בדי .1

 ש'( ע"י וע"ח הקבלן. 1500קריעה, אחרי קרינה אולטרהסגולית של 

היריעות תהיינה בעלות עובדי אחיד ומעובדות כראוי ללא פגמים כלשהם כגון 



קרעים, חתכים, נקובוביות, קמטים, שקעים, גלים, בלוטות שוליים פגומים, סיבי 

 זיון בולטים לעין וכד'.

מ"מ  5של יריעות ביטומניות משפרות משכוללות בעובי  הביצוע ע"י שתי שכבות .2

ג' למ"ר ארוג לשני כיוונים )תוצרת  250מזויין בלבד פוליאסטר  S.B.Sמסוג 

מ"מ  3אינטרגלס או ש"ע( לרבות שכבת חציצה ואיזון אדים ביטומנית עובי 

 ומדבקת בנקודות.

 ת.מערכת האיטום תיושם בהלחמה והיא תולחם במלוא שטחה אל הרשתו

הרכב החומרים והביצוע עפ"י הנחיות היצרן והוראות להלן. גימור הגג "אגרגט" 

 מוטבע לבן או אלומיניום  עפ"י בחירת האדריכל.

  05023הדרישות ואופן הביצוע יהיה עפ"י המצוין במפרט הכללי סעיף  .3

. במקרה של סתירה בין המסמכים השונים תיקבע הדרישה הגבוהה 398 –ופמ"כ 

 והמחמירה יותר לפי דעת האדריכל.

בגמר יריעת האיטום בחלק האנכי יורכב ללא מדידה בנפרד, סרגל מפלדת אל חלד  .4

 6/5מ"מ )מהסוג המוחדר במכה כגון הילטי  6עם ברגים ודיבלים בקוטר  305מסוג 

HPS  5/6/36או UN UPAT ) מ"מ לפחות )בעלי חוזק  35ס"מ ובעומק  30כל

ק"ג( ובחלקו העליון איטום ע"י מסטיק מסטיאול צמנט  30 –לשליפה שלא יפחת מ 

 או פרלון קומפאונד. האיטום בקצה הפרופיל המתואר בהמשך.

בקצה האיטום ו / או ע"ג צינורות בולטים או עמודים יהיה פרופיל מפלדת אל חלד  .5

עם קצוות  10/40/10מ"מ. חתך הפרופיל  12.5ב מינימלי של ברוח ABAמסוג כגון 

 מ"מ. 2מעלות ובעובי  45 –משופעים ב 

 אופן היישום ומהלך הביצוע .6

גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. גלילי  .א

היריעות יבולו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. גלילי היריעות 

גלילים לפחות  8סנה ועל מנת שלא לגרום נזק, יקשרו כל בהובלה או באח

בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים. כמו כן אין בשום פנים להניח גלילי 

 יריעות אחד על השני הן בהובלה והן באחסנה.

השטח ליישום היריעות חייב להיות מוחלק ובל מקרה שקיימת בו שליטות,  .ב

 יטומנית.תבוצע קודם להנחת היריעה שכבת החלקה ב

 הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות. .ג

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים,  .ד

כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע, 

דהיינו כזה שהצלע הארוכה ש היריעות ניצבת לכיוון האנכי או השיפועי, 

חפיפה תעשה כדוגמת גג רעפים, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על ה

הנמוכה יותר. החפיות יזוזו בשכבה העליונה כלפי אלה של השכבה 

 שמתחתיה במחצית רוחב היריעות.

 מהלך הביצוע: .ה

גר'  300" כמות של 101מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוס  .1

במקרה של גג ללא חלק  יש לשים  0ש'  3 – 5למ"ר, וייבוש למשך 



שכבת החלקה ביטומיד לאחר ייבוש ה" פריימקוס". במקרה 

 ק"ג / מ"ר. 2.5במשקל  85/40ולמרוח שכבת בטומן 

ס"מ מיריעה ביטומנית  25ברולקות תולחם יריעות חיזוק ברוחב של  .2

גר' פוליאסטר למ"ר, ללא  250מ"מ עם  5בעובי  S.B.Sמשוכללת 

 ט דומה יבוצע בפתח המרזבים ובהגבהות בגג.אגרגט, פר

 S.B.Sיישום שכבת האיטום העיקרית מיריעה משופרת בפולימרים  .3

 מוטבעת עם אגרגט בהיר, עם זיון פוליאסטר.

יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים )או פני המעקה בהם לא קיים  .4

ס"מ על פני האיטום האופקיים,  15אף מים או סרגל אלומיניום( ועד 

 יריעות החיפוי תהיה מסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק"  .5

לאיטום סופי. במידה ואין אף מים, יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה 

 היריעה ברולקה ולמרוח מעליו "אלסטיק".

 מ"מ עם S.B.S 5ביצוע איטום תפרי התפשטות יבוצע ע"י יריעות  .6

גר' / מ"ר. היריעה מולחמת בחלקה  250זיון פוליאסטר במשקל 

 למשטח התחתון ומאפשרת תזוזה באזורי התפר.

במסגרת ביצוע העבודה יש להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור  .7

החפיפה בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת הלחמה מלאה ביניהן. 

ס"מ  20 –ת הפגם ב על כל פגם יהיה צורך להלחים טלאי שיעבור א

לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי 

ס"מ בקצה היריעה  15מ'( יש לחמם רצועה ברוחב  1)חיבור שרוחבו 

 עד שקיעת האגרגטים ורק אז, להלחים את היריעה העליונה.

יש לצבוע את פסי החפיה בין היריעות ואת המקומות בהן נשאר  .8

ומרי גלוי וללא אגרגט בצבע אלומיניום על בסיס הביטומן האלסט

 ביטומני כגון "אלומין".

 איטום אזורים רטובים )שירותים, מטבחונים וכד'( 4.050

 קירות .א

הכנת שטח הקירות לקבלת האיטום, ניקוי השטח מלכלוך, אבק, שומן, חוטי ברזל  .1

כיסוי כל וכד'. סתימה ותיקון של כל החורים וסגרגציה וכד' בקירות, כמובן 

 מערכות הצנרת השונות. השטח צריך להיות מחוספס ורטוב לפני תחילת העבודה.

חול ומים בתוספת "סיקה  3צמנט,  1האיטום ייעשה ע"י הרבצה צמנטית בתערובת  .2

 מ"מ. 10נפח מים(. עובי מינימלי של השכבה  10%או ש"ע ) 1

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

 רצפות: .ב

 ל רצפת הבטון יש לבצע:ע



בכל הרצפות יש לבצע חגורת בטון סביב החדר, מתחת לקרות והדלת, על גבי רצפת  .1

ס"מ רוחב, ועד לגובה פני הריצוף לצורך יצירת "בריכה"  10הבטון, במידות של 

 אטומה סביב החדר הרטוב. באזור הדלת גובה החגורה תהיה עד תחתית הריצוף.

, שי לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע לפני תחילת עבודות האיטום .2

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

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

 השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכין את המשטח לקבלת האיטום.]

  300" או ש"עי בכמות של 101ר ביטומני מסוג "פריימקוט מריחת פריימ .3

 ג"ר / מ"ר.

ק"ג / מ"ר  1.5" או ש"ע בכמות של MBמריחות של חומר "ביטומפלקס  3ביצוע  .4

ק"ג / מ"ר(. בין מריחה שנייה לשלישית יש להניח  6כל מריחה )כמות שללית של 

 ג"ר / מ"ר. 100רשת אינטרגלס 

 ס"מ מעל ני הריצוף, לקראת הקירות. 5 –יש להעלות את האיטום עד לגובה של כ  .5

 הרבצה צמנטית 5.050

 חומרים .א

 זיפזיף. –נפחים חול גס  2.5

 נפח צמנט )מלט(. 1

 חלקי מים. 8 –ל  1ביחס  –לנ"ל יש להוסיף: סיקה מדוללת במים 

 נפחים )חלקים( מים. 6 –ל  1במקרה של חול רטוב: 

 חשוב:

 מ"ר לפחות. 1 –גר' ל  300 –כ  1תצרוכת סיקה  .1

 אין להשתמש! –מדוללת במים ששארה ללילה  1סיקה  .2

 העבודה .ב

 רטוב על רטוב: להרטיב היטב את הקיר! .1

 ס"מ. 1עובי השכבה  .2

 אא עם פצקת עץ. –לא להחליף עם מלטש  .3

 פני השטח לא מוחלקים אלא כוללים חספוס קל. .4

 ימי אשפרה!. 10 –במקרה בו מיישמים ציפוי קרמי יש תחילה לדאוג ל  .5

 שכבת חציצה 6.050

 שכבות טורוסיל או ניר טול טריפלאי. 2מתחת לשורות הבנייה הראשונה יש לבצע שכבת חציצה ע"י 

 מחיר שכבת החציצה כלול העבודות הבנייה ולא יימדד בנפרד.

 איטום חלקים תחתונים 7.050

איטום חלקים תחתונים הלעולים לבוא במגע עם מים כגון רצפות וקורות בין מפלסים יבוצע באמצעות 

מ"מ לפחות  4ק"ג למ"ר בתוספת איטום באמצעות התזת "כמיפרן" בעובי  6שכבות בשיעור  FXטורוסיל 



שכבה ק"ג למ"ר. הביצוע בהתאם להוראות היצרנים הגנת האיטום ע"י בלוקי בניה ו 7ובשיעור של 

 מנקזת עפ"י הנחיות האדריכל. הגנת האיטום כלולה בעבודות האיטום.

 )כל הנ"ל בנוסף למופיע בהמשך לגבי איטום רצפות וקירות קומת קרקע(.

 

 איטום אדניות 8.050

. פני הבטקל יהיו 1.5%ס"מ בשיפוע לפחות של  4ביצוע בטקל משופע בעובי מינימלי של  .א

 חלקים.

ק"ג / מ"ק, חוזק ללחיצה  350ק"ג / מ"ר עם תכולת צמנט של  1200משקל סגולי לפחות 

 ק"ג ס"מ. 40של 

גר' / מ"ר.  300" או ש"ע בכמות של 101מריחת שכבת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט  .ב

 לפני המריחה ש לנקות מכל לכלוך, אבק, שומן וכד'.

ק"ג  1.5מות של מריחות של חומר ביטומני מסוג "ביטומפלקס אדנית" או ש"ע בכ 3ביצוע  .ג

 ק"ג / מ"ר(. 4.5מ"ר כל מריחה )סה"כ  /

 3צמנט,  1ס"מ. המדה תעשה בתערובת של  4ביצוע מדה על האיטום לשם הגנתו, בעובי  .ד

חול ואגרגט שומשום בצורה נוזלית למחצה. העבודה כוללת בין היתר גם טיח להגנה בעובי 

 כמתוכנן.ס"מ עם רשת לולים או רביץ מגלוונת ומילוי גנני  3של 

 איטום תפרים 9.050

תפר בתקרה ייאטם ע"י מסטיק פוליסולפידי דו קומפוננטי אלסטופיל או ש"ע, התפר  .א

 .X 2 2בחתך 

איטום תפר אנכי בטיח יבוצע לפי פרט סטנדרטי של משרד השיכון ע"י פח קפיצי מגולוון  .ב

אקספנדט בצד מ"מ אשר בקצוותיו מולחמות רשתות רביץ בצד חוץ ושתי פינות  0.8בעובי 

 פנים לכל גובה.

 איטום רצפות וקירות קומת קרקע )ללא מרתף ( וקומת מרתף 10.50

ס"מ בכל ההיקף. רוחב  5ס"מ עם עיבוי נוסף של  5יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי של  .א

ס"מ. יש להוסיף זיון רשת באזור העיבוי כדי למנוע את  60 –מינימלי של פס העיבוי כ 

ס"מ מהקיר כדי לאפשר התחברות  30בטון הרזה לבלוט לפחות סדיקתו. על שכבת ה

 שכבות איטום הקיר עם שכבות איטום הרצפה. על שכבת בטון הרזה להיות ישרה וחלקה.

ימים לאחר יציקת הבטון הרזה.  10גר' / מ"ר,  300" בכמות של 101מריחת "פריימקוט  .ב

 שעות לייבוש. 24המתנה של 

מ"מ על כל השטח. ההלחמה  4בעובי  S.B.S –רות ב הלחמת יריעות ביטומניות משופ .ג

 ס"מ בין יריעות סמוכות. 10תהיה מלאה, תוך הקפדה על חפיפות ברוחב 

 , על כל השטח.3הלחמת יריעה שנייה כמו בסעיף  .ד

על שכבות האיטום הבולטות מעבר לרצפת המרתף יש להגן בעזרת לוחות פוליסטרן  .ה

 מוקצף וסרגלי עץ.

 

 



 לתפיסת מי גשםמתקנים  11.50

 במערכת האיטום של הגג ישולבו מתקנים לתפיסת מי גשם לפי המפורט בתכנית יועץ האינסטלציה.

הרכבת המתקן לתפיסת המים והתאמת כל מערכת האיטום סביבו יבוצעו עפ"י המפורט בתוכנית 

 כולל של השכבות הנוספות והעיבוד במיוחד סביב הפתח לכניסת מים. –האדריכל או היצרן 

 בכל מקרה אין לבצע ניקוז גגות ומשטחים אופקיים ע"י פישרים אלא באמצעות צמ"גים".

 איטום חדירות צנרת 12.50

במסגרת העבודה יבצע הקבלן גם איטומים סביב חדירות צנרת מיזוג אוויר, מים, שחמל וכד'. כולל 

 עיבודים מסביב, כולל רולקות.

 איטום קורות יסוד 13.50

 במגע עם הקרקע יאטמו לפי הפירוט הבא: קורות יסוד הבאים

 ניקוי וסתימת חורים עד לקבלת משטח נקי וחלק. -

 או יסוד מקשר מ"פלינטקוט". G.S 474פריימר מסוג  -

 ק"ג למ"ר. 1.5בשעות  75/25מריחת ביטומן מנופח  -

 מריחה שנייה של ביטומן כנ"ל בכון ניצב לראשון. -

 חגורות חציצה 14.50

ות חוץ והמרפסת הפתוחה בקומה העליונה יבצעו חגורות חציצה מבטון במפתני כל הדלתות בקיר

 עשיר צמנט )ללא סיד(. האיטום של המרפסת יעלה ויעטוף את החגורה.

 שמירה ובדיקת איטום 15.50

כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות מגן יחוזקו שכבות האיטום בניקיון מוחלט ולא  -

 יעשה מעליהם כל שימוש.

 שעות, לפי הוראות המפקח. 48ת האיטום בדרך של הצפה במשך בדיקת שכבו -

 תכולת העבודות 16.50

בנוסף למופיע במפרט הכללי ובסעיפים קודמים של המפרט המיוחד יכללו עבודות האיטום, בין 

היתר גם טורוסיל, נייר טול תלת שכבתי, הכנת רקע, הגנת השטח, רולקות כמפורט, פריימרים 

ה או סביב צינרוות וכד'. חפיות, מריחת רקע בטיח אמולסיה או צמנט, הפשלת איטום על מעק

שכבות חציצה, שכבות הלבנה שכבות הגנה, מרחבי עבודה, סתימת חורים למיניהם, הסרת 

בליטות, הגנת השטח לאחר האיטום, הגנת שטחים אחרים מפני לכלול, שרוולים ואיטום מעברי 

הנחיות האדריכל, בדיקות הצפה, עבודות זמניות למיניהן, צנרת מיזוג אוויר ואחרת דרך הגג עפ"י 

 ארג זכוכית מתוצרת מאושר וכן חומרי עזר שונים.

 
 
 
 



 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.06כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 
 

 כללי 06.1
 

על הקבלן להכין, על פרטי המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים.  06.1.01
 ולקבל את אישור המפקח.חשבונו, תוכניות ביצוע 

 
מידות הפתחים יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע המסגרות. על הקבלן להודיע  06.1.02

על כל סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתכניות. האחריות על התאמת  למפקח
 המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

 
 אושר מראש ע"י המפקח. תמסגריה שבמוצרי מסגרות יבוצעו רק  06.1.03

 
 מ"מ. ריתוכים יהיו 2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.1.04

 חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.
 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. 

 
. על הקבלן להביא לאישור המפקח תעודה של המפעל על כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים  06.1.05

 עובי הגלוון.
 

המפקח לדוגמאות, אחת מכל סוג, כל הפרזול לעבודות מסגרות חייב באישור מוקדם של  06.1.06
 .שיסופקו ע"י הקבלן

 
הכללי, כל מוצרי במפרט  11צביעת עבודות מסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק  06.1.07

המסגרות יהיו צבועים בצבע אוניקריל מטלרסט של נירלט בהתאם לפרטי ומפרטי יצרן. 
 .הצביעה תבוצע בבית המלאכה. באתר יבוצעו תיקונים בלבד

 
שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם. אין  םמוצרי 06.1.08

להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או 
 חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

 
 רב מפתח 06.2

 KEYוכו'( יותאמו לרב מפתח ) מסגרות, דלתות, דלתות אש -הסוגים מנעולי הדלתות )כולל כל 
MASTER קי מותאם לכל הדלתות. כמו כן, יקבעו איזורי משנה בהתאם להנחיות  -( של קוד

 המפקח.
 

 דלתות אש 06.3
כל זמן עמידות האש בדלתות יהיה בהתאם למפורט ברשימות ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.  

 הורכבה.בעלי תו תקן ובאישור היצרן לאחר שהדלת דלתות האש יהיו 
 

 
 אופני מדידה ומחירים .406

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות להלן :
 )משקופים( בבטון ועיגונן. המילוי מלבני הפלד א.
 -וכו'  מנעול "רב מפתח", כל הפירזול לרבות עינית, מעצורים הידראוליים וצילינדרים ב.

 הכל בהתאם למתואר ברשימות למיניהם, בכתב הכמויות, במפרטים ובתוכניות.
 , לא יגרמו לשינוי תמחיר.10%שינוי מידות בגבולות  ג. 
 הכנת דוגמאות לאישור המפקח. ד. 
 .לרבות התיקונים הדרושים בדיקת דלתות אש ה. 

 
האמור במפרט המיוחד לבין האמור ברשימות, האמור  ןמודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בי

 ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים.
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 " במושב ברושדובדבןגן ילדים "
 

 תשתיות מים וביוב 
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 " במושב ברושדובדבןלגן ילדים "תשתיות מים וביוב 
 מפרט טכני מיוחד

 
 מוקדמות - 00פרק 

 
 בודהור העאת 00.01

 
גן ידלים מבנה תשתיות מים וביוב עבור חיבור  מכרז /חוזה זה מתיחס לביצוע עבודות

 " במושב ברוש כמפורט להלן:דובדבן"
 
 תשתיות מים וביוב .א

 
 התחברות לתשתיות  מים וביוב עירוניות. .ב     

 
 התחברות ליציאות מים וביוב מהמבנה. ג.     

 
 

 מפרטים כלליים 00.02
 

 -ות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון ע העבודצובי
 מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(.כמו \בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה 

מכבי  משרד הבריאות, -עשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ית העבודות כל כן
  אש, מכון התקנים, וכו'.

לים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים" לן בא להשהמפרט המיוחד שלה
בתוכניות  (,לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת

 תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה.
 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן: 
 

מת רטים ברשיהפרקים, המפ -המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  א.
 המסמכים  וכל פרק רלוונטי אחר.

 
 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  ב. 

 
 FM -ו   ULאישור מכונים אמריקאים  ג. 

 
 על כל פרקיו. 1205תקן  ד. 

 
 2 -ו 1חלקים  349מפמ"כ  ה. 

 
 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. ו. 

 
 רים ישראליים או זרים.בנטיים אחתקנים ומפמ"כים רל ח.
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 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.03
 

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, 

 למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.ל כך מיד בנתונים,במפרט הטכני וכו' עליו להודיע ע
 

המפקח  יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת בתוכניותערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים 
תביעה מצד  וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל

 הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 
 

 קבלןות האחרי 00.04
 

הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסווג המתאים לביצוע עבודות צנרת   א.
חשמלי, וכו' -פקסגול, פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך, ציוד מכני בריתוך, מתכתית
וכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטים, בתכניות ובכתב  עם נסיון
 הכמויות.

 
נסיון בביצוע מערכות כיבוי דומות  זה של עבודות, בעל סוג יון בעל נסהקבלן יהייה ב

 מ"ר לפחות. 3,000מבנים לפחות בשטח של  בשלושה
 

 נו נסיונו אינו מספק.ילמזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעת 
 
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  ב.

ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל וכי בדק  עבודות מסוג זה
יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים  

 לשטח בו תבוצע העבודה. 
 

 תם של המתקנים המבוצעיםולפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמ
ו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי תשומת לב על ידו ועליו להפנות את

 התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא
 אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת רואיםעשה כך, 

 
הפסדים ה בכל בודה וישארואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על הע ג.

משבירת ,שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש
שהונח  צינורות מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב
מכל סיבה  בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או

מביצוע העבודה או  וש או לאדם אשר ייגרם כתוצאהל נזק לרכאחרת: הקבלן אחראי לכ
ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או  -חלק ממנה, בין אם תבוצע על 

לחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או וקבלני משנה ופועליהם, ש
 חלק ממנה. 

 
מו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה חזיר למקוהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולה ד.

 בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא
בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי 

 לה,בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה.
 הקבלן. לסופית את מידת אחריותו ש המפקח תקבעשל  דעתו
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על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שינתן לו ע"י המפקח, באם לא 
ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן 

 אחר.
 

סדים שנגרמו לו או לנכות מסכום יו לו וההפהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שה
 ע"י הקבלן. אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו כלשהו

 
 סמכויות המפקח 00.05

 
 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או

 החוזה.
 

פרש את התכניות, המפרט הטכני הוא רשאי להמפקח הוא נציגו בשטח של המזמין ו א.
וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו, בכל מקרה  
 המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. 

 
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו  ב.

 או צריכות להתבצע. 
 
  המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלנייב באישור הקבלן חי ג.

 משנה.
 
 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא  ד.

 תוספת מחיר לקבלן. 
 

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו 
דות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם ה לגבי עבועבודה או חלק ממנ

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
 

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג  ה.
כדי  מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע,

כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל, לא  כבר בוצעו.למנוע נזק לחלקי עבודה ש
 תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

 
 בטיחות  00.06

 
בשטח,  אלהימצלבטיחות העבודה, העובדים, הפועלים וכל אדם אחר שעשוי  אחראיהקבלן 

הקשורות בעבודה  ולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות
 , הנחה, קידוחים, ריתוכים, הובלת חומרים, צינורות  וכו'.ירה, חציבהחפ

 
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 

 ע"י הקבלן. עקב פגיעה באובייקט כלשהו השייך לאחר הגורמים, תשלום במלואה
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 קבלני משנה  00.07

 
אישור המפקח והמתכנן, אולם גם אם יאשר  עפ"יתבוצע רק  ע"י הקבלן העסקת קבלני משנה

לביצוע העבודות  המפקח או המתכנן העסקת קבלני המשנה הקבלן הראשי יהיה אחראי ישיר
 ע"י הקבלן/קבלני  המשנה. 

 
מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן הראשי את רשימת הקבלן/קבלני המשנה 

כו'.רק עם וכיבוי אש אוטומטי, חשמל, פיקוד ה, התברואדות יועד/מיועדים  לבצע את עבוהמ
 .העבודות  אישור הקבלן/קבלנים התברואה ע"י המתכנן והמפקח בכתב יתחיל בביצוע 

 
המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה, של כל קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, 

מען ביצוע העבודה. אחר ליפו בלהחל הקבלןאשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל 
  לפתהח

 
 

תשמש עילה  הקבלן/קבלנים או עובד/עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ולא
 להארכת זמן הביצוע או לשינויים במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

 

 ל.כל קבלן / קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח/המתכנן כמפורט לעי

 
 חוקים  ותקנות 00.08

 
ירוניות ע עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות והתקנות וכו' של רשויות מוסמכות,

וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות , רשות כיבוי האש, משטרה 
 .תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם -וכו' 

 
 נהל עבודהמ 00.09

 
לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מוסמך בעל 

תעודה בעלי ניסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח 
פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה  -וישמש בא כוחו של הקבלן. כל הוראה הן בעל 

 בלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.כנמסרת לק תיחשב
 

יום מחתימת החוזה, את שמות המהנדס האחראי ומנהל  14הקבלן יודיע למפקח, תוך 
 העבודה באתר.

 
לא תבוצע ללא אישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש  העבודהאו מנהל \החלפת המהנדס ו

מתאים  ם יתברר לו כי אין הואהקבלן, בא או מנהל העבודה מטעם\את החלפת המהנדס ו
לשביעות רצונו של  לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו

 המפקח.
 

 פיקוח ובקורת העבודה 00.10
 

בידיו  הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע
תכנן  והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה ד לרשות המהקבלן יעמי לבקר את העבודות.

 שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.
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 שלבי קבלת המתקן 100.1
 

 ביקורת סופית 1100.1.
 

  לכעם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" של 
בלן יידרש לתקנה ביקורת והקעבודות.  המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הה

 לשביעות רצונו של המתכנן.
  

 בדיקה סופית   2100.1.
 

סופית  עם סיום תיקון כל הפגמים, תתבצע ע"י הקבלן  ובנוכחות המתכנן והמפקח "בדיקה
 הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט. של כל המערכת"

 
 סיום העבודות 3100.1.
 
פית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין, הבדיקה הסועם סיומה המוצלח של " א.

 בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות". 
 
 עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העבודות" יכין היועץ "תעודת סיום העבודות".   .ב
 
 עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין. ג.
 
 תניותוכ 200.1
 

 תוכניות למכרז א. 
 

התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד". תוכניות אלו באות להבהיר 
את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתנו. 

    על הקבלן להחזירן אם הגשת הצעתו.
 
 תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות ב.
 
 העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות ראת ביצועקל

 לקבלן תוכניות נוספות התימסרנאו תוך כדי העבודה \לביצוע. כמו כן יתכן כי לפני ו
 שתכלולנה תוספות, הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות.

 
תוכניות כדי לשנות את  ות ובהוספתלמרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכני

 מחירי היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו, או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודה.
 
 ( MADE-AS) עדותתוכניות  ג.
 

( שהוכנו במהלך הביצוע (AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות 
 ולאחר השלמתה של העבודה.

 
של המתכנן בתוכנת "אוטוקד", והן תכלולנה את כל כנית בסיס עשנה על גבי תיהתוכניות ת

להפעלת ואחזקה שוטפת  ששיידרהמתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף 
של צנרת ואביזרים במבנה, קוטר וסוג צנרת, סוג  מדויקשל המנה בעתיד כגון: מיקום 

 אביזרים, וכו'.
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ודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר ח בצורה מסהכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפק
 למתקן וקבלתו על ידי המזמין.

 
הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התוכניות 

 לאחר ביצוע.  
 

עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה 
 ל העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.י היחידה שכלול במחיר

 
 מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.

 
 תקופת הבדק והשרות 300.1
 

חודשים מיום קבלת  12הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
ב לתקן על חשבונו כל פגם או קבלן מתחיי"תעודת סיום העבודות". ה -המתקן ע"י המזמין 

 ליקוי אשר יתגלו 
 להוראותשימוש בלתי נכון, בניגוד  תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב

שעות  24 -יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ  ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים
לתו התקינה והסדירה של פרעות בפעוממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע ה

 המתקן.
   

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, 
 הקבלן בכל ההוצאות. לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את

 
אשר  ט שלםאו פרי\ק ותוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חל

חודש מיום  12נתגלה כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 
 החלפתם.

 
האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה 

 זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.
או דרישות מפרט זה, ישא \יגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד וידה של חרמב
באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשךתקופת  קבלןה

 האחריות כמפורט לעיל.
 

ע"י  במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות הקבלןכמו כן חייב 
 ציוד.יצרני ה

 
 תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכלעם 

 הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.
 

כוונתו למסור  על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על 
בדיקתו המתקן בעת על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא  הקבלןאת המתקן. לא הודיע 

למועד בו יימסר המתקן  במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריות עד
 היועץ תעודת קבלה של המתקן.  המזמין לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא
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 תנאי עבודה מיוחדים 400.1
 

 אות:הפעולות הבלפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת, על הקבלן לבצע את 
 

 לבדוק את התוכניות שקיבל. א.
 
לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל  שינויים שברצונו של הקבלן  ב.

 להציע בענין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות. 
  

 להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת  ג.
 

מפעלו, מחוץ לאתר. הקבלן יביא ם גדולים בהקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרי
 את הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.

 
 
 אישור המפקח להזמנת ציוד, אביזרים ומוצרים 500.1
 

 כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, טעונים
וע בבתי מלאכה  של הקבלן. סירתם לביצאישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפי מ

לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות,הסברים 
 ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח.

 
בעלי  המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם

 ג זה ומגודל דומה, הדרוש במתקן הנ"ל.ביזרים מסוידע ונסיון בייצור ציוד וא
 

כמו כן  עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם, נמצא בפעולה לשביעות רצונם של 
 שנים לפחות. 3המשתמשים בו במשך 

 
 דגמים של מוצרים ואביזרים 600.1
 

ש על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמ
 וע בהם לביצ

 
של  במשרדו ויישארהעבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים 

 המפקח עד 
 לסיום העבודה.

 
 לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

 
  שם היצרן 700.1
 

לטיב המוצר ולא לצרכי ספת לסוג ושם היצרן הנקוב בכתב הכמויות, נתון לצרכי קביעה נו
העדפת יצרן  מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, 

באישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או 
ם ובטוחים שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחי

 יותר.
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 הבטחת אספקת חומרים והציוד    800.1
 

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי 
 האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע.

 
לל אספקת הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בג

 ומרים וציוד במועדים מאוחרים.ח
 

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים .1900
 

ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או  חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על
 מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר מיד.

 
 ו המפקח פסל אותם.ן התקנים אכמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכו

 
 חומרים ומוצרים ללא מפרט 000.2
 

 חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים שברשימת הכמויות.
 חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות 

 דות תו תקן וכו'. פרטים, תעוהשונות, יובאו לאישור המפקח כולל תיאורים טכניים, מ

 
  מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים 100.2
 

  מבחנים א.
 

כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט הטכני 
על ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים והמכשירים  ששיידרשל העבודה או כפי 
לחץ, מנומטרים, מדחסים כמו כן אויר דחוס ללא שמן  מים להגברתהדרושים, משאבות 

 דחוס וכו'. רבאוויבבלונים למערכות שנבדקות 
   

את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות גלויים 
 לעין.

  
 אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית

 כל המערכת.נוספת על 
 
 
 בדיקות פונקציונליות של הציוד ג.
 

הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות 
 והרצת הציוד. תניסיוניו

 
 מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות ד.
 

 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.
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והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע המבחנים המבחנים 
והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם עבורם 

 בנפרד.
 
 צביעה לזיהוי צנרת 200.2
 
 צבע ראשי )רקע( .1
 

מעל צבע היסוד  ות צבע גמרתצבע בשתי שכב)פלדה, נחושת וכו'( כל הצנרת המתכתית 
 בגוון לפי הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות.

 
 טבעות זיהוי .2
 

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. 2.1
 

במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות הזיהוי על  2.2
 גבי הטבעות הראשיות.

 
 במקומות כמפורט להלן. הוי יסומנוטבעות הזי 2.3

 
 ס"מ. 5רוחב טבעות הזיהוי יהיה  2.4

 
ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו מחומר  2.5

פלסטי בגוון המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתווצר תהיה ניצבת לציר 
 ן.א נראה לעיקצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הל חפיפת הצינור. 

 
עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי 

 היחידה השונים.
 
 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים 300.2
 
 "סנדוויץ" כולל חריטת המלל.ליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט  .1
 

תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או 
 הוא פוקד. המתקנים עליהם

 
 ".ברז שליטה"  ליד כל שסתום ניתוק יסודר שלט שבו יצויין: 

 
ברגים   לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר לשלדת פלדה  2כל שלט יחוזק עם 

י הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם מחוזקת צינור על יד השסתום. לפנ
 התוכן המוצע על ידו לאישור המפקח.

 
 בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות    .2

מטר בצינורות ישרים וליד  6 -דבק מגע על הצינורות, במרחקים שלא יותר מ במודבקות 
 תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.או  לקיר כל חדירה 
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 המדבקות הנ"ל תכלולנה: 
 

 סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה. 
  
 גודל המדבקות  יתאים לקוטרי הצינורות. 
  

עבור עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר כולל שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא  
 י היחידה השונים.והתמורה תחשב ככלולה במחיר בנפרד  ישולם 

 
 העבודות כלליות שיתבצע ע"י הקבלן 400.2
 

בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים, כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא 
 המכרז, הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:

 
 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת. .1
 
 של הצנרתיצור מוקדם  .2
 
 תלבנייהספקת כל חומרי העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הדרוש  .3

 המתקן.
 
 צביעת כל הצנרת והציוד. .4
 
 הכנת כל הפתחים, חריצים,  שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרים וכו'  .5

 הדרושים להתקנת הצנרת, וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין. 
 
 בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט. .6
 
 אלמנטים קונסטרוקטיביים 500.2
 

על הקבלן להכין במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו' הדרושים בהתאם לתוכניות 
 ( לביצוע העבודות. COMMON PRACTICEאו לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים )

 
ריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלד.חציבת הקבלן יהיה אחראי על סימון ח

פתחים, חריצים , קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד תבוצע אך ורק באישור מתכנן 
הקונסטרוקציה.כל החציבות, הנמכות, חורים, פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך 

ה צורך לבצע לאחר ביצוע וריתוכם מחדש, מעברים, החדרת שרוולים וכו' שיהי ברזלים
 יעשה על חשבון הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות. השלד,

 
עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות, השרוולים, ההנמכות, החציבות, במהלך ביצוע 

והעבודה  השלד ולאחר ביצוע השלד, וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו, לא ישולם בנפרד
 ים יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים. והחומרים הדרוש

 
 
 
 
 
 



 

 

 

        
ד
מו

ע
 

1
2

 
– 

ב 
ביו

ם ו
מי

ת 
תיו

ש
ת

ל 
ם 

די
גן יל

דו
בן 

ד
ב

ש
רו

ב
ב 

ש
מו

ב
 

 
 
 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  600.2
 

השגחה.  הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן
חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו,חומריו הינם בלי 

 ה.שגחהסימן 
 

בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו 
 התקן או סימן ההשגחה המתאים.

 
 ין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן מוכר.הממ כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו

ל ע  המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע
מסמכים  איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי

 מתאימים ובאישור המפקח.
 

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין  - כלי העבודה
 שיבטיחו ביצוע העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.

 
אישור  כל המתקנים, האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל  הקבלן יסמן מיקום נכון של - סימון

 המפקח שהסימון נכון.
 

הקבלן ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון 
 נכון. לא
 

 כמויות .2700
 

 כל הכמויות ניתנות באומדנא.
 

כמויות המכרז לא תשפיע כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס ל
 ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע.

 
 הקטנת/הגדלת היקף העבודה .2800

   
בכתב הכמויות ניתנו חלופות שונות לקבועות, אביזרים ומתקנים שונים מתוך כוונה 

דלה פי בשלב ביצוע העבודות. לפיכך יתכן ביטול מוחלט של סעיפים והג שהבחירה תעשה 
 כמה של סעיפים אחרים.

 
 המזמין יהיה רשאי לבטל, להקטין או להגדיל את היקף העבודות המתוארות בסעיפי 

 יותר   זה ללא הגבלה בתנאי שסה"כ ההיקף הכולל של החוזה/מכרז לא יקטן/יגדל מכרזחוזה/
 
מחירי ב  מההיקף המקורי. הגדלה הקטנה או ביטול סעיפים כנ"ל יהיו ללא שינוי 50% -מ

 הזמנים המקורי. היחידה המקוריים ולוח 
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 מערכות חוץ 57.1
  

 עבודות עפרא.    
  

 כללי     
  

 של המפרט הכללי. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 
 

העבודה כוללת : חפירת  תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה 
מר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק לתאים, יישור תחתית החפירה, מילוי חו

 עודפי עפר וכו'.
 

בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג 
 שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים או בידיים.

 
עומק הצינורות יהיה לפי המפורט בתכניות.בצינורות בהם לא מצוין עומק הנחת 

צינורות )בדרך כלל צינורות מים( יונחו הצינורת בעומק כזה שהכיסוי המינימלי ה
מ' ובמקומות שיש גישה לרכב, הכיסוי  0.80במקומות שאין בהם גישה לרכב יהיה 

 מ'. 1.20המינימלי יהיה 
   

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד 
לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה  וכו', כדי  העבודה, ובכל הנוגע

 להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה.
 

קרקעיים כגון : כבלי טלפון, צינורות -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת
מים, תקשורת, ביוב וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה 
מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה שנמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא 

 מושלמת.
 

 שקיעות
   

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות, 
לשוחות ולמיתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך 

 מה.שנתיים מיום מתן תעודת ההשל
 

 מצעים
 

ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות  20צינורות המים והביוב ייעטפו בעטיפת חול 
 נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

 
 מילוי מבוקר של תעלות

 
המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכבישים או עד פני הקרקע 

נות נקי  מוברר ללא אבנים וללא חומרים הסופיים בשטחים פתוחים, יהיה חול דיו
 ס"מ תוך הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים. 20אורגנים ויונח בשכבות של 
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הקבלן יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל השקיעות במילוי או במצע, שתתהוונה 
לאחר מסירת העבודה, מעל לצינורות או סביב שוחות, והוא יתקן שקיעות אלו על 

 פי הוראות המפקח.חשבונו ל
 

מילוי החול מעל הצינורות יבוצע לכל רוחב וגובה התעלה. ללא קשר לעומק הקו 
 המונח.

 )גם אם יש חפירה מדורגת עקב עומק הקו(
 

 עטיפות בטון
 

עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת כתבי כמויות או 
ו מבטון מזוין. היציקות תהינה בקטעים שייקבעו ע"י המהנדס. עטיפות הבטון יהי

 .466 -ו 188המתאים לתקן הישראלי מס'  -20מבטון ב
 

יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות. יציקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא
 באישור המפקח. 

    
 תיקון ציפוי אספלטי

 
ציפוי חציית כביש אספלט יעשה בשני שלבים עם כיסוי הצינור כמפורט לעיל יושלם 

ס"מ מעל פני האספלט הקיימים. מצב זה ישאר כחודש כדי  7עד  5ע עד לגובה המצ
 לאפשר הידוק החפירה מעל הצינור ע"י רכב שעובר.

   
 8.0 -לאחר חודש יגולח המצע עד תחתית שכבת האספלט הקיים, אך לא פחות מ

ס"מ, ואספלט חדש יבוצע מעל החפירה. תיקון שכבת האספלט תעשה כלהלן: המצע 
 ק"ג/מ"ר ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים. MCO  ,1.0ס בשכבת ירוס

 
החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף, כך שעם 

הידוקו הסופי של חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא 
מצעות מסור מדרגות. לפי ביצוע שכבות האספלט, שפת הכביש הקיים תיושר בא

 דיסק. 
 

 התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות
המפורטות לעיל וקבלת משטח אספלט מושלם ללא שקיעות. אחריות הקבלן למעבר 

 כביש למשך שנה שלמה.
 

  ביובו קווי מיםב. 
     

 כללי
  

פרטים טכניים וכו', יתואמו  הביוב, סוג החומרים והאביזרים,ו ביצוע הנחת קווי המים
רשאית לדרוש  והמינהלת יהיו הרשות. הרשות המקומית ומינהלת האתרמראש עם 

קודמות לכל והמנהלת  הרשות. הנחיות םאביזרים וחומרים ע"פ שיקול דעת שימוש
 הנחיות רלבנטיות אחרות. 
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 קווי מים  1ב.
 

 כללי: 
 

פקסגול"  " תוצרת  .U.Vמ"מ מוגן  160-32 טרובק 10צינורות פוליאטילן מצולב  דרג 
 או ש.ע.

 
 עם ציפוי חיצוני מסוג "טריו", מחובר בריתוך חשמלי. 5/32צינורות פלדה "

 
 הנחת הצינורות 2ב. 

 
 כללי
 

הקווים מונחים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב והולכי רגל. 
חה משך הלילה. בכל יום עבודה לאחר וכאמור לא תורשה פתיחת תעלה והשארתה פת

 הנחת הצינור 
 

כמפורט. כמו כן לא יורשה  טספלאתכוסה התעלה בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף ו
 שעות מאספקת מים סדירה. 6 -ניתוק צרכן יותר מ 

 
עבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חומר עודף ופסולת וכל הכרוך בשיטת העבודה  

יל ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת לכל המבנים כולל התקנת עהמוכתבת ל
 צינורות על פני השטח 

 לאספקת מים זמנית לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 

אכסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת צינורות  
תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או פרישת  לאורך מדרכות במקומות שלא

 וביצוע העבודה בחלקים. יהתוואהצינורות  לכל אורך 
 

אישורו לכיסויו של הקו. אם  ןייתלפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה  
הקבלן לא יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות על חפירה של הקו 

 וביצועו מחדש.
 

ם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרותי שהשדה של היצרנים ע 
 כמפורט בהמשך.

 
 צינורות פוליאטילן מצולב 2ב. 

 
 הצינורות יסופקו על גבי תוף או גלילים בהתאם לצורך בתאום עם הספק.  

 
 הוראות יצרן הצינורות  57.07הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק   
 .1083 ות"י  

 
יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות  עם שרות השדה של יצרן הצינורות. על הקבלן 

 להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של 
 . )בדיקת הלחץ תהיה בהתאם להנחיות היצרן(. והאביזריםהמפעל על הצנרת 
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את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו'  םהאישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבי
 שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

 
כל הספחים )בכל הקוטרים( , יהיו עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסאון" ויחוברו בריתוך  

 פיוזן" -חשמלי בשיטת ה"אלקטרו 
 
 
 המגופים ג.
 

מתאימים  ." או ש.עשגיבתוצרת " כדורייםומטה )לא כולל( יהיו  2המגופים בקוטר " 
 לת.י., הרלבנטיים.

 
 T - 2000ומעלה )כולל( יהיו מגופים קבורים מתוצרת "רפאל" דגם  2המגופים בקוטר " 

ואום נעילת ציר עליון חוץ או  EPDMעם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי חיצוני, טריז מגופר 
 אטמ' העומדים בת"י הרלבנטים לציוד מסוג זה.  16ש.ע.  ללחץ עבודה 

 
של המפרט. האביזרים הגלויים ייצבעו  57047ופים יהיו לפי הדרישות בסעיף גכל המ 

במפרט הכללי במערכת צביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס צבע  11כמפורט בפרק 
 מתוצרת "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח לצביעה כמפורט. 308אפוקסי 

 
 בדיקת לחץ ד.
 

ט הבינמשרדי. כל קטע של הקו רשל המפ 57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  
המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי לפי הוראות שרות 
השדה של היצרן. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות 

עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של 
 הצינורות.

 
בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק  

 לאחר אישור המפקח תכוסה החפירה.
 

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה  
שיעמדו בלחץ הבדיקה  מבלי להפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את 

לאישור. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה  ןפרטי העיגו
 נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 

 
על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים  

ות בוהבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משא
ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ 

 יחשב ככלול במחירי היחידה השונים.
 

 שטיפת וחיטוי הקוים ה.
 

עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים ופתיחת  
שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל  רנקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאח

 נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן.
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פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזירם כגון" מגופים, צינורות,  
 הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.

 
 טים(נברזי שריפה )הידר ו.
 

 כמפורט להלן: 449 -ו  448ברזי שריפה יבוצעו בהתאם תקני ישראל  
 

יהיו מתוצרת "הכוכב", "דורות" או ש.ע  מאוגן עם  תושבת  3ברזי שריפה בקוטר " 
מנירוסטה או מפליז בלבד, )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף  יהיה זקף מאוגן 

י יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון כמפורט עעם ציפוי מלט פנימי. החלק התת קרק 4בקוטר "
בפרט הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קרקעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף 

 עטיפה פלסטית חרושתית כפולה. הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.
  
 בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה. 

 
המתאים לתקן  3פליז או אלומיניום בקוטר " על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי 

 כבאות.
 

, מחבר "שטורץ", מתקן שבירה  וכל שאר 3כל האביזרים לצורך בניית הידרנט: ברז " 
 האביזרים, חומרים, חומרי עזר וכו'.

 
 צינורות הביוב. ז
  

        הנחת הצינורות  1ז.
  
אין להתחיל הנחת  הקוים  , במפרט הכללי.5703הנחת הצינורות תבוצע כמפורט בפרק  

 לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.
 
    סוג הצינורות  2ז.
  

,  884מ"מ ע"פ ת.י.  200 -160  הצינורות יהיו עשויים פי.וי.סי. עבה  לביוב בקוטר 
 לקירות השוחה עם מחבר מיוחד לשוחות בטון  תוצרת יצרן הצינורות. הצינורות יחוברו

 
ת, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י תקני ישראל  ועפ"י הוראות בית והנחת הצינור

החרושת והקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת  צינורות, הורדתם לתעלה והטיפול בהם 
 למניעת שבירתם ופגיעה בהם.

 
         בדיקת הצינורותח. 

  
      בדיקה הידראולית 1ח.

  
למלא את הקטע הנבדק במים   , בשיטה כדלקמן: יש57058תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים  24שיעמדו בתוך הצינורות 

 ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.
 

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. 
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ילומטר קו לכל אינץ של קוטר קהפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל 

פנימי.אם איבוד  המים יעלה על השיעור הנ"ל,יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית,  לאתר 
את מקומות הדליפה ולתקנם.לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת 

 תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.
 
 

         בדיקה סופית  2ח.
 

על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות  הלפני קבלת העבוד
הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המהנדס על הקבלן יהיה לתקן 

 את כל  התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המהנדס.
    
      שמירה על הנקיון 3ח. 
  

 מנית של פתחי הצינור.זהקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה 
 

כל ערב לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים 
אלה כדי למנוע חדירת אדמה לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל 
מקרה של הפסקת  עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות מדי 

 מכל לכלוך פסולת בניין וכדומה. הפעם את הצינורות ושוחות הבקר
 

לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות  הבקרה ויבצע  
שטיפה כללית בכמות גדולה של מים לכל הקוים  הראשיים והמשניים לשביעות רצונו 

 המלאה של המפקח.
 

 שוחות לביוב  4ח.
 

ות טרומיות  שתבנינה לפי ישוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות בקרה עשויות חול
במפרט הכללי. חלקי הבטון  בשוחה והרצפה  57082הפרטים הסטנדרטיים ופרק 

. בחלק משוחות הבקרה יבוצעו מפלים חיצוניים על הקו הראשי -20יבוצעו מבטון ב
 או ; בכניסת קו משני לשוחה. ניתן להבחין בשני סוגי מפלים;

 
 ס"מ. 40על  . מפל פנימי שגובהו אינו עולה1      

 
 . מפל חיצוני 2      

 
בשטח   IIבמדרכה או שטח מרוצף ומטיפוס  Iתקרות השוחות תהיינה מטיפוס 

 פתוח. ו/או בכביש.
 

 מכסי השוחות יהיו כדלהלן:
 

* בשבילים, במדרכות ובשטחים בהם אין גישה אקראית לכלי רכב דגם ב.ב. לפי       
       

 טון. 12.5המתאימים לעומס  מרוכז של  103.2מטיפוס  489ת.י.          
 

 * בכבישים או במקומות המצויינים בתכנית יותקנו מכסים כנ"ל אבל ב.ב. מטיפוס        
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 טון. 40.0העומדים בעומס מרוכז  של  103.1כבד,         
 

 ס"מ  לתאים  60ס"מ  וקוטר  60ס"מ לתאים בקוטר  50קוטר המכסים יהיו: 
 ב"ביולל ומעלה.המכסים יהיו עשויים יצקת עם כיתוב מתאים וס"מ כ 80בקוטר 

. 
      
  חיבור הצינורות לקיר השוחה יעשה באמצעות מחבר "איטוביב" תוצרת יצרן    -   

 השוחות.       
 

 שלבי ירידה יבוצעו עפ"י הפרט הסטנדרטי.    -   
 
 ם.יחיבור חוליות התא יש לבצע מחבר איטופלסט ע"פ יצרן התא   - 
 

פני השוחות והמכסים יותאמו בדייקנות לרום המתוכנן ולשיפוע המתוכנן של פני 
 האספלט או הריצוף במדרכה או שביל.  בשטחים פתוחים או כמסומן בתכנית 

 ס"מ. -20יובלטו המכסים מפני הקרקע הסופית כמסומן בחתך אך לא פחות מ       
 
 תכניות לאחר ביצוע ו.
  

שבונו על גבי גבי דיסקטים והעתקות )השרטוט יהיה חעל הקבלן להכין על 
קבלת העבודה  לפניממוחשב(, תכניות  "לאחר ביצוע". תכניות אלו יסופקו למפקח 

 על  ידו והן תוכנה לאחר 
 

השלמת הביצוע. הגשת תכניות אלה הינה תנאי  לקבלת העבודה ע"י המפקח. 
שידרוש המפקח. כמו כן  יהתכניות תראנה את הנתונים המדודים  לאחר ביצוע כפ

 תכלולנה התכניות:
 

 * תנוחת קווי הביוב ביחס לכבישים, מבנים או עצמים אחרים.
 

 * אורך הקטעים בין תאי הביקורת.
 

 רום מכסה, רום כניסה, יציאה, מפלים חיצוניים וכו'.-* איזון תאי הביקורת
 
 
ורות וכו',כולל מרחק   נתנוחת קווי מים, עומק הצינורות, מיקום אביזרים, סוג  הצי *
       
 הצינורות מעצמים קיימים בשטח לאיתור מדוייק של תוואי הצינור.  
 

 חר שיידרש* כל מידע א          
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  22.08.18אריך  : ת          
  10415.21ימוכין: ס          
  P0וצאה  : ה          

 
 וכן  העניינים ת

 

 

 
 פרט עבודות חשמל ומערכות מ .א

 

 
 נ ו ש א  ה ס' פרקמ

 
 ללי. כ  1.0

 

 בדיקת חברת חשמל או בודק מוסמך.  2.0
 

  קבלת העבודה.  3.0

 
 יקף העבודה. ה  4.0

 
 ופני מדידה ומחירים. א  5.0

 

 
 ספחים נ .ב

 חשמל. לוחות - ספח א' נ 
 מערכת גילוי אש. -  נספח ב' 
 מע' הגנה בפני פריצה. -  ספח ג' נ 
 מע' כריזה. -  נספח ד' 
  

   
 . שימת תוכניותר .ג

 

 
 . תב כמויותכ .ד
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 ללי כ 1.0
 .גן ילדיםמסגרת עבודה זו יש לבצע עבודות חשמל ותשתיות עבור: ב 
 כללי המתקני חשמל מתוך המפרט  - 08(, פרק 1954עבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל )ה 
 ית )בהוצאתו האחרונה(, מפרט זה, שרטוטים,לביצוע עבודות בנין בהוצאת הוועדה הבינמשרד 
 מפקח.  ההוראות ו 
   
 דיקת חברת החשמל או בודק מוסמך ב 2.0 

 ל הקבלן יהיה להזמין את מהנדס בודק מוסמך לבדיקת עבודתו כולה או חלקהע
 פי שהמצב יחייב, הבדיקה תכלול את כל הציוד ומרכיביו ללא יוצא מן הכלל גםכ
 מקרה שחלק מהציוד יסופק ע"י המזמין. ב

   נציג המזמין יבוצעו ע"י      ל התיקונים שידרשו ע"י הבודקים, ע"י המפקח וע"י כ  
 קבלן ועל חשבונו לא יאוחר משבוע ימים ממועד מתן ההוראה. ה  
   
 בלת עבודה ק 3.0 

 עבודה תתקבל ע"י המהנדס אחרי אישורה ע"י מהנדס בודק אולם אישורה
 בודקים אינו הוכחה לתקינות וטיב העבודה במתקן והמהנדס יהא הפוסקה
 ותקינותה, אין קבלת העבודה משחררת את הקבלן מאחריותסופי לגבי העבודה ה

 על עבודתו.   
 גמר העבודה יגיש הקבלן תכניות מעודכנות של המתקן "כפי שבוצע" בפועל ב  
 ציוד המותקן, כולל דיסקטים. ורשימת  

   
 יקף העבודהה 04. 
 אספקה, התקנה וחיבור של מע' החשמל כמתוכננות ומופיעות בתוכניות  4.1  
 בכל הקשור:   

 .שקעי חשמל 
 .תאורה משולבת בתקרה 
 .שקעי הזנות למזגנים 
 .שקעי טלפון וטלוויזיה 
 .תשתיות לח"ח, בזק וטל"כ 
 .תאורת חוץ 
 חשמל. לוח 

 
 הכנת נקודות למע' אזעקה ומע' גלאי עשן. 4.2

 
 כל שאר העבודות אש יינתנו על פי הוראות המפקח. 4.3
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 ופני מדידה ומחיריםא

   

  
 ושלם של העבודה. מחירי היחידה כוללים את כל החומרים, תאומים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מ 5.0

 
 ת תמחור סעיפי כתב הכמויות ימלא הקבלן על פי ההנחיות כמפורט מטה:א 

  
 בנושא אופני  08נקודות שקעים, תאורה לפי הנחיות המפרט הבינמשרדי פרק  5.1 
 הנחיות כלליות של המפרט.דה על פי מדי  
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 ספח  א'נ       

 
  ךומות חשמל מתח נחול         

 

 
  כללי 1.0

 חות.  ולנה של קה והתנון, אספקתכל ותהקשור תודובהע לכ תא טרפט זה בא לרפמ 
 הדורתו מב 1954למפרט זה, תכניות ובהתאם לחוק החשמל משנת  םאצע בהתוודה תבבעה 
 סופק יהיה בעל אישור מכון י רדכני, הציוד אשעה 08-שרדי פרקמנירונה, המפרט הבחאה 
 ת. ויומלאינהבת תקינועמוד בי ונים הישראלי אקתה 
 ידי -שר עלואמו ISO-9000לתקן ים נהתק ןל מכות הסמכה שודל תעעב היהי תוחון הלרצי 
 ד הביטחון. רשמ 
 . 1ק לח 1419עמידה בתקן לה ממכון התקנים כתעודת הסמל עב ן הלוחות יהיהרצי 

 יצרן לוחות חייב לקבל אישור מפקח והמתכנן לפני הביצוע.
 

 ף העבודה קיה 2.0
 ט. רומפכ הלוחותובלת כנון, אספקה, התקנה, חיבור והת תהעבודות כוללו לכ 

   
 מנים זה י הביצוע ולוחבלש 2.1 

    
 המתכנן אשר יכללו:  רלאישו תולן יגיש תוכניבקה .א  

 עם מידות וחתכים. -לא דלתות לו ניות מבטים עםכות 

 ניות חד קוויתכות . 

 ניות פיקוד. כות 

 אביזרים. ה יום דגמים ופרטשיר 
   ם.יסט 3"כ הס - A4 וא A3יונות ליגבכניות יוגשו ותה   

    
 חות. לוה ורבביצוע יצחל י רהאישו תלבק חראל .ב  

    
 ין או בא כוחו לבדיקת הלוחות בשלבים הבאים: מזמאת ה ןן יזמילקבה .ג  

 בת המבנים.כרה 

 במבנים ופסי הצבירה.  ילבת הציוד החשמכרה 

 קוד. יפוחיווטים, כוח  רמג 

 ות, בדיקות. לפעה 
 וצאתו בהי רדבינמשה טרפ, מהפרט זמי, נכדהעי אלשרהיקן תה יקות יעשו לפידבה   
 חות. פל IEC 157, 158, 159-יםננה והתקורחאה   

    
 יתקין ויחבר את הלוחות בחדרי החשמל, ישלים החיזוקים , ליר הבדיקות יובמגב .ד  
 ד של הלוחות. דוסדרת הבדיקות לרמת בי תאיבורים ויבצע חהו   

   
 יות רחא 2.2 
 ת. ווחלהדש מיום אספקת וח 18ך שמב ודיוצלחראי אה יהית ולוחהשל  ןהיצר  
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 לוח ב דהמבנה וציו רואית 3.0

 ירוט הציוד אשר כלולות במפרט זה ובכתב הכמויות, אך על הקבלן פה ט זה מגדיר אתרפמ 
  ה ועדוהפריטים אשר אינם רשומים במפרט זה לשם השלמת העבוד םיטלים את כל הפרשהל 
 ן. מיל המזש ונוצר עותילשב אלעולה המפתל 

   
 וחות לה הנבמ 3.1 

 לות עמ 160-לחד צדדיות כמפורט ואשר נפתחות  עם דלתות כתתממ היהה הלוח ינבמ 
 לפחות.   
 54מות הלוח יטא-IP . 

 וכמות הכבלים.ם המתאימות לחתכית פלטה עם חיווט בתעלו יבוד יותקן על גיצה 

 וולט לפחות.  1000ה של יצפר למתחם שימים גיוטוט הציוד עם חויח 

 וד המתאים. יעם הצ חץה אשר יליצחשרוול ל ןותקי ה החוטיםצקב 

 הקצוות לפי התכניות.  ינטים יסומנו בשוחה 

 מנו באותו המספר בחיבור המהדקים.וסיטים והמהדקים וחה 

 ם בתחתית הלוח.ילבקן פס חיזוק כתוי 

 חלוי לכנמה ן חוזמ למת"ס 5של  לקח יותקן על סוולה . 

 ורקאוו' יכטות וות, פלתדל וללכ וח,לל הש תכתחלקי המ לכ . 

 להתקנת מע' גלאי אש וכיבוי אש.  םיקהדמתחים ופ נוכוי 

 מתכתי יהיה לפי סטנדרט היצרן ואשר יאושר ע"י המזמין ה ההלוחות והמבנ עבצ–  
 . RAL-7032ן ווג  
 רישואלו ביק םדיופיקהת ווויוק-פנימית וכל התכניות החדה הות הלוח, החלוקדימ  

 ין. מזמי הע"ע י ביצונפל 

    
 וט ליש 3.1.1  
 שולטו ע"י מדבקות על הציוד עצמו ובנוסף ישולטו י םים המותקניריזבאה .א    
 הלוח על פלטות ההתקנה או מכסה התעלות. ך בתו ץיוטי סנדושלידי -לע     
 ההספק. ם ו, שפרמסד, הציורת הגדל טי סנדוויץלש הדלתות יותקנו לע .ב    

    
 ת ווחלהנים טכניים של ותנ 3.1.2  
  ישאר נמוךח מת חול        
 לט. וו 400 -  נומינלי חתמ    
 . זות+אפס+הארקהאפ 3 -  ר מוליכיםפסמ    
 ץ. רה 50 -    רדת    
 . תודרש לפי התכנינכ - ירהבצ נומינלי לפסי םרז    
 לו אמפר. יק 25 -  קצר סימטרי םרז    
 לט. וו 220 -   דוקפי חתמ    
 . זיוסלצ °40 -  ' סביבהפמט    

 50 ÷ 90% -  תיחסית וחל    
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 צבירה  יספ 3.1.3  
 יותקנו בלוחות בחלקו העליון, כל הפסים בלוחות  םיהצבירה הראשי יספ .א    
  תשוריד פיל ודדיםי צבירה קשיחים גלויים עם מבספ ו מנחושת מסוגיהי     
 . רצקי המרז     
  50%שת בחתך ויה מנחיהבתחתיתו ו חרך הלואו ללכהאפס יותקן  ספ .ב    
 . המוליך הראשי ספמ     
 לאורך כל הפס עבור התחברות אפסי הכבלים   םירהאפס יהיו חו ספב     
 ם. ירורים וברגים שמוח 25%+      
 . וחהלך ורא ה לכלודדי תמיכבמ האפס יותקן על ספ     
 ס לפו במקביל כרל אולכהלוח, תחתון של ה ולקהארקה יותקן בח ספ .ג    
 היה לפחות מחצית חתך פסי הצבירה של י הס.  חתך פס הארקפאה     
 ברגים וחורים לצרכנים אשר יוזנו מאותו התא  ונכזות.  בכל תא יואפה     
 ו'. כוומים ם, אירגב םרים עומשמות וקמ 25%וספת תבו     

    
  וחט הכוויחו תאויצי 3.1.4  
 ידי פסי צבירה -נים יעשו עלכות הצרזניים או להשארם הות מהפסיידריה .א    
 ינים. מזפסקים אותם הם המחוטים לפי זרמי  וא חים או גמישיםישק     
 פסק יבוצעו החיבורים אל פסי הצבירה כמפורט: מל אם לסוג ההזנהתהב .ב    

 יםגרבי רבוחי "יחים עקשי צ"פ . 

 וק. יבח תטולי פ"ע םישיגמ צ"פ 

 ל. נעלי כב רובי חיחשמל ע" יטוח 

    
 וט הפיקוד ויח 3.1.5  
 על פי צבעי התקנים העדכניים ביותר ויוגשו לאישור ביחד  עצוט הפיקוד יבוויח    
 . אישור התכניות םע    

    
 ויים סיכ 3.1.6  
  שקוף סקפסרפי וסו בכיסכוי תדלה חתתיפ לאחר למתח םיהמקומות הגלוי לכ    
 תח חי". מ ותהירזשלטי אזהרה " םע    
 יחת ברגים אשר יותקנו במקומות אש הגישה נוחה תפ י יתפרק ע"יוסיכה    
 ובטחת. אמו    

   
 י הציוד טרפ 3.2 
 ימים: אשראליים ובינלאומיים מתי םשרים ע"י תקניואמ  

 יצוק  קספמ- (MOULDED CASE )– דע A  1250 –שניידר אלקטריק ,ABB ,מנס, יס 
 . רמיל   

 רשוש"ע מא בגדלים המתאימים לפי התכנון אוק, מילר, ינכנים תוצרת טלמעגמ  
 ים.תאיממה םבגדלי  

 םגד   רות סימוןונמ LED עאו שמ"מ  22זומי בקוטר יא" . 

 מ או ש"ע. "מ 22רת טלמכניק, מילר, בקוטר צות  יםצנחל 

 רת מילרצות  ריםרוב ,BRETER ש"ע.  וא 

 ש"ע מאושר.  וא רת חברת פניקסצות  קיםדהמ 

 מילררת צות  ת"יםמאמ ,ABB ,מקרי געלמ הגנם ה, עשניידר אלקטריק  
 . עו ש"נית אוכתב ומןסמכ    
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 מאושר. ע"שאיזומי או  רתצות  דרי פיקוסממ 

 ושר. אמ ו, סלסה או ש"עדרא                  ירי מדידהשכמ 

 רת צות                מודד ברELNET ש"ע מאושר.  וא 

 מקדם הספק רקב ESTAMAT ,CIRCUTOR ש"ע מאושר.  וא 
   

 
 י זרם אנש 3.3 
 ומשני כרשום בתכניות  ינורם ראשזחות וללפ VA 15 היהק שנאי הזרם יפסה  
 תב הכמויות. כבו  

 
 נים טכניים ותנ .133.  
 . N<5 יםפופיל אים יהיו בעלינשה   
 . CLASS 1   ת דיוקגרד   
 ט. ולו 1000   הבידוד תמר   
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 ב'  נספח      

 

   
 מפרט מיוחד  -גית כתובתית ולנכת גילוי אש ארעמ       

 
  לילכ 1.0

   
 כות גילוי מער, 34פרק , שרדיתמ יןבהה פרט של הועדמל מהלשה מהווה הז מפרט 1.1 
 חרונה של משרד הביטחון. אה בוי אש, בהוצאהיכו  
 עדיפות בכל מקרה על דרישות מהפרט הכללי.  דחושות המפרט המיירד  

   
 לתוכניות ולכתב הכמויות.  המלט זה מהווה השרפמ 1.2 

   
  1.2ים .חלק 1220 ת"ילדרישות  יםונע חלקיהשכל  שאי וילג כתרמע קיספ לןבקה 1.3 
 .3ק.לח 1220 י"ראות תוה קן לפיתרכת תועמה  

   
 שאר  לכולם הראשי,  וחשמל, בשטחי האת ון בלוחקותתת גילוי האש כערמ 1.4 
 ידרשו ע"י גורמי הבטיחות והחוק.  רשאהמקומות   

   
 ים.  רם, חדקניתמל, מבלוחות חשש א ותיווצרידי הימן פאוב ותלגל רכתעת המרטמ 1.5 
 כת לתת התראה ואזעקה תוך סימון ברור של מקום האש. רעמי על הור הגילחאל  
 צע המערכת פעולות שונות כגון הפעלת מערכות כיבוי, בת האל למתן ההתריבקמב  
 לת ניתוק מקור ההזנה בלוח חלוקה ראשי דרום.עפה  

   
 לוח ר לו: חיבשלו )כגוןת רכמעבין הרות לחאת ורכעמ ןיב רבוהחין לבצע הקבל לע 1.6 
 או מפוחי פינוי עשן וכו'(.  תונזוג אויר, חלוימ ללוחותי ל ראשמשח  

    
 כים ואישורים מסמ 2.0

 ת המסמכים והאישורים הבאים: א רלן יצרף לאישובקה 

   
 רטים. המוצע, כולל קטלוגים מפו דוט טכני של הצירפמ 2.1 

   
 הציוד.  גיסול י שנרום עקירבויח יםשרת 2.2 

   
 אריך ותהכוללת גודל כל מתקן )מספר גלאים פועלים(  בארץ, עצמת מתקנים שביישר 2.3 
 קנה. תהה  

   
 דיקת הציוד על ידי אחד מן הגורמים כמפורט בנספח ב תכים המאשרים אמסמ 2.4 
 רדית. נמשידה הבעווה טפרמב 34ק רפל  

 י. לראשהי םקניהתן כומ אמדוגכ 

   
 ם: ו הכולליתלרשו מדוהע תרומערך הש עלם ירטפ 2.5 
 ום שנת האחריות. תב ת אחזקה שנתיתעלו .א  
 ם של הקבלן המהווים מוצא למתן שרות אחזקה. יפיום שלוחות וסנקימ .ב  
 בהתחשב במקום המתקן בארץ.  הלקרות היענות לתיהמ .ג  
 (. ירוטןפות וושרת הדקודיב פרמס.)השות האחזקה הדרטיש .ד  
 ם. שני 7של  קופהע לתהמוצף לציוד וי חילקייבות לאספקת חלחתה .ה  
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 וי אש ליגרכת מעבקרה ל חול 3.0

   
 ובתי לפי כמות היחידות והחלוקות אשר יידרשו, כולל כל  תכ הבקרה אנלוגי חול 3.1 
 , אוויר גזומיע' מלת אותר, הבלוחות להפעלת מע' כיבוי אש םיטיסים והאביזררכה  
 '. ווכטור, מפוחים רנג  

   
 ד לבשינוי תוכנה ב ותת הגילוי יהיה בר שינוי ויעשה באמצעכרמעדה של בור העטשמ 3.2 
 שינוי חומרה.  ואתוספת חיווט  אלל  

   
 רשים לביצוע ההפעלות הבאות בזמן הנד י עזר היבשיםמגע לכ תהבקרה יכיל א חול 3.3 
 : פהירש  
 וספים. נם ויינימוקד ובוי אש, מכית חנלת ימטאוטו ןיגיח לתעפה .א  
 יפה ללוחות מיזוג אויר, מפוחים ושונות. רשלת אינדיקציה ברעה .ב  
 ם יותקן. אב לת ציוד כיבויעפה .ג  

    
 שיקבע ניתן יהיה לקבל את כל אחת מההפעלות או כל   הדאם למשטר העבותהב  
 יותר  שניים או שלה לבאו הצאחד  רואזבש אי ולגימ צאהתושלהן כבינציה מוק  
 רים. וזא  

   
  LEDנורית  קדלתו. עבור כל תקלה ותיהוי תקלזי ווונים לגילנגנבקרה יכיל מה חול 3.4 
 לטת בהתאם.  ושמציפית לתקלה ופסה  
 קלה אלקטרוני השונה בצלילו מזמזם אזעקת אש.  ת םכן יופעל זמז ומכ  
 (.  להלן תיסטואק עקהזי אקנהתט רפמ ראה)  
 פר וצ ורית השתקתה ונהתקלרית אולם נו התקלהש היהיתן ם התקלה ניזמז  
 על הזמזם שוב. פע תקלה נוספת יויופותדה ימבן התקלה. קולתי דעתידלקנה   

   
 כולת הבחנה בתקלות הבאות וציונן: י רהבקרה יהיה ב חול 3.5 
 ר מתח רשת. סוח .א  
 קצר(. , נתק או וךנמת ללותח סומ. )קהפאסה ויגיב רכתעה במלקת .ב  
 אים. )נתק, קצר, חוסר בגלאי(.  לגהווי מקה באחד לקת .ג  
 תדלק נורית המציינת את האזור עם התקלה. , הלסף לנורית התקונב   
 ה בקו צופר. לקת .ד  

   
  םריזובאת הממוקמות לפיקוד על מערכות כיבוי נפרדות ורשח יהיה בעל אפולה 3.6 
 . שיםרדניים הוהחיוו השהיה ניל מנגנולו, כיםנשו  

   
 יגן טלפון אוטומטי כמפורט להלן. יחביצויד  ההבקר חול 3.7 

   
   

 
 
 
 

 

 

   

  

 

 
  יטמגן טלפון אוטוייח 4.0



 

11 
 6209475-08, פקס. 6284940-08, טל. 8424902, באר שבע 4רח' יהודה הנחתום  – בלטק בית

e-mail: fogel-m@zahav.net.il 

 

   
 ת זיולת מרכקווי הבזק באופן בו פעולתו לא תהיה תלויה בפע תסייגן יחובר בכניחה 4.1 
 . םיפונלטה  

   
 זרבית ר חחידת אספקת כויזנתו מה קרה כוללבה לוחמ יינטגרלא יגן יהווה חלקיחה 4.2 
 . הרקינה את לוח הבזמה  

   
 : היהייגן שיוצע יחה 4.3 
 ים לערוץ.  וינימ 5 צים ולפחותערו 2ל עגן אלקטרוני בייח  
 מן  הוהבהג ותפיעדה עלב ה ויהיהת הודעה על אזעקת שריפרבעץ אחד ישמש להורע  
 יים. נשה  
 כת הגילוי לקשת שונה של מינויים רלה במעתקודעה על הת רבעלה ץ שני ישמשורע  
  וכה.מנ יה בעל עדיפותהיו  
 ערוץ תהיינה שונות.  לכבצות המינויים ובק  

   
 א צורך קול פנימי ללמר כן ההודעה דרךותלTEST לת ביצוע וכייגן יהיה בעל יחה 4.4 
 . יוגהח תרעלת שרשפהב  

   
 יוג שהותחלה בטעות.  רת חשרש פסקתהמאפשר ה צןלח/קפסימעל יגן יהיה ביחה 4.5 
 הסרט למצבו הראשוני והחייגן מוכן להפעלה הבאה.  רזסף להפסקה יוחונב  

     
 נה במערכת מכותבת קתהים כתובתיים לאלג 5.0

   
 ט. רפומכ תחא רתוצמתנים אך סוגים שומ םקן יכלול גלאיתמה 5.1 

   
 י אלגשרות להחלפת אפשתהיה ך ו זהים כייהים נושם ההגילאים לסוהגי ססיב 5.2 
  יס.בסהחלפת  אלאחר לג אי מסולגבמסוים   

   

 ף בין גלאים מסוגים שונים וניתן יהיה להחלי V  24 ותו מתחאב הגלאים יופעלו לכ 5.3 
  תקנות.הב וי ו/או תוספתנישללא   

   
  קרקע ללאהמ לותקב גלאי שרת החלפתאפהמה בצור יהםסבסיל ורבאים יחולגה 5.4 
 יחת ברגים. תפבורך צ  

   
 פורט בתוכניות אשר יגיש הקבלן ואשר כמעל התקרות  םירכבאים יהיו מולגה 5.5 
 מכון התקנים.   י"עיאושרו   
  אוו/יתוכים לאי בתקרה אקוסטית על הקבלן לבצע החגה רים בהם מורכבקמב  
  ורית ובאישטוסהאק הרן התקריכל ויצראדה עםום אתירה בקתב םיחדויקה  
 . המפקח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ךבפני חיבור מתח הפו םיאים יהיו מוגנלגה 5.6 
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 ימון בבסיסו אשר תידלק בזמן הפעלת הגלאי. ס תגלאי יכיל נור לכ 5.7 

   
 ון הסימ תרנולל יקבמבת ניצוחיסימון  לצורך חיבור נורת םיאי יצויד במגעלגה 5.8 
 אי. לגה יסבסשב  

   
 ור למניעת ידבק, וכמו כן הגלאים יהיו מצוידים בסע מאשפות לא שות הגלאיםיגר 5.9 
 ון חרקים העלולים לגרום אזעקת שווא. גכ סת גופים זריםינכ  

   
 ת: נוסף לאמור לעיל יהיו בעלי התכונות הבאוב הי עשן יוניזציאלג 5.10 
 יזציה. נוי יאת 2ל ש ון פעולהרקע א.  
 פוטנציומטר.  על ידיא שלבים ולב יאגלה תרגישווי ניש .ב  
 פגיעה ברגישות.  לאהית של הגלאי למוש האפשרות להפעל ןתמ .ג  

    
 לפי הפתרון הפונקציונלי אשר ייבדק ויאושר ע"י גורמי  ונקי עשן קרן יותאלג 5.11 
 ישות. דרו יםי תקננה לפקתההת כמויוו בהו, גי, מיקוםלם הראשואבהבטיחות   

      
  תיטוסאקני אזעקה קתה 6.0

   
 תקלה כחלק  ןלאזעקת אש, וזמזם לסימוקרה זמזם בה רכת תכיל בלוחעמה 6.1 
 בנוסף לכך יותקנו צופרים חיצוניים כמסומן בתוכניות עבור . חונטגרלי של מהליאה  
 בלוח י צוהמת אש לאזעק םמזזה לליצכה היי יםהחיצוניים רפוקת אש. צליל הצעזא  
 רה. קבה  

   
 ו שונים בצורה הייקת תקלה עאז לשצליל אזעקת אש וצלי אדווקבלן לה ריותחאב 6.2 
 אזעקת הפריצה.  ילישית לאוזן מצלחומ  

   
 ו אלקטרוניים. יהיהתקני האזעקה  לכ 6.3 

   
  תמויאט תרמב יויהלמבנה  ם להתקנה מחוץידענת אזעקה המיוקתה 6.4 
  40050 IP-54 DIN  . 
 טימות של הצופר. אה תפגע ברמתשלא ורה ה בצקרה יעשהב ללוחר פר הצווביח  

   
 תהיה בעזרת מתג "השתקת צופר" בלוח הבקרה.  םירקת פעולת הצופספה 6.5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ות סימון רונ 7.0
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 . יםהגלא מבסיס תעלפמוהן ומסית רינותותקן  מות סגוריםוקמחות חשמל או בולב 7.1 

   
 י. ונח חיצתמא ופעל ללתרית ונה 7.2 

   
 קטרוני מתאים המאפשר הפעלתה לפחות מארבעה גלאים לא רית תכיל מעגלונה 7.3 
 כאשר אחד מהגלאים בחלל הסגור יופעל.  קלים. הנורית תודנוש  

   
 לים המפעי םאילהג וםקימ אתר רויין בבים שילוט מתאים המצע ןית סימון תותקרונ 7.4 
 הנורה.  תא  

   
 דק ת בתקופת הבורש 8.0

 מערכת יבוצע שינוי ה משטר העבודה שלב צורך בשינוייםבדק יהיה ה תה ובמשך תקופידמב 
 ל תוספת תשלום.כ אבלוח הבקרה לל הז 

   
 ת וחיווט רנצ 9.0

   
  DROP מסוג  יידג-ודט וחת זרבעה קיה יעשערכת על כל חלמה ווט בין רכיבייחה 9.1 

 בעים שונים. צלי עביו ר, החוטים יה"ממ 2x0.8שטח חתך  לעב  

   
   ך.יזור אליו הוא שיאעל ידי ציון מספר ה ןמחוטים יסוזוג  לכ 9.2 

   
 גילוי אש  תכני מדידה במערפוא 10.0

  ורשאיב נתותמ תםאשר קבלצנרת כבלים, מחושבים כיחידה אחת כ, תוהאביזרים, עבוד לכ 
 . םב ממכון התקניתכב 

   
 וגים לסניזציה, צופרים, גלאי חום וכו'( בהתאם וגלאי יון גכנים )וזרים השביאה 10.1 
 נים. ושה  
 ללו את החיזוקים הדרושים להרכבתם במקום שיצוין כי ירים המצויניםחמה  
 בסיסים וקופסאות חיבורים.  קוזכניות, ברגי חיותב  

   
   טווהחי לכל את פלט ויכלוומכקד יימד אזעקת אש רפודת גלאי/צוקנ 10.2 
 רה ועד ליציאה  בקדרוש לפעולת הגלאי/לחצן מלוח הה( םוטיח השחלת וללכ)  
 לאי/צופר. מהג  
 תקנה הפיזית וחיבורו החשמלי לרבות כל חומרי העזר   הה יר כולל גם אתחמה  
 . טרמפב רטפובודה כמאתו למצב עבהלבודה הנדרשים עהו  

   
 רוש דה השחלת חוטים( )כולל וטאת החיו ללוויכ טלכקומפמדד יי דת נורת סימוןוקנ 10.3 
 ולת הנורית.  עפל  
 תקנה הפיזית של הנורית, חיבורה החשמלית לרבות כל הה יר כולל גם אתחמה  
 ם להבאתה למצב עבודה כמפורט במפרט. ישרר והעבודה הנדזעהחומרי   

  

 

 

 

 

 

 
 ג'  נספח      
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 ה יצפרהגנה בפני ת רכמע     

 

 
  ליכל 1.0

   
  תללהכו פריצה כתובתית יבפנ התקנה והפעלת מערכת הגנהן, נותכמתייחס לה ז רטמפ 1.1 
  רתוקשד תיוצו י אזעקה אקוסטייםקנת, הצהירפ הויילזים ונשים קות, גלאעאז זתרכ  
 כגון חייגנים ומשדר אלחוטי.  ה יצפרהודעה על  רתעבלה  

   
 תותקן במבנה, חדרים, דלתות וכו'. ה יצפרהגנה בפני ת רכמע 1.2 

   
  תתלכת מערה גילוי, עללובה גתכה. צירפ ןוסיי נין מיידופבאת לוגת לכמערה רתמט 1.3 
 ה.  צירפה ןויסינ עראי ם בווקשל המ וררבון ימס ואזעקה תוךה ראהת  
 קד. למו ציה של חיבוראופ אופשרתסף ומינויים ובנ לה שרתינתן לשו אהתרהה  

   
   UNDERWRITERS LABORATORIES INCד שאושר ע"י יוצ רקרשאי לספק ן בלהק 1.4 
 )משטרת ישראל(.  1337 תקן פיל ליאשרהיים נהתק ןכומו א BSאו ב ה"אר  

   
 להעביר למפקח דוגמאות של הרכיבים,   ליועוד הצי את ןהקבלמין זי םרבט 1.5 
 יועדים לעבודה במערכת כתובתית מלאה. ת המטיסי כתובכר םע ויזרים יהיאבה כל  
 . יםתחמגנטיים לפם איגל א.  
  PIR. איגל ב.  
 . עזועיםז איגל ג.  
 ם. וסטייאקאזעקה י קנהת ד.  

   
 הפעולה יהיו מסוג ומתוצרת זהים במערכת  אותהת אם יהמבצעת יבי המערכרכמ כל 1.6 
 . להכו  

   
 היה ברור, קבוע ובר קיימא. בעברית, י תביכי לוט למערכתשיה כל 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ים רואישו יםמכמס 2.0

 ם: יאבהים רשויאהוהמסמכים  ר אתושילא תכרמעה תשגת היצרף בען בלהק 

   



 

15 
 6209475-08, פקס. 6284940-08, טל. 8424902, באר שבע 4רח' יהודה הנחתום  – בלטק בית

e-mail: fogel-m@zahav.net.il 

 

 ע. המוצ דויצה כני שלט רטמפ 2.1 

   
 ל כל סוגי הציוד. ש נירוחיבורים עקם שיתר 2.2 

   
 ץ הכוללת עבור כל מתקן את תיאור גודלו ותאריך ארב צעמתקנים שבית ימרש 2.3 
 . נהתקהה  

   
  ייד-על ת הציודיקבדת א ריםשהמא יםמכמס 2.4 
  UNDERWRITERS LABORATORIES או  בה"ארבB.S לישראהיון התקנים מכו א  
 ישראל.  רתשטומ   

   
 קה, התקנה והפעלה. ספא דינים עם מועזמח לו 2.5 

   
 ומד לרשותו הכוללים: העת רוהש על מערךם טיפר 2.6 
 . ארץבתחשב במקום המתקן בהה קלהיענות לת ותירמה א.  
 (. תןורידות תרכעמה לתקינות תדיקובג ו. )סשההדרו חזקהאה טתשי ב.  
 . שנים 7 וד המוצע לתקופה שללצי וףליח חלקי תקות להספיבחיהת ג.  

   
 לת: קד הכולמול כתחיבור המערל עההצ 2.7 
 . לות החיבורע ירמח א.  
 קד למזמין. מוה יןוזה שנתי בח ירמח ב.  
  הקעקריאת אזלובה גת זמן לע שגדך ה תוולים בחוזכלה דהמוק שירותיט רופי ג.  
 רץ. באן תקהמ וםבמיק בשחתבה   

  
 פעלה ה ותראעדות והו תוינכות 3.0

 ים כמת המסשל מערכו םיעותק 5 למפקח שיגי כאמור לעיל ןהמתק אתן ימסור הקבלש נילפ 
 ת: אוהב 

   
  לכ תא יסמןכל חלקיה ובהן  על תכפי שבוצעה המערכ ותכנודת התקנה מעיוכנתו 3.1 
 נית המקורית. וכתל חסיב עיצובשנעשו ב הסטיותוים השינוי  

   
 בות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי לרה זקהפעלה ואח ותראהו 3.2 
 וד. יצה רןידי יצ על ורמסשנ  

   
 ם וכתובת שם ויים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגלצוממ חלקי חילוףת ימרש 3.3 
 של כל חלק. היצרן   

   
 . הקזל מפרטי התקנה ואחולכק סופר וד אשצים של הגילוקט 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
  מהדגסופיות וה ותיקבד 4.0

 לן את כל הבדיקות הנדרשות.  קבה וךהמתקן יער מרג עם 4.1 
 ד ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח. ועומו, דיקות, סידרהבג סו  
 . רסודח מ"ודבח מפקל רומסהבדיקות יות אתוצ  
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 עלתה.  פהח את קמפל םן את המערכת וידגיבלקה ילעפיהבדיקות  מרג עם 4.2 
 אש.  רמ ודויאושר על י כתבבמסר למפקח ייה גמהפעלה וההדה עדמו  
 להדריך את המזמין או נציגו ולהנחותו בכל הנוגע להפעלה  לןקבה הדגמה חייבה חרלא  
  ת.רכמעה ינה שלקקה תזאחול  
 . יןמזמהשל  נווצר שביעותול היפקמ הזו תהיה רכהד  

   
 את הבדיקות הבאות:  השארן ל ביהבדיקות תכלות דרסי 4.3 
 ת הפעלת אימוזורים לצורך ל האוהמפסיקים בכגלאים ה שלת פונקציונליה יקבד א.  
 ש. דרהנלפי המשטר ה עקאז   
 . ניםשוה אזוריםקנים בותהמP.I.R י אגל של ליימכיסוי" אופטת "יקבד ב.  
  רפונת הצהג דקביתם יינוצבור התקנים חיע - םייטסקוא הקזעא התקנית יקבד .ג  
  TAMPERING. ניבפ   
 ת. ילופיחם זרת אספק רכתעמת יקבד ד.  
 תק באזורים השונים ובדיקה האם הרכזת מאתרת אותן נ/צרק תקלות מסוגי מודי ה.  
 ש. דרכנ   
   נית.והחיצ תרקשותה ינקהת שלת פונקציונליה יקבד ו.  

 

    
 שרות ו בדקת פוקת 5.0

 בדק או  ךצורל ןלבקת ה. כל פעולוםישחוד 12 -ליה הי תירוהשוק בדה ופתתקך מש 5.1 
 ינוהל על ידו לצורך זה וישמר אצל מפעיל פר שלן בסקבה דייעל  ירשמות רושי  
 המערכת.   
  ףסיבצע בנוורכת עמהשל  הניקתהה עולתקבלן אחראי לפה יהיהקופת הבדק ת שךבמ  
 ט להלן. ורמפכ תרוות השילועפ את  

   
 בלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המערכת הקב ייופת הבדק חתקך תו 5.2 
 אה. מועד הקרימ שעות 24 המפקח או נציגו אתריק עשה על סמךי אתוז  
 חדש  קן חליקתוי קדבה תפקושך תנתגלה כלקוי במשוד יהצל ש לקיחליף כל חן בלהק  
 רשאי  ןלהלו ליעל טרכמפו יםלפוטי או םיקבלן לבצע תיקונה אא יבול. ומקוקין במות  
 או קבלנים דים באמצעות עוב ודותוע העבצבי להחלקים ועשת ירכ להורות עלח פקהמ  
 ההוצאות. כלב לןולחייב הקבם ריאח  

 
 ת: וריחאה במשך שנת מייםעפ מטה םימושרה ותיםריבצע את השן בלהק 5.3 
 ירת מצב פריצה כגון פתיחת דלת או י יציד צה עלריהפי גלו ינמהתק 20% תיקבד א.  
 ר. זוא כלר לה עבור הוגדשטר העבודה שפי מפועלת ל כתערהמרישום האם ו וןחל   
 ים ומטען(. רצב)מ קת חשמל חלופית.ספא ותדיקה למערכב צעיב ב.  
 ם. ייטה אקוסזעקאי נקתהדיקה לב צעיב ג.  

   
 ת אזעקה. תקבלמ םהאוק בדיו םריזוהאתק של אחד נ צעיב 5.4 

   
 בסעיפים יוגש דו"ח מפורט בכתב עם ציון הפריטים שהופעלו ת נוויבדיקות המצה מרבג 5.5 
 דרה שלהם ומיקומם במתקן. הגוהי ספרי הזיהומ ללכו  

   
 ע צבוי תכרעהמ לש הדובבמשטר הע וייםנישך ברוצ היהי ת הבדקובמשך תקופה ידבמ 5.6 
     .םולשת תוספתל כללא  הרבקהזה בלוח י נושי  

 

 
 חיווט ו רתצנ 6.0

 נרת למערכת אזעקה בפני פריצה שהוכנה על ידי אחרים הצת יקת הקבלן בדיוחרבא 6.1 
  תרבצנ םינוקית שריםבי הבנייה המאפלבש עו חייבת להתבצז קהדיהערותיו. ב ירהעול  
 קלה ור תיתאו ת אחרואממו כתוצאה מבדיקה גרשים קיל הנזה. כקים למבננזא לל  
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 בלן. הקן בויהיו על חשר וחמא  

   
 ח חתך שטל בעDROP זרת כבל מסוג ה בעכל חלקיה יעשעל  תרכמעה בין רכיבי וטיוהח 6.2 
    4x0.8 שונים.  עיםבצי עלב חוטים יהיו.ה"רממ 

   
 ך. יישן האזור אליו הוא יוצי יד לע ימאיק רב ןור ובסימורביבו נלים יסומכבה כל 6.3 

   
 בעזרת קופסת חיבורים תוגן תיבה זו כנגד ם ריבויחעו ציבוה ודבמי 6.4 
   .TAMPERINGשעות 24 המתאים במשטר של וראזל המגן יחוברק פסהמ . 

 

     
 זעקות א זתרכ 7.0

 ח טשבן הגלאים הפזורים מ רותי וא דשאח מןזב האזעק תתלות עקזאהרכזת ד קיתפ 7.1 
 צה תוך סימון ברור של האזור בו התרחש הניסיון. ריפ וןזיהה ניסי יםבנהמ  
 המערכת ומודיעה על תקלות המופיעות בה. ת א זתבודקת הרכ כןו כמ  

   
 . לבדב הנוכע בתבר שינוי ויבוצ יהיה זתרכעבודה של הה טרמש 7.2 

   
 ללא ו תצורה עצמאיב שעות 24 טר יום, לילה אומשבד עבול יוכל כתר במערזוא כל 7.3 
 ם. יזוראאר הש שלה משטר העבודב ותתל  

   
 פי -של מספר אזורים או כתובות כנדרש עלולת לת קיבבעת ודולריתהיה מת כזהר 7.4 
 קיים. הווט יחבעה יגפ אללו ובותמספר אזורים/כתלת פלהכרות הרחבה פשא עםתכנון   

   
 רים. האזו רת שאודעבל עירת לא תפרכמעב אזור מסויםב להתק 7.5 

   
 או גלאים מסוימים באופן עצמאי.   וראזל תאפשר לנטרת כזהר 7.6 
 ימשיכו בעבודתם הרגילה. הרכזת תספק אינדיקציה על  לוטרנוזורים שלא האר שא  
 רל. טמנור הזוהא  

   
 שימוקם בנפרד מן ה לפעוה הגותצ לפנ ךרדזת תעשה כלריל פעמשורת בין הקל התכ 7.7 
 ת(.  יוכנוט בתמפורכת )זכהר  
  ת יתקבלו בפנל ההפעלה והתצוגה.לופעההנדיקציות ואיה כל  

   
 את קווי הגלאים והמפסקים המצוידים עם נגד סוף קו  טףשון בודקת באופת כזהר 7.8 
 . קתנ וא קצר ןגוכ על תקלות וחתוומד  

   
   תחוודוממה( ודכצים ונצנ, וי החיווי )צופריםקו כלת אף שוט ופןבודקת באת כזרה 7.9 
 . גה מתקינותריח על  

   
 מרכזת. המאחד  במרחק מטרל ציבד 90 י בעצמה שלפנימני רוקטאלתכיל צופר ת כזהר 7.10 

   
 . תוינכובתורט מחוץ למבנה כמפ קנותים שיופרצול תכיל יציאהת כזהר 7.11 

   

 
 ל ומנע ידי עלנוי או הניתן לשי תספרו 4 דיגיטלי ביןד וק ידיל עשה עתיהרכזת ת עלהפ 7.12 
 רת ישראל. טשי מדי המאושר על וןטחבי  

   
 מפני פתיחה לא  ןא תוגחות. הקופספלמ"מ  1 בעובי שלח פ סתתזווד בקופת כזהר 7.13 
  TAMPER. פסקעל ידי מ יתרשמו  
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   רהבהעשר כו תלר אלחוטי ותהיה בעשדמל אהיצי או ין דיגיטלל חייגותכלהרכזת  7.14 
 נדיקציה לאירועים הבאים: יא םויומהלמוקד ה םידקו 8 של  
 ת. רכמעאו סגירת הת יחפת א.  
  A.C.תח מ סרחו ב.  
 בר נמוך. מצח מת ג.  
 ם. יטרלמנום איו קבוצת גלא וראז ד.  
 . קעימזגילוי הור זאד קו ה.  

    
 וי בזק באופן  ת קוסיי בכננרוטקלוקד יותקן חייגן אלמ רבוחת לאת כזהרוה ידבמ 7.15 
 נים. וטלפהולת מרכזית עבפ ויהתלו לא תהיה לתעושפ  
 ים שונים. ויינמ 5 -חד עם אפשרות התקשרות לא וץעריהיה בעל  גןייהח  

    
  םישונ יםעוריתגובה לאכנות וש לותעפה עצלב יםעדוהמי יםבשים מגעי 4 תכילת כזהר 7.16 
 מזהה.  השהמרכזיי  
  
 החשמל של הבניין ומגובה בגנרטור חירום.  פקתסאור קממרכזת יהיה ל רםהז 7.17 

 (V230 HZ 50  )ם ושימששבמקור זרם רזרבי המורכב ממצברים יבשים ת כזהרלכך תצויד ף וסבנ
 ולה עפל ם יכנסוירבצמה ן(חייגה לרכזת )כולל ירגנק אספהבלעדי ל

 ו מטיפוס יהי יםברמצהית. שארה ללה באספקת החשמתק עראתכשד מית יטמטואו  
 . וקהחזת אינו מצריךש וםאט  
 ל ש דקות 10אחריהם לויל רגס מצב עומב עותש 48 במשךם זרברים לספק מצה על  
 מלי.  סימכה בעומס אזעקה ולפע  
 ם. ריומטית של המצבטוא לטעינה דויצ ןקותבי ירזר רםז קתלאספ ידהחיה וךבת  

   
 ם ת פתחיגנהמגנטיים ל יםסקמפ 8.0

   
 ק הנע החל מותקן על ידיט גנהמREED RELAY. בוע וממגעי ק נטמגם בנויים מקיפסהמ 8.1 
 את הפתח. ר וגהס  
 במשקופים.  -הנח  לקבחו ממסר יותקנה עימג  

   
 . םיריצה מןחוק הר צדב קןי יותטמגנק הפסהמ 8.2 

   
 ן להשקיע נית לא הםת במווקמשקועים במשקוף. ב נוקותי יםטינגהמם מפסקי, הללככ 8.3 
 קים על פני המשקוף בצד המוגן של הפתח כאשר חיבורי פסהמו סקים יותקנמפה את  
 . יםאליו מכוס וטיוהח  

   
  .1יעלה על " רממסלרחק בין המגנט המר אשם יופעלו כקיפסהמ 8.4 

   
 ת. תכמ תאשר יותקן על דלתוכ םניהש ךרולא קובד מחוזיאא של גוסיהיה מט גנהמ 8.5 

   
  HEAVYDUTY,ים מגנטיים, קמפסבת יעשה שימוש לודוג דלתות מתכתת גנלה 8.6 
 יות. יתשיתעים לדלתות עדיוהמ  

   
  
   

 לות מע 360י להיקף גלא או )PIR) ביסיפ ינפרא אדוםא איגל 9.0

   
 ם. וח טה של גופים פולטיליקת ולכי לובעת מיניפ נהלהתק דעוימי לאהג 9.1 

   
  360קיר שטוח או בפינת החדר או על תקרה עבור גלאי ל ע נהמיועד להתקי לאהג 9.2 
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 . ותעלמ  

   
 . ךוה ערשוו א A.B.Sיח עמיד בפני פגיעות כגון קשק טייזווד בפלסי לאהג 9.3 

   
 . ותעלמ 15 לשה" ראית "שדה יוזוומטר  35 לפחות לש בטווחו היי טווח רוכיאם איגל 9.4 

   
 ת  ולפחל שראיה" -שדה" ויתזוומטר  15טווח של לפחות ב יויהקצרי טווח ם איגל 9.5 
 . תמעלו 90  

   
 . טרמ 12ח של ווט על"א היקפי בא איגל 9.6 

   
         TAMPE - CONTACT. זרת שה של המכסה בערמו אלה יחפתיוגן מפני י לאהג 9.7 
 ת. שעו 24 רטשמור ברכזת הנמצא באזלוברו יח וילסקים אמפ  

   
 הגלאי. ל ש ויתחום הכיס קתדילבWALK TEST  יתיצויד בנורי לאהג 9.8 

   
 . תשניו 2 – 3 יהיהי לאזעקה של הגהאך מש 9.9 

   

  םיחתתחום המב יוועלוא ביצפעל במי לםאו VDC 12  לי שלינומנ מיועד למתחי לאהג 9.10 

  DC 10 - 15 .  

   

 .   MA 20ד ע יהתה יתזרם נומינלת יכצר 9.11 
   

  . 24VDCתח במ A 0.5ם זרל לת הפסקה שכוי עםN.C. במצב ו היי מסר היציאהמ עימג 9.12

   
 ותקן מוא ההתאמה של הטווח וזווית הכיסוי למקום בו ת רופשיהיה בעל אי לאהג 9.13 
 אזור המוגן. ה לשמלי טיופא כיסוי ך קבלתורלצ  

   
 הפולסים הנדרש להפעלה יהיה   מספרת. נוכמת להעפהי לספוה יצויד במוני לאהג 9.14 
 . םילסופ 3 -ל 1 ל שינוי חיווט או רכיבים וינוע ביןכ לאל קביעה נוחהל תןני  

   
   השדעג ל סואפשרנה בחירה שתת שושל עדשות אופטי וןגומ יתאים מלאיי לאלג 9.15 
 . ןמוגור האזל פטימליתואם יתאהמ  

   
 י אופטימלי של השטח המוגן. וסיכ גשוה בו יכגובע התקנה יקבה בהגו 9.16 

 

 

 

 

 

 

 

   
 רת המזמין( חילבה יטול" )אופצי"ב סקמפ 10.0

   
 שר גישה אל פהמא" על ידי גלאים יותקן מפסק "ביטול גןיות ואזור הרכזה ידבמ 10.1 
 רכת האזעקה. מעת אל מבלי להפעית כזהר  

   
 ידי משטרת ישראל.  ר עלושאהמול נעמ זרתבעל ביטול" יופע"ה סקמפ 10.2 
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 רת מתחת הטיח ויחווט אך ורק לגלאים ולמפסקים ודמסה יותקן בצורק פסהמ 10.3 
   כזת. הרל ע ים המגיניםטיגנהמ  

   
 ם יסטיאזעקה אקוי קנהת 11.0

   
 יצוניים כמסומן ח םריופצ תכמערה וח הבקרה תכיללב אצנמה מיצופר הפניסף לובנ 11.1 
 . ותוכניבת  

   
 . ים לאזעקת אשצופריהיה שונה בצורה ברורה מצלילי ה יםפרצואזעקה של הה ילצל 11.2 

   
 ם.  ייונטרם יהיו אלקריופהצ 11.3 

   
 פורט מכ תוחפל יהיהמצופר האזעקה  רמט קשך במרחתממ ילהקול של צלת צמעו 11.4 
 : ןללה  
 DB90  -בניין וך התב יםנקותהמ םירפצו א.  
 DB 100 .-בניין ל וץמחים ותקנהמ םיפרוצ ב.  
   
 י מערכת הבקרה כך שניסיון לנתקם או לחבל בפעולתם     ידל ע פרים יוגנוצוה כל 11.5 
 עקה. אזה כתלהפעלת מערם רויג  

   
  כמוגדרבק אום ימות בפני מיאט תמו בריהי תינצוקנה חיהתל המיועדים םפריוהצ 11.6 
 מת רע בגיעשה בצורה שלא תפ רהבקה הצופר ללוחר בוחיIP 54 DIN 40050,  דיי-על  
 . רת של הצופמוטיהא  

  
 גנה בפני פריצה ה כתערמדידה של מי פנאו 12.0

   
 ומו. קבמ עווקב םלשומ אהוי כשיימדד כל פרט צהריפ הגנה בפני כתערבמ 12.1 

   
 הפריט ואת כל         למת השלם ושידרה רחומרי העז כלת א לולערכת כמה ירמח 12.2 
 רושות להפעלת המתקן. הדר עזהלוואי וה ותודעב  

 
 ם המחירים המוצגים בכתב הכמויות בין השאר גם את ליולכ לאמור לעילף וסבנ  
 ים: אהב יםברהד  
 בע איטום , צתבוציח ינו, תיקיםירות, קידוחקב םירחו בתציח כגוןניה ב ותודעב א.  
 ורים. חת מתיוס   
 רה כמפורט. זהא טיתוויות ושלט לושי ב.  
 ן להגיש והכולל אלמנטים כגון חישובים ושרטוטים. בלהקש מפורט שנדרן נותכ ג.  
 . מהדגסופיות וה ותיקבד ד.  
 . טרומפוף כקי חילחלת ימרשוות דת עיוכנתו ה.  
 לים. פעירכת מהפעלה והד תוראהו ו.  
 ט. פורמכת ערכתקינות המ ותיקבד ז.  
 דק והאחריות כמפורט. הבת ופבדיקות בתקו ותשר ט.  

 

 
 תחים, גלאי זעזועים, פ נתהגמגנטיים ל יםסקמפPIR, י לאג וןאביזרים )כגה ירמח 12.3 
 מה(. כדוו רה, נורות אזהיםפרצו  
  יןצושיבמקום תם בכהרלם הדרושים יוקזיחאת הו לליכים צוינם המריחיהמ  
 ופסאות חיבורים. ם וקסיק, בסיוזיח רגיב ות,ניוכבת  

   
 ל השחלת חוטים( הדרוש לפעולת ול)כ וטאת כל החיות ללכוPIR קודת גלאי נ ירמח 12.4 
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 ל התקנה הפיזית שהאת  יציאה מהגלאי. המחיר כולל גםל עדו מלוח הבקרהי לאהג  
  בצמלהבאתו  םהנדרשי דהבוהעהעזר ורי מוח לרבות כל מלישחה ווחיבורי לאהג  
 במפרט.  רטפוכמ הדבוע  

   
 את כל החיווט )כולל השחלת חוטים( הדרוש לפעולת  תוללי כנטמגמפסק  ודתנק ירמח 12.5  
 יציאה מהמפסק.  ה עדו מלוח הבקרהק פסהמ  
  רימרבות כל חולי למשו החרוביחו סקהמפ ה הפיזית שלקנתהה תאכולל עם ר חיהמ  
 מפרט. רט בפומכ ודהעב בצהבאתו למל יםרשהנדה העבודו רזהע  

   
 מטען, סוללות כוח, הפיקוד, ספק  ציוד, כל ןארוהאת  ללכות וקאזעהכזת ר ירמח 12.6 
 פרט  מת בוהפריטים הדרושים לביצוע הפעולות הנדרשל , כים, מגעים יבשותעננט  
 רש. דנכ דה למצב עובתבאהו תרכמעל הרכזת חיבור ללכו  

   
 .תכערמהיר מחל בהגלאים כלוט ווחי 12.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 נספח ד'
 

      מערכות כריזה             
 

 י ללכ 1.0
   
 כת כריזה המיועדת להעברת הודעות כריזה במבנה, בקומות רעמט זה מתייחס לרפמ 1.1 
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 ץ למבנה. וחמדרים השונים וחבו  
   
 . תד לתוכניובבלה מהשלה וומהה ז פרטמ 1.2 
   
 על ידי המתכנן ולדאוג להתאמתן לציוד  נויות שהוכנוכהת ריות הקבלן לבדוקחאב 1.3 
 ופק על ידו. סיש  
   
 את תוכניות המתכנן ולבדוק את התאמתן לציוד אותו מבקש  קודריות הקבלן לבחאב 1.4 
 ק. פסל  
 ן. כנוהמת א לידיעת המפקחבוישינוי המתבקש  לכ  
   
  מתאימים בדיוק נםחומר שאי וא ודיצ לקן כולא יות קופיסלא ו תעשה כל עבודה אל 1.5 
 מפקח. ההמאושר על ידי  דפרט הציומלוכניות העבודה ותל  
   
 הציוד עליו העביר למפקח דוגמאות של הרכיבים הבאים ולקבל  תא ם יזמין הקבלןרטב 1.6 
 . םאישורו להתקנת תא  
   
 ערכת מב םהיז תוצרמתיו מסוג ויהה עלתה הפוא בצעים אתהמ ערכתמי הברכימ לכ 1.7 
 ה. לוכ  
   
 עברית, יהיה ברור, קבוע ובר קיימא. ב כתביי ט למערכתלוהשי לכ 1.8 

 
 כים ואישורים מסמ 2.0

 הציוד לאישור את המסמכים והאישורים הבאים:  תשלן יצרף עם הגבקה 
   
 . עצוהמ דוהצי לש ט טכנירפמ 2.1 
   

 ציוד. ה כל סוגי לש ינוקרעים חיבורים שרת  2.2
   
 בארץ הכוללת עבור כל מתקן את תיאור גודלו ותאריך  עצמת מתקנים שביישר 2.3 
 קנה. תהה  
   
 הספקה, התקנה והפעלה.  ידזמנים עם מוע חול 2.4 
   
 : יםללכוותו ההעומד לרש תורים של מערך השטרפ 2.5 
 ץ. ראבמתקן ב במקום החשהתה בלקלת תונעיהרות יהמ .א  
 סוג בדיקות לתקינות המערכת ותדירותן(. ) השחזקה הדרוהאת טיש .ב  
 ם. שני 10י חילוף לציוד המוצע לתקופה של קלחייבות להספקת חתה .ג  
  

 
 
 

 
 

 ת הפעלה וארניות עדות והוכות 3.0
 מסמכים ה תעותקים של מערכו 5פקח למש ייגל, עיל ורן כאמת המתקא ןי שימסור הקבלנפל 
 : תואבה 
   
 ל כה ובהן יסמן את ינות כפי שבוצעה המערכת על כל חלקכדוהתקנה מע ותניכות 3.1 
 עשו בביצוע ביחס לתוכנית המקורית. נש נויים והסטיותישה  
   
      קהחזלאונע ולרבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מ הקזאות הפעלה ואחרוה 3.2 
 יוד. הצן יצר ייד לע ורסשנמ יפכ  
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 גים ושם וכתובת  לוכולל מספרים קטלן בקמלצים על ידי הומ קי חילוףחל מתישר 3.3 
 רן על כל חלק. ציה  
   
   ר יסופק כולל מפרטי התקנה ואחזקה. שא וגים של הציודלטק 3.4 
   

 ה מגדקות סופיות והידב 4.0
   
  עדמוו ור, סידהבדיקות וג. סותהנדרש תוכל הבדיק תא ןלבהק וךריען המתק גמר םע 4.1 
 המפקח. י על יד שאיאושרו מרן ועציב  
 ו למפקח בדו"ח מסודר. רסמאות הבדיקות יצות  
   
 ל הקבלן את המערכת וידגים למפקח את הפעלתה.  יעפגמר הבדיקות י םע 4.2 
 ש.  ארמו ידל ע שרויאו יימסר למפקח בכתב המגד ההפעלה וההדעומ  
 נחותו בכל הנוגע להפעלה להנציגו ו וא מיןזמהך את בלן להדריקה גמה חייבדהה לאחר  
 ערכת. המ חזקה תקינה שלאלו  
 ולשביעות רצונו של המזמין.  הפיכה זו תהיה מקרדה  

 
 פת בדק ושרות וקת 5.0

   
  דק אובך רוצל לןבקות הפעול שים. כלחוד 12 -ות יהיה לרשהתקופת הבדק ו ךשמ 5.1 
 יל המערכת. עפמזה וישמר אצל  רךלצו ל ידוע שינוהל בספר קבלןה ית ירשמו על ידורש  
 ה הקבלן אחראי לפעולתה התקינה של המערכת. יהיך תקופת הבדק שמב  
   
 הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המערכת  בייתקופת הבדק ח ךות 5.2 
 ה. יאת ממועד הקרשעו 24וך ת וח או נציגקמפה תריאק ךסמל עשה עת יאזו  
 תקין חלק  ית הבדק וופכליקוי במשך תקה של הציוד שנתגל לקחן יחליף כל בלקה  
 יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל        אל. ותקין במקומו שדח  
      ותעצמבאת דובוהעיצוע ורות על רכישת החלקים ועל בהל לן רשאי המפקחהלו  
  ההוצאות. לכקבלן בהחייב רים ולחאים לנקבדים או בוע  
    

 ווט חית ורנצ 6.0
 ידי אחרים ולהעיר  -הצנרת למערכת הכריזה שהוכנה על תקיריות הקבלן בדחאב 6.1   
 חייבת להתבצע בשלבי הבנייה המאפשרים תיקונים בצנרת ללא  וז הערותיו. בדיקה תא  
 ים למבנה.  קזנ  
 היו על     י לה מאוחר,קתאיתור  רת אודיקה מאוחמבה צאותכ הנזקים שיגרמו לכ  
 ון הקבלן. בשח  
   
        DROPערכת על כל חלקיה יעשה בעזרת זוג חוטים מסוג מה ווט בין רכיבייחה 6.2 
 לי צבעים שונים. עב ר. החוטים יהיו"ממ2X1.5   שטח חתך לעב  
   
 שייך.  אואליו ה האזורידי ציון ל ע מאר קייב ןובסימרור ויבב ןמסויים טחו גוכל ז 6.3 

 
 

  הזרילככת קולית רעמ 7.0
  תתפעוליו תושודרי ת המערכתרטמ .א  
 היא שידור כריזת חירום הודעות שוטפות, בכל שטח  תית המערכת הקולרטמ 1.  
 נים. במה   
 . להקו ת רמיעומצא, בבהרומ ותבנאמנת טובה ווכידעות ישמעו באוהה 2.   
 ת ביממה. שעו 24 לש רצופה להועלפרכת מיועדת עמה 3.   
 באמצעות מיקרופון )מהמשרד(.  השור ההודעות יעדיש 4.   
 לים,  צלי 3-2 שמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעלי הי שידור ההודענפל 5.   
 . הלחיצה על מתג ההפעלה םעודר אוטומטית שיו   
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 הרקע.  תסיקמו יל פנע זת חירוםריכ ותהודע תלבקל תפועדי רשפרכת תאעמה 6.   
 ה  ברהעה ויגיבכ 24vdcר ישח מתן מוכ 220vacשת רה תחממרכת תוזן עמה 7.   
 תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כלשהיא.  רשח הרשת למתח יתממ   
 ר    שא MAINTENANCE FREEחירום ללא טפול  יררכת תכלול מצבעמה 8.   
 ת  ודור רצופשית קוד 30 ךבמש -ע קיקת רללא מוס - כתמערעלת הפה וראפשי   
   טען אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל, בטעינת מ ןרשת החשמל, וכ אלל   
 לפי הצורך. , הרוף וטעינה מהיטפט   
 . 100V לש תחמב CONSTANT VOLTAGEיפעלו בשיטות  םיוברים ורשת הקוגמה 9.   
 הצורך(.  דתבמי) 19וחב "ברי רטנדטסד סמב ןקוד יותיצה 10.  

 
 מערכת הכריזה: ב.

כל הציוד יהיה מערכת כריזת החרום הדיגיטאלית תהיה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש, 
ומכון התקנים הישראלי לפחות ובהתאם לתקנות  ULמתוצרת חברה אחת ויהיה מאושר תקן 

NFPA. 
  UL – 9 Edition מערכת גילוי האש באתר תהיה מהמהדורה האחרונה עפ"י תקן    

 ( לפחות לכל קומה .1אזור כריזה אחד ) –מערכת הכריזה תחולק למספר אזורי כריזה 
המערכת תאפשר שליטה וכריזה לכל אזור ואזור  בצורה פרטנית )לכל אזור בנפרד( או למספר אזורים 

משני מוקדי שליטה  שונים לפחות )מוקד אחד מהרכזת ומוקד שני   All Callיחד כולל כריזה כוללת 
 ה למבנה(.בכניס

 מעמדות השליטה המרכזיות ומהמיקרופונים תלווה בצליל גונג. All-Callכריזת 
כל קווי המערכת יהיו מבוקרים נתק וקצר כולל בקרה על קווי המגברים, המיקרופונים, ספקי הכוח 

 והרמקולים.
יהיו כל הרמקולים יהיו משולבים נצנץ כאשר הפעלת הרמקול והנצנץ יהיו בנפרד. כל הנצנצים 
 מסונכרנים בעת הפעלתם )יעשה שימוש בספקים מסונכרנים או ביחידות סנכרון אחרות(. 

המערכת תאפשר שימוש בטלפון כבאים )כעמדת מיקרופון( להעברת הודעות במערכת הכריזה  או 
 לחלופה במיקרופונים שיהוי פזורים בנקודות שונות באתר.

    ה תישמע בצורה ברורה, נקייה ובעוצמה של על הקבלן המבצע לדאוג שההודעה במערכת הכריז
15db   בהתאם ובהתחשב ברעש הסביבתי בכל אזור ואזור   ללפחות מעל הרעש הסביבתי הכו–  

 ובהתאם לכל התקנים המקובלים במערכות מסוג זה.
עפ"י המפרט  להעבודה כוללת תכנון מפורט כולל חישוב הספק, זרם, כמות סוללות גיבוי וכו', הכו

 מעבר לתכנון הבסיסי של המתכנן. –והתקנים הרלוונטיים 
 שעות לפחות או בהתאם לדרישות מכון התקנים )המחמיר מבניהם(.  48-זמן הגיבוי יהיה ל

בתום העבודה הקבלן ימציא אישור תקינות מערכת ממכון התקנים הישראלי כולל אישור בכתב 
 מהמתכנן ויועץ הבטיחות.

 
: מחולל ההודעות יהיה מסוג דיגיטאלי שימוקם ליד או בתוך מארז הרכזת ודעות וטוניםמחולל ה 1.

הודעות לפחות( שונות בו זמנית בהתאם למשטר  10ויאפשר העברה אוטומטית של מספר הודעות )
 ע"י יועץ הבטיחות. שההפעלות שיידר

לכל אזור ע"י שימוש  או פרטני  All-Callהיחידה תכלול מיקרופון אינטגראלי להעברת הודעות 
 במערכת מיתוג האזורים.

 
 
 
במקרה של מספר רכזות גילוי אש המחוברות ברשת )המתחם(, ניתן יהיה לבצע  מערכות מרובות: 2.

כריזה בין הרכזות באמצעות תשתית רשת הרכזות. העברת הודעות תתבצע ע"ג תווך הרשת )אופטי או 
 עות אוטומטיות בין הרכזות הנדרשות. נחושת( כך שניתן יהיה לבצע משטר העברת הוד

 
מן  100%: מגברי ההספק יותאמו להספק הכולל של הרמקולים בתוספת גיבוי של מגברי הספק 3.

כ"א ויותקנו בריכוזי  50Wהמגברים יהיו בעלי הספק מקסימאלי של עד  –ההספק הנדרש בפועל 
 תקשורת עפ"י שיקולי המתכנן כמסומן בתוכניות.
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ברי ההספק והיחידות יעשה ע"י כבלי נחושת בהתאם להוראות היצרן ודרישות השטח החיבור בין מג
בין  םובמידה והמרחקים יהיו גדולים יעשה שימוש בסיבים אופטיים להעברת האותות הדיגיטאליי

 היחידות השונות. 
 הספקים עפ"י המפורט בכתב הכמויות 
  מההספק הנקוב 0.05% -פחות מ –עיוותים הרמוניים 

   50רוחב סרטHz ÷ 10KHz  

  90יחס אות לרעש מעלDB  

     :70מתח מוצאVrms  

   220מתח הפעלהVAC  24 -וVDC .לגיבוי במקרה של נפילת מתח רשת 
 
: הרמקול יהיה בנוי ממארז מסיבי המתאים להתקנה חיצונית )אלה אם נאמר אחרת( רמקולים 4.

 ן.בצבע אדום, הרמקול יותקן על הטיח כמסומ ULמאושר 
  6רמקול בעל הספק עדW rms  

   400-400רוחב סרטHz  

    30°-טמפרטורת הפעלה סטנדרטיתC ÷66°C  

  25מתח קו לרמקוליםVRMS  70אוVRMS  

    1/4בעל כוון הספק שלW – 8W  

  90נצילות : לפחותdb   1בהספקW  מטר 1במרחק 
 Class-A -חיבור הרמקולים יעשה ב  

 
 :משטר הפעלות 5.

בעת ארוע אש  יופעלו גם הרמקולים וגם הנצנצים ביחד באזורים הנדרשים עפ"י משטר הפעלות  –
שיקבע. אישור ארוע והשתקה יגרמו לביטול הפעלת הרמקולים אך הנצנצים באזור הארוע ימשיכו 

 במערכת. Resetלפעול עד לביצוע 
צלילי אזהרה  5ור לפחות בעת הפעלת הרמקולים ישמע צליל אזהרה עולה ויורד )ניתן יהיה לבח

שונים( ולאחר מכן תושמע ההודעה האוטומטית, הפעולה תחזור על עצמה כל עוד לא בוצע אישור 
 ארוע והשתקה במרכזי השליטה.

ולהעביר הודעות חרום  –בכל נקודת זמן ניתן להשתלט ידנית )למי שהוסמך לכך( על מערכת הכריזה 
 באתר. ממרכזי השליטה או המיקרופונים הפזורים

 
 ום ריחכת אספקת זרם רעמ 6.

  MAINTENANCE FREE.ם, ימ הוספת וא פוליט שדור ננויא שראסוג המ ויהברים יצמה 6.1   
 

  תדקו 30ך שמבשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, א לה קבוהיברים יצמל 6.2   
 . תורצופ רודיש  
   

 ה עליון וידיות נשיאה. צבועה, בעלת מכסץ תיבת ע ךותברים יותקנו בצמה  6.3        
 

  שמל:ת החם רשויקבזמן  ףופטט ען יספק טעינתטמה 6.4      
 המצברים, יהיה המטען מסוגל  המערכת ממתח של מושכתמ הפעול רחאל  
 ות.עש 6טעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על ב םעין את המצבריטהל  

 
 
  ת הפעלת כריזהדמע .7

  יגב לע תידיואידרק יטהלקמת ועק לע, במיינד ןופורקייותקן מ הזיהפעלת הכרמדת עהב 7.1 
 קרוב ככל  קחהמיקרופון ממר לא  שיאפשר דיבור פןאובGOOSE-NECK מיש ג ארצוו  
 (. "מס 10-5 האפשר )  
   
 . שנאי םת ענאוזמם הוא 200-600:    ת בכע 7.2 
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  50HZ - 12KHZ:  ם היענות וחת 7.3 
  

  /0.2MV.רברו יקמ:   שותיגר 7.4 
     
 ות. חפל - 60DB V:   אהייצ חתמ 7.5 

 
 : ונח ההפעלה יותקולב 7.6 
 . תן לכריזה כלליצחלתריס זוהר( כמספר האזורים, בתוספת  םע נים מוארים )אוצחל .א  
  (PUSH TO TALK).קרופון ימה רגעי להפעלת ןצחל . ב  
 ס". תפו" ית סימוןרונ . ג  
   
 ים לבכ  7.7 
 מקולים ר לבכ 7.7.1    
 די שזור, מוזהב קוטב, בעלי מוליכי נחושת יגדו תרמופלסטי, ל בכ    
 . תפחול "ממ 0.8ל ש רטרוליטית בקוטקלא    
     
 מיקרופון  לבכ 7.7.2    
 ר   ממ" 0.15 לשרכב מזוג מוליכים שזור בחתך ומ המיקרופון יהי לבכ    
 ונים, ים שצבעי. בס.וי.פי יםכליהמו , בידודמ"מ 7x0.25 אחד, בהרכב לכ    
 י נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני טוחך אפיפה, )רשת( מוכס    
 ים להתקנות חיצוניות ופנימיות. אתמ.וי.סי. אפור היפמ    

 
      

  19" םיוד במסד מכשירויז 8.0
  19מסד " ךתוו בולבשי כריזהה כתבי מעריכר .א 
 . מסומןלכך כה ציוק שרר אחדב ד ימוקםסמה .ב 
 . ריםושמ םיקעש 2 עבור הציוד המותקן בו בתוספת םיכיל פס שקעי דסמה .ג 
 זוקתיות נאותה. ד יותקן בצורה שמאפשרת שליפת הציוד ותחסמבהציוד המותקן  לכ .ד 
 . מסדה צבעבים עוצבה כתתמ תוחולבוסו כי ים ריקים במסדחתפ .ה 
 שיר.  כהדרוש לכל מ רשר האוורוופאפן שיאוב סדבמ ונקהמערכת יותבי יכר .ו 
 ים יותקנו מאווררים שקטים בצורה בטיחותית ומחירם ייכלל ררודה וידרשו מאוימב  
 בלן. קה יר המסד בהצעתחמב  
 עם אפשרות קיבוע. ם ילגיעמוד על גלד סמה .ז 
 . ידעתי ודילצ, מ"ס 40רו אושד יויהצכל  תכנסהחר אלשה כז היהי דסמהה בוג .ח 
 מ. "ס 10ק המכשיר בעל מימד המקסימלי בתוספת מדול מעוג ההילא יק המסד עומ .ט 
   

 ונים פורות הפעלה ומיקדמע 9.0
 שיסומן בתוכניות.  מזכירות / שומר כפיכריזה יהיו בחדר ה תכות הפעלה למערדמע .א 
 יזה כרת יעמנרים לחאה םירבחד ןויקרופמהת ת אמסחו דחדר אחמן פוורקימ תפעלה .ב 
 לה. ופכ  
 ואדי בעל מעמד עם צוואר אווז.  ידרון קופקן מיקרתוי ג. 
  ע צליל גונג אלקטרונימשיי מתן הכריזה נפלP.T.T צן דיבור מסוג חלבקרופון יצויד ימה  
 ם.ליליצ 2 – 3  לעב  

 
 
 
 

  זהריכ תמערכ לש הדני מדיפוא 10.0
   
  ע במקומו.קבוושלם ט כשהוא מוריפ לכמדד יי הזיכת כרבמער 10.1 
   
 כל חומרי העזר הדרושים להשלמת הפריט ואת כל עבודות  תא ר המערכת כולליחמ 10.2 
 ת להפעלת המתקן.  ושוואי והעזר הדרולה  
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  אתם ג ראשה ןיירים המוצגים בכתב הכמויות בללים המחוכ לעיל סף לאמורונב  
 רים הבאים: בדה  
 ות, קידוחים, ירבת חורים בקן חציה כגובני ודותדרשו עבייאם ב תונכההאף  לע .א  
 יטום וסתימת חורים. א עוני חציבות, צבקית   
 וט תוויות. ליש .ב  
 ובים ושרטוטים. אלמנטים כגון חישקבלן להגיש והכולל ה שון מפורט שנדרנכת .ג  
 י בדעוה של נקתה רחלא הנבה ובמכאמלית הבה בכדר, המההדג, תויפוס קותידב .ד  
 ה. ברחה   
 חלקי חילוף כמפורט.  תמרשיניות עדות וכות .ה  
 מפעילים.  תכראות הפעלה והדרוה .ו  
 ת כמפורט. כרעקות תקינות המידב .ז  
 קבע המפקח. יש ןלת המערכת בזמעפה .ח  
 ט. ורמפה תוירחאההבדק ו תפות ובדיקות בתקורש .ט  
 ם החלש. הזר כותרמע וןרבא פיםדמלו א, 19סד "ור למשכמוד הויז .י  

 
 לט ומחירם כולל את יחידת הדחף ושנאי הקו בקופסא סגורה פמוקולים ימדדו קמרה 10.3 
 חיבורים, י חיזוק, קופסאות כל המתאמים המכניים, ברג תא וין במפרט וכןצמכ  
 ות. יבתוכנ ןצוישפי כ וםמקב םתבלהרכ םיסים הדרושיסבו  
   
 ה תקינה של הרמקול.      ולל הדרוש לפעאת כ כוללים רפושר נקודת רמקול, יחמ 10.4 
 תקנה הפיזית של הרמקול וחיבורו החשמלי לרבות כל חומרי הה יר כולל גם אתחמה  
 ין במפרט. ו למצב עבודה כמצותאר הנדרשים להבזעה  
   
  מתוגכד סדבמ דויצה ודויזשים לור הדרעזרי המוח כל אתל לוכ 19" דר מסיחמ 10.5 
 ים גלגלים, מאווררים וכדו'. קעת, פס שופלשנת וות, מגירילסמ  
   
 את כל אמצעי העזר הדרושים לחיבורו לערבל.  ללור המיקרופון כיחמ 10.6 
   
 יות. בכתב הכמו טרכמפור נקודות יחמ 10.7  
   
 . תכמויוה כתבברט ופכמת דולנקו תפסווט לפי תויח 10.8  



 עבודות טיח - 09פרק 

 אמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(כל העבודות בפרק זה כפופות לנ

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.09כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 
 כללי:   09.00

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

ד' ייסתמו במלט המתוכנן ולבצע את כל התיקונים הנדרשים. כל החורים, השקעים וכ

והבליטות המיותרות תסותתנה, לאחר הרכבת המערכות יבצע הקבלן, על  1:3צמנט 

חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלתות, חלונות, נק' חשמל, אינסטלציה וכד' 

 וכן בכל מקום שיורה עליו המפקח.

ו חומר אחר בכל המקומות המועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאטילן א

 שייקבע ע"י המפקח.

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

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

 הגבוהה והמחמירה יותר.

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

פריימרים, תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל סוג שהוא עפ"י 

דרישת המפקח. כל מקום מפגש בין חומרים שונים יכוסה ברשת לולים מחוזקת במסמרי 

  מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט  12ס"מ, גודל העין  20פלדה. רוחב הרשת 

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

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

 מכל צד החריץ בכל כיוון.

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

 ש ע"י המפקח.רשתות, תוספים, דבקים, וכל אמצעי שיידר

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

חדים וישרים לחלוטין )אלא אם צוין אחרת( ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל ופלס 

 מכל צד של הפינה.

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

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

החיבור. החבישה תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת 

 ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

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

 יתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:. סדקים ש2

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

 על גבי התיקון.

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

 



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

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

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  5-10בעובי 

 טיח פנים:  09.01

טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע עם  .א

 מ"ק מלט מוכן.ק"ג ל 100תכולת צמנט של 

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

 ימים לפחות. 3יש להחזיק במצב לח במשך 

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

פ"י הנחיות היצרן או שווה של "שחל" ע 413מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן  6של 

 ערך. שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון. 

ק"ג למ"ק מלט מוכן והוא ייושם  150במקרה של בלוקי איטונג תהיה תכולת הצמנט 

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן.  413מ"מ לפחות עם מוסף של סולן  4בשכבה בעובי 

לקיר תהיינה כאמור חדות וישרות ותכלולנה חריץ הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר   .ב

 מ"מ. 3-4מ"מ וברוחב  10בעומק 

 החיתוך בעזרת משור טייחים.

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

הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע, אמור עם 

ק"ג למ"ק מלט מוכן. טיח פנים ע"ג קירות איטונג, אם יהיו, ייושם  100לת צמנט של תכו

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן. 413מ"מ לפחות עם מוסף סולן  4בשכבות במריחות בעובי 

בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה, צבע אפוקסי או טיח מיוחד,  .ד

. לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד 1:3תבוצע שכבת טיח צמנט ביחס של 

 בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף.

 

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם:  09.02

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

ום שייקבע הכנת דוגמאות לאישור המפקח. הדוגמאות יהיו מכל סוגי הטיח ויבוצעו במק .ב

 ע"י המפקח.

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

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

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

 ות הטיח לרקע שמתחתיו.הידבק

הכל עפ"י     הוראות  -חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים  .ה

 האדריכל.

 טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.  .ו



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

 קוף.פינות רשת אקספנדד בכל פינה שאינה מוגנת ע"י מש  .ח

פרופילי אלומיניום מקטלוג "איל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי טיח  .ט

שונים ו/או בגמר טיח. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך בין קיר 

 ותקרה.

ס"מ במפגשים בין בטון ובנייה ובמקומות  40 -ברוחב שלא יפחת מ M.P.Xיצוע רשת .ב .י

  עליהם האדריכל.אחרים שיורה 

יותם שכבות עיבוי, הרבצה, שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון מישור .יא

 או פגמיהם של אלמנטים שונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.10מדידה הרלוונטיים בפרק כולל אופני ה

 כללי: 10.00

את דוגמת  מזמין העבודה/המפקחאין להתחיל עבודות חיפוי, כלשהן, בטרם אישר  .א

 החומר, התשתית וצורת ההנחה.

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

רים שיסופקו על ידו יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות    הקבלן מתחייב כי כל החומ

 המאושרות.

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

 מצויין שם היצרן ואיכות החומר.

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

 המישקים יכיל ערבים משפרי אטימות.תשתית הריצוף ו

 חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.  .ד

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

 מערכות האינסטלציה, החשמל וכד'.

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

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

 אחר.

 בכל עבודות הריצוף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה.  .ח

בכל מקום בו מופיע "חיפוי, ריצוף או ציפוי" הכוונה הינה הן לקיר והן לרצפה,      ובכל  .ט

 חומר )טרצו, קרמיקה, גרניט פורצלן,  חרסינה וכיו"ב(.

ם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל ציפויים" מסוג, חתך     וגמר העבודה תכלול ג .י

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

 האדריכל.

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

יעת שקיעות(. לחלופין, יבצע הקבלן, לפי דרישת חצץ איטונג עם מדה מבטון. )וזאת למנ

ק"ג/מ"ק לפחות הכל עפ"י דרישות והנחיות  150המפקח, תערובת חול במלט בשיעור של 

 המפקח. הן שכבות המילוי והן שכבת המידה כלולות בעבודה, או עפ"י הוראות האדריכל 

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

 הרצפה.

הריצוף       ויומכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יהיו ריבועיים מותאמים לק  .יג

 או הקרמיקה, ויבוצעו בצורה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל.



על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי  .יד

קירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת וכן לנקות את השיפולים וחיפוי ה

 הברק הטבעי של החומרים.

לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ודינוג חם )ווקס ופוליש( על כל שטחי ריצוף  .טו

 הטרצו.

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

 :גימור וסטיות  10.01

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

 חלקי הריצוף והחיפוי משאריות טיט וצבע.

 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 לאורך 

 מ' 3.0

סטיה )במ"מ( 

 במפלס המתוכנן

הפרש גובה 

)מ"מ( בין 

 אריחים

סטיה )במ"מ 

מהניצב בקוים של 

 מ' 3קירות לאורך 

 5 0.5 3+ 3 אריחי רצפה )ריצוף(

 5 0.5 3 3 אריחי קרמיים )ריצוף(

 

 :ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה  10.02

ו/או  20X20א' במידות  הקרמיקה לריצוף ולחיפוי תהיה מתוצרת "נגב קרמיקה" מסוג  .א

33X33  40ו/אוX40 אדריכל.הבהתאם לקביעת  או במידות אחרות. כל הדגמים והמידות 

בשירותים ובמטבחונים יהיו הרצפות מחופות בקרמיקה וחיפוי הקירות יהיה לגובה 

המופיע בתכניות, כל הפינות החיצוניות, הסיומות האופקיות והאנכיות יבוצעו ע"י פרופיל 

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

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

 בעבודה בין אם הוזכרה באחד ממסמכי המכרז ובין אם לא הוזכרה.

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

 המדוייק של סוף הלבשת המשקוף הכל בתיאום עם המפקח.

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

 כ לפי קביעת האדריכל.6 -ל 2הפוגות יהיה בין 

  R-10ריצוף בקרמיקה מכל סוג בחללים הרטובים תהינה נגד החלקה )אנטי סליפ(  .ב

,טרם בצוע הזמנת הריצוף יש לאמת ולאשר בכתב מקדם  R-11שירותים ובמקלחות ב

 ההחלקה הנדרש עבור החללים הרטובים.

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

, עמידות בהלם 0.5מקדם א' החלקה  IV, התנגדות לשפשוף )לפי פ.א.י.( דרגה 0.05%

 .7 -, עמידות לשריטות )סולם מהוס(, לא פחות מ1ידות בפני כתמים סוג טרמי. עמ



אריחי הקרמיקה ימויינו לפני הנחתם עפ"י גווניהם ומידותיהם המדויקות וכל אריח  .ד

רחק. לפני תחילת העבודה, יש לקבל אישור המפקח לסדר העבודה וי -שאינו מתאים 

 ונקודות ההתחלה.

באריחי קרמיקה ללא חיפוי קיר, יבוצעו שיפולים במקומות בהם יהיה חיפוי הרצפה  .ה

ס"מ בהתאמה. במחיר השיפולים כלול גם השימוש בשיפולים  10מאותו חומר בגובה 

 (, או לחילופין, עפ"י בחירת האדריכל.BULLNOSE) Lבחתך 

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

  יל ציפויים" כאמור.פרופיל "אי

 המפקח רשאי לדרוש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג".

לפני החיפוי יש לדאוג ליציבות הרקע. הקירות המיועדים לחיפוי ינוקו ויורטבו היטב לפני  .ז

 תחילת עבודות החיפוי.

המפקח רשאי לדרוש על פי מצב הקירות המיועדים לחיפוי, טיח צמנט בתוספת      .ח

 בי.גי.בונד.

ק"ג צמנט     למ"ק.  150רמיקה ברצפות תבוצע על גבי מדה מבטון מזוין, בשיעור של הק .ט

ס"מ. המדה תהיה שלמה, נקייה משומנים ותהיה מיושרת  5 -עובי המדה לא יפחת מ

 ומפולסת. חיפוי הקרמיקה יודבק למדה כפי שיתואר בהמשך. 

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

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

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

מתאימה. הקבלן יפרק את כל הריצוף והחיפוי במידה ויצאו חללים כנ"ל. במקרה של 

ונות המיוחדות של האריח, עפ"י הנחיות שימוש בגרניט פורצלן יותאם חומר ההדבקה לתכ

 היצרן.

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

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

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

קים עובדים ובקווים המשכיים בקיר וברצפה. כל המישקים ינוקו הקרמיקה כאמור במיש

 מעודפי החומר תוך החדרת הרובה.

 לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום.

 בחיפוי קירות ורצפות יש לבצע תפרי הרפייה בהתאם להוראות האדריכל.  .יב

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

לתשתית הקונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה גום" של "נגב 

 קרמיקה" או ש"ע בגון הרובה הכללי כמצויין בהמשך.

" משווק ע"י       K2עפ"י דרישת המפקח יבוצע מילוי תפרי הרפיה ע"י "קודיפלקס 

( לחילופין, יושמו       HG 71בפריימר  "טכנוקוט". )לפני הביצוע יש לנקות ולמרוח

 פרופילים של "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל.

)משווק ע"י   KERAPOXYבכל האזורים "הרטובים" יבוצע רובה על בסיס אפוקסי כגון  .יג

 "טכנו קוט"(. )משווק ע"י COMPOUND 718 PL/E JOINT"נגב קרמיקה"( או 



מ"מ מפני הריצוף הגובל בו  5-10כאמור נמוך בכ:  גובה הריצוף באיזורים רטובים יהיה .יד

 ויכלול, בין היתר, גם סף פליז ועיבוד שיפועים לכיוון מחסומי הרצפה. 

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

 במפרט המיוחד. 05איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופיע בפרק  .טז

סאות ביקורת ומחסומים למינים יהיו רבועיים )תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע(, בגוון זהה מכסי קופ .יז

 לאריחים ומותאמים לקווי הריצוף. 

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

 חיפוי קרמיקה במספר גוונים בסידור מיוחד ללא תוספת מחיר. .יח

 ריצוף טרצו: 10.03

ס"מ או  30/30יחי טרצו סוג א', הדגם יהיה מסוג שייקבע ע"י האדריכל במידות  הריצוף באר .א

יום  60ליטושים וגמר ייצורם יהיה לפחות  2ש"ע אחר עפ"י קביעת האדריכל. המרצפות יעברו 

לפני הנחתך. כל המקצועות והמרצפות יהיו ישרות, אחידות, נקיות ובעלות עובי אחיד, שטח 

 מעלות ללא פגם מכל סוג שהוא. 45תיהם יעבוד פאזה עליון ישר ומלוטש בקצו

 כל אריח פגום יורחק גם לאחר הנחתו.

ס"מ או בהתאם לקביעת האדריכל ובאורך  7או  10השיפולים יהיו מסוג הריצוף, בגובה של  .ב

המותאם לריצוף. פינות פנימיות וחיצוניות יעובדו "בגרונג" עפ"י הנחיות המפקח. סביב 

פולים ע"י חיתוך בהתאמה לעמוד או ע"י יציקת טרצו מסוג ומגוון עמודים יעובדו השי

הריצוף. גוון הרובה בפנלים יתאים לגוון האריח. הפינות והקו העליון של השיפולים יעובדו 

 ב"גרונג".

במפגש ריצוף הטרצו, עם גימור אחר כגון קרמיקה וכד', יבוצע פרופיל "אייל  ציפויים" וכן  .ג

תבוצע קפיצה  -מתחת לציר כנף הדלת  -חדרי השירות או המטבח במפגש הנוצר עם ריצוף 

מ"מ  מתוצרת "אייל ציפויים" פני הריצוף בחדר  40/4 -בריצוף ע"י סף פליז במידות חתך של 

 ס"מ מיתר השטח. 0.5-1.0השירות יונמכו 

התאמת המידות בקצוות תבוצע ע"י חיתוך במשור מכני. לפני תחילת העבודה יש  לקבל  .ד

המפקח לסדר העבודה, שיכלול קביעה של נקודות התחלה, פוגות  נמשכות קצוות  אישור

 הטעונים התאמה וקצוות בהם חייבים האריחים להיות שלמים. 

 כן יבוצע שיפוע מהסף לכיוון חדרי השירות.

באזורי דלתות חוץ יעובד קצה הריצוף או הקרמיקה ע"י סף פליז המשולב בסף  טרצו יצוק  .ה

מ"מ מתחת ציר כנף הדלת, הכל כמפורט  בתכניות ובהתאם  5-10ה של באתר, עם קפיצ

 להנחיות האדריכל.

הספים יהיו מפליז מקטלוג "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל ויבוצעו קפיות שבגמר  .ו

 מ"מ עם עוגנים לבטון. 40/4 -ריצוף ובכל מקום שיידרש ע"י האדריכל ויהיו בכתך של כ

נוקה רצפת הבטון, תסולק כל פסולת וכל שאריות הבלוקים, הטיח, לפני מילוי שכבת החול, ת .ז

 גזרי עץ, רעפים וכו'.

 החול למילוי יהיה חול נקי ויבש אשר יפוזר ויהודק לפני ביצוע הריצוף.



הריצוף יונח על גבי מצע טיט אחיד ומלא )ללא חללי אוויר(, כאשר המישקים יכוסו בחול  .ח

הטיט יהיה טיט צמנט ללא סיד בתוספת ערב משפר  לאחר ההנחה, להבטחת מילויים המלא.

 . 2או בי.גי.בונד  244טיט  -עבידות כמו שחל 

 )עיבוד המצע הנ"ל, כמו יתר מצעי הריצוף, ייכלל בעבודות ריצוף(.

  בכל מקום בו תהיה יציאת צנרת מהריצוף יעובד הריצוף בהתאם. .ט

המרצפות או כפי  דיוק לסוג הצמנט בתערובת לטראצו יהיה צמנט לבן, התערובת תתאים ב .י

 שיורה המפקח.

מכסי קופסאות הביקורת ומחסומים למיניהם באיזורי ריצוף או קרמיקה, יהיו ריבועיים  .יא

 ומותאמים לגוון ולקוי הריצוף )תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע(.

 עבודות הריצוף כוללות כאמור בין היתר, גם ביצוע הברקה ודינוג חם בגמר העבודה. .יב

 

 טרצו יצוקים באתר:משטחי   10.04

הטרצו יבוצע עפ"י המפרט הכללי, אם לא צויין אחרת, יהיו המשטחים זהים לחלוטין לריצוף.  .א

 פסי ההפרדה יהיו מפליז ובהמשך קווי הריצוף.

הטרצו יעמוד היטב בשחיקה ועמידותו לא תפחת מזו של הריצוף, הכל כנדרש בת"י ומידותיו  .ב

 האדריכל.יהיו בהתאם למפורט בתכניות והנחיות 

המפקח רשאי, בכל מקום בבניין, להחליט על המרה של שטחי ריצוף במשטחי טרצו יצוקים  .ג

 באתר זהים לריצוף.

משטחי הטרצו כוללים, בין היתר, גם ספי הפרדה מפליז במידות ובמרווחים כפי  שייקבעו  .ד

 ע"י המפקח.

 מדרגות:    10.05

 האדריכל.המדרגות יבוצעו באחת משלושת חלופות עפ"י בחירת 

 

 מדרגות אבן נסורה הכוללת שלח, רום ופנל מאבן נסורה ומלוטשת הכל עפ"י בחירת האדריכל. .א

 מדרגות קרמיקה הכוללות שלח, רום וסף "אייל ציפויים" במפגש בין שלח  לרום.  .ב

אריחי הקרמיקה למדרגות יהיו מסוג מותאם במיוחד למדרגות הכולל גם אמצעי  נגד החלקה 

 ות שצויינו בסעיפים אחרים לגבי קרמיקה.ויישום כל ההער

מדרגות טרצו כוללות רום, שלם ופנל מטרצו זהה לריצוף כולל כל הליטושים, אמצעי נגד  .ג

 החלקה וכן כל ההערות שצויינו בסעיפים אחרים לגבי טרצו.

בכל מקרה יכללו המדרגות, פסים משולבים למניעת החלקה מקרבונדורום או מחומר אחר,  .ד

 אחרת עפ"י החלטת האדריכל.גוון וצורה 

 

 

 אדנים וסיפים בהמשך ריצוף:   10.06



האדנים והספים יהיו מטרצו בגוון וטקסטורה זהים לריצוף. הגימור מטרצו מכל עבריהם  .א

הגלויים לעין לרבות ליטוש ידני יסודי. האדנים יכללו בין היתר,גם הגבהות, שיפועים, אפי 

 מים ופסי ההפרדה מפליז.

 י דרישת האדריכל וללא תוספת מחיר, יבוצעו אדנים טרומיים. לחליפין, עפ" .ב

מהסוג המכונה "סף הולנדי" )מיובא ע"י ט.  B.M.Jהאדנים הטרומיים יהיו מתוצרת חברת 

 קרטין ושות' בע"מ(.

 

 משטחי כיורים:   .0710

משטחי הכיורים )מטבחונים(, יהיו עשויים מ"אבן   קיסר" תוצרת "שדות ים" בעובי שלא  .א

 ס"מ הכל עפ"י מפרטי היצרן ובאישור האדריכל.  60   -ס"מ ובעומק שלא יפחת מ 2 -חת מיפ

המשטח יכלול, בין היתר, גם קנטים קדמיים וצידיים ומוגבהים.  בחתך של חצי עיגול הקנטים  .ב

 יהיו ביחידה אחת ללא חיבורים למעט החיבורים בשינוי כיוון שייעשו בגרונג.

 10 -וריות וצידיות עליונות )לכיוון הקירות( בגובה שלא יפחת מהמשטח גם יכלול הגבהות אח .ג

ס"מ בהיקף הפנימי  5  -ס"מ, אלא אם צויין אחרת וכן הגבהה תחתונה בגובה שלא יפחת מ

 של הכיור להסתרת החיבור בין המשטח לכיור.

 כל החיבורים בין המשטח לקנטים יהיו מעוגלים. .ד

עם פתחים מעובדים ומותאמים לכיורים המשטח יבוצע מיחידה אחת )ללא הדבקות(  .ה

 ולברזים.

 ריצפת פרקט  .1

 על הקבלן לספק דוגמאות לפרקט כמפורט בכתב הכמויות או שו"ע לאישור המזמין.

 אספקה, בצוע הנחת הפרקט תתבצע עפ"י הנחיות היצרן.

למות באחריות הקבלן לספק מפרט טכני להנחת הפרקט הכולל את כל הנדרש והחומרים לבצוע עבודה בש

 ולרבות משטח הגומי/ספוג  הכלול במחיר היחידה

הדרישות לבצוע העבודה בשלמות ,חומרים ,מפתנים  ולרבות כולל את כל במ"ר ו מחיר ביצוע ריצפת הפרקט 

בצוע שיפולים בהיקף הקירות, השיפולים לא למדידה וכלולים בעלות למ"ר להנחת הפרקט ,התשלום בנפרד 

 אחרת בסעיף כתב הכמויות. להנחת השיפולים באם רשום 

 שטיחים .1

 על הקבלן לספק דוגמאות לשטיחים כמפורט בכתב הכמויות או שו"ע לאישור המזמין.

 אספקה, בצוע הנחת השטיח תתבצע עפ"י הנחיות היצרן.

באחריות הקבלן לספק מפרט טכני להנחת השטיח הכולל את כל הנדרש והחומרים לבצוע עבודה בשלמות 

 דההכלול במחיר היחי

הדרישות לבצוע העבודה בשלמות כולל את כל ו נמדד במ"ר בפריסה של רום ושלח  השטיחיםמחיר ביצוע 

,חומרים ,מפתנים  ולרבות בצוע שיפולים בהיקף הקירות, השיפולים לא למדידה וכלולים בעלות למ"ר 

  להנחת השטיחים, התשלום בנפרד להנחת השיפולים באם רשום אחרת בסעיף כתב הכמויות.



 

 יעהעבודות צב - 11פרק 
 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.11כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 כללי:    11.00

אות, אין להתחיל בביצוע שום עבודות צביעה טרם אישר המפקח את הרקע לצביעה,     הדוגמ .א

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

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

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

 העבודה.

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

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

על אף האמור לעיל חלה על הקבלן אחריות בלעדית לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  האקלים. על כן 

ים לביצוע העבודה הספציפית חייב הקבלן לבדוק עם יצרן הצבע את כל התנאים והפרטים הדרוש

 בטיב מעולה ולקבל את אישור היצרן.

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

עבודת הצבע תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקבלת גוון אחיד וכיסוי מלא ומוחלט ללא  .ו

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

 יהיה חלק ומבריק אלא אם צויין אחרת.

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

 הרקע יהיה יציב וישר. בשטחים פגומים יתוקנו הפגמים לפני הצביעה.

 דוגמאות הצבעים ייבחרו ויאושרו ע"י האדריכל. .ח

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

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

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

 וכן את כל התיקונים הנדרשים.

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

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

 האדריכל.

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

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

 

 

 חומרי הצביעה:   11.01



ל הצבעים והחומרים יהיו צבעים מוכנים מראש אשר יסוננו וינוערו לפני העבודה ויעורבבו כ .א

 במערבל מכני לפני השימוש.

 סוג הצבע יהיה מקורי והיצרן הספציפי טעון אישור המפקח. .ב

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

יעה ושיטת הצביעה יבוצעו בצורה שתבטיח את אחריות הקבלן לתקופה הנדרשת חומרי הצב .ד

 במכרז/חוזה זה.

 עבודות הצביעה:   11.02

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

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

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

תינתן עדיפות בכל מקום שניתן לדעת האדריכל, לצביעה מלאה במצבעה לרבות קלייה בתנור.  .ד

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

 שר לכך.לתקן בחומר מיוחד שאו

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

 ולהעבירו לצביעה חוזרת.

 :צביעת חלקי המבנה   11.03

צביעת חלקי בנייה כגון תקרות, עמודים, קירות ועד' בסיד סינטטי, "אמולזין",     "סופרקריל",  .א

 ן היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים."טמבורטקס" וכד' כוללת, בי

 1103צביעת חלקי מבנה כגון טיח, בטון, "איתנית", גבס וכד' תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק  .ב

 מפרטי היצרן ומפרט מע"צ )אין לצבוע משטחי גבס, לוחות או בלוקים ביסוד סינטטי.

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

שכבות סיד  34במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות   11031ההכנה עפ"י סעיף 

 שלישית(.  15% -שנייה ו 30%סינטטי )ראשונה דילול במים, 

 שכבות. 2 -העבודה כוללת גם "בונדרול" ב

 ושלוש שכבות גמר נוספות לפחות. A.V.P 30%-40%בצביעה בצבעי  .ד

 בונדרול" והכנת השטח פי.וי.אי או קומפלימר אקרילי.שכבות " 2העבודה כוללת גם 

שכבות "בונדרול", שכבת "טמבורפיל" ושלוש  2ביעה בצבע "סופרקריל" כגוללת, בין היתר, גם צ .ה

 ."(2000מיקרון לפחות כ"א )מסוג "סופרקריל  25שכבות "סופרקריל" בעובי 

חיר צבע סוג  אחר כגון "איתן" בכל מקום בו נרשם "סופרלק" רשאי האדריכל לדרוש ללא תוספת מ .ו

 , "טמבורלקס" וכד'.77"אקריל עץ" מ.ד. 

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

 לשביעות רצון האדריכל.



 אזורים רטובים לדעת האדריכל )כגון שירותים,  מטבחונים וכו'( יצבעו ב"אקרינול   .ז

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

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

 צביעת משטחי עץ:   11.04

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

 לכה מסוג "דור" בגמר מט משי. אחרת תהיה

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

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

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

 ש שכבות צבע עליון כמפורט., שלו33שתי שכבות צבע יסוד מ.ד. 

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

 למפרט.

 צביעת חלקי מתכת:   11.05

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

ט בסעיף צביעת חלקי מתכת ואלמנטי מסגרות ומפרט מע"צ ותכלול בכל מקרה את כל המפור

 המופיע בהמשך.

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

 בצבע אפוקסי קלוי בתנור. 

( לאחר ניקוי יסוד. שטח הצביעה יחפוף את הגלבון 90%ביעת ריתוכים תבוצע בצבע עשיר אבץ )צ .ג

 מכל צד.ס"מ  10 -ב

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

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

 ניקוי חול יסודי עד למצב של מתכת "לבנה". .2

 שכבה ראשונה של ממיר חלודה. .3

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

 מיקרון כל שכבה. 309גן שכבות צבע מ 2 .5

 צבע קלוי בגוון עפ"י קביעת האדריכל. .6

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

 

ביעת מסגרות מרחבים מוגנים תבוצע עפ"י המופיע בסעיף ד' לעיל בתוספת לדרישות המיוחדות צ .ה

 להג"א ולפיקוד העורף.

 

 ת:בדיקו   11.06

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



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

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

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

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

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

 ייבוש סופי של השכבה.

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

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

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

 הצבע ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח.

 כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן. .ח

 

בחירת האדריכל, ות גם צביעה במספר גוונים שונים ובמקומות שונים עפ"י  . עבודות הצבע כוללא  11.07

 הן 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

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

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

 וכד'(. 06,07,09,12,15,19,22) -וכד' נכללות בביצוע  המוצרים הנ"ל בפרקים המתאימים של המפרט 

ן אלמנטים שונים או סדקים יבצע הקבלן מערכת    "טמבורפלקס" במקומות בהם קיים חיבור בי .ג

 במקום "טמבורטקס".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מיניוםעבודות אלו - 12פרק 
 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.12 כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק

 

 ת פרק:תחול   12.01

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

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

 הנ"ל בבניין ובינם לבין עצמם.

 תקנים, תקנות ומפרטים:   12.02

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

המפרט המיוחד, התקנים הישראלים ומפרטי מכון התקנים העדכניים, הנחיות היצרנים והוראות 

 התכניות והוראות האדריכל.

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

 ת לרבות כל השינויים שיידרשו לכך.הדלתות והויטרינו

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

 ביותר.

 מפרטי מכון התקנים:   12.03

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

 נ"ל.העדכניים שנוספו מאז הוצאת הפרק ה

 המפעל והקבלן:   12.04

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

 שנים בייצור מוצרים אלה. 8 -שלא יפחת מ

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

ח רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל  קבלן, או מפעל שלדעתו אלומיניום במבני ציבור. המפק

 הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.

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

 המזמין.

 :תכניות עבודה ודוגמאות  12.05

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

 הפרזול, הזיגוג, הגמר וכד'.

  התכניות והדוגמאות לאישור האדריכל במועד המפורט בהמשך.

 האדריכל יורה לקבלן על התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך האישורים.

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



העבודה לכל התקנים,  אישור זה אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן להתאמת

 המפרטים התקנות וההנחיות, וכן מאחריותו הכוללת לטיב עבודתו.

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

שייקבע ע"י המפקח לשם הבטחת הביצוע  יום מחתימת החוזה או במועד מוקדם יותר 14

 בהתאם ללוה"ז.

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

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

נ"ל, רואים אותו כמי שערך את הוראות המפקח לגבי ההחלטה הסופית. לא הודיע הקבלן כ

 הבדיקות והוא יישא באחריות לכל הנזקים שעלולים לנבוע מכך.

הקבלן אחראי בין היתר גם להשארת מרווחים המתאימים לצורך התפעול הנכון,  הפתיחה  .ד

 ת הכוללת.כוהניקוי של פריטי האלומיניום השונים ושילובם במער

 :סיווג ובדיקות   12.06

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

 .Eכינוי 

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

התכניות )אדריכלות ומערכות(, מדד ובדק את כל המפתחים, העביר את ההערות לאדריכל, 

 ריכל על תכניות הביצוע ועל אב הטיפוס במקום.וכן בטרם קיבל אישור מהאד

 

 חומרים, פרזול, חיזוקים וגמר:    12.07

 חומרים:  .א

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

2. 

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

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

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

 בחומר פלסטי שאינו ספוגי עפ"י קביעת האדריכל.

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

 הקונסטרוקטיביים.

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

 אמצעי הפרדה בין חומרים ואמצעי בידוד אקוסטיים.

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

אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן. ככלל, יש להעדיף חומרי איטום אשר 

 ימר.אינם מצריכים שימוש בפרי

 פרזול: .ב



הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו לפני  שסופקו  .1

 הפריטים לאתר.

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

איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול תקין של 

ל המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. הפריט במקום. כל חלקי הפרזו

 כל שאר הברגים יהיו בלתי חלידים.

ירוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיעים במפרט וברשימות הינו פ .2

חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל האביזרים והפרזולים הדרושים 

ם לפעילות מושלמת של הפריט והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או הנדרשי

במקומו ו/או הנדרשים בהתאם לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל 

 לפי קביעת האדריכל.

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

 חשמלית ו/או צורות פתיחה אחרות.

 מיניום.כל זאת גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות האלו

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

ברונזה( ומצופים בכל צידיהם הגלויים בציפוי אלקטרוליטי בגמר  זהה לאלמנטי 

 האלומיניום.

הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצר "הווי" "נורמבאו" או "אוברלק" או ש"ע   .5

 כל, אלא אם צויין אחרת.בגוון לפי בחירת האדרי

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

 בלתי מחליד.

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

 הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.

ד ובשום מקרה לא  ע"י כל הפרזול יחובר לפרופיל בעזרת ברגי אלומיניום בלב .8

 מסמרות.

 הקבלן יגיש לאישור את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים. .9

 הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופילים ובהתאם למפורט ברשימות. .10

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

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

עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת  המוזמנת 

 בחלק הבניין המבוצע, לחלקים עתידיים בבניין.

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

 מחוסמת למניעת קידוח. 

 חיזוקים וחיבורים: .ג

ים גם פרופילים לחיזוק וסגירה על  ל פריטי האלומיניום למיניהם כוללכ .1

 אלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.ה



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

 מעלות. 45פרופילי האגפים יחוברו ב"גרונג" 

ס למלבן בכל מקרה החיבור ייעשה בעזרת אביזר מפינה מאלומיניום אשר יוכנ

 ולאגף כשהם טובלים בחומר איטום כגון אפוקסי.

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

מצופים קדמיום או עשויים פלדה בלתי מחלידה ויהיו מספיקים בחוזקם למילוי 

 תפקידם.

 הגנה וגימור .ד

אנטיקורוזבית עפ"י אישור כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הגנה  .1

 המפקח.

יבחר שגוון   אם לא צויין אחרת, יהיה גמר כל פריטי האלומיניום בצבע קלוי בכל .2

 האדריכל מקטלוג "ראל" )לרבות גוונים מטאליים(.

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

 גוון תובא לאישור לפני ההזמנה.תלות בכמות ובמספר הגוונים. דוגמאת ה

( קלוי, בעובי שלא יפחת SUPER DURABLEהצבע יהיה צבע פוליאסטר משופר )

שנה  20 -מיקרון והאחריות לגבי דהייה, קילוף והתנפחויות לא תפחת  מ 80 -מ

 (. GBS BSG ,QUAICOAT 596)התאמה לתקנים אירופאיים 

ום מאולגן בכל גוון שהוא ו/או האדריכל יוכל גם לקבוע לחליפין גמר אלומיני

 אלומיניום מלוטש. כפי שצויין בסעיפים קודמים.

במידה שהחלופה שיבחר האדריכל לגימור אלמנטי האלומיניום תהיה אלגון, הוא 

. העובי הממוצע 325יהיה בגוון טבעי מלוטש ויתאים לדרישות הנקובות בת"י  

 מיקרון לפחות. 30המינימלי של שכבת האלגון יהיה 

כל חלקי הפלדה שישולבו בעבודת האלומיניום יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית באבץ  .3

מיקרון  25מיקרון או לחילופין עפ"י קביעת המפקח באבץ קר של  80חם בעובי של 

מעטפת ובהתאם לדרישת האדריכל בלפחות וזאת בהתאם למיקום החלק  

ד. חלקים שיפגעו והמפקח. כל חלקי הפלדה יגולבנו לאחר ריתוך, קידוח ועיבו

 לבון קר בהברשה.גבאתר הבנייה יתוקנו בחומר 

 ייצור: .ה

ל הפרופילים יהיו במישור אחד, אלא אם צויין אחרת. אין לחבר פרופילים    כ .1

באמצע אלא רק בזוויות ובפינות וגם זאת רק ב"גרונג". הקבלן אחראי על ביצוע 

 ברמה שתבטיח חוזק, איטום והפעלה תקינה.

    ה"לחיצה" בין החלקים הניידים והקבועים ובינם לבין עצמם לאמספר נקודות  .2

 נק' לכל כנף. 4 -יפחת מ

 מעלות. 180 -העדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים )דלתות וחלונות( בב .3

 בין חלקים ניידים יש לבצע מברשות ואיטום גמישים עפ"י אישור האדריכל. .4

 מויים ומחברי פינה אטומים   כל חיבורי הפינה יבוצעו בכבישה בתוספת ברגים ס .5



ס"מ כ"א     60עשויים אלומיניום. המחברים יהיו בעלי זרועות דו צדדיות באורך  .6

 החודרות לפרופיל בהידוק.

 

 

 זיגוג:   12.09

אם לא צויין אחרת, הזכוכית תהיה חלקה ושקופה ללא ליקויים ופגמים כגון בועות אוויר,  .א

לזיגוג  FEDERAL   SPECIFIPICATION .S.Uגלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות 

 .938ות"י  1099וכן לת"י 

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

 לזגג על מנת לייעל את עבודות הזיגוג באתר הבנייה.

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

 מעל גבי הזכוכית תפסול את הזכוכית לשימוש והאדריכל ידרוש החלפתה.

 הקבלן יספק דוגמאות מכל סוג הזכוכית שבדעתו לזגג.

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

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

וסמכת. מו/או מדרישות כל תקנה, תקן ו/או הוראה של רשות  2במפרט הכללי לגבי כינוי 

 בכל מקרה רואים את ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר הפריטים ללא תוספת כלשהי.

 הזיגוג בדלתות זכוכית ובויטרינות יהיה בזכוכית בטחון רב שכבתית או מוקשה,  .ג

 . הזכוכית תהיה מסוג וגוון עפ"י בחירת האדריכל.בעובי הנדרש, ע"י האדריכל

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

 לפוליקרבונט מלא שקוף בעובי, גמר וגוון עפ"י בחירתו.

כל הזיגוג יורכב בצורה שתאפשר החלפה מתוך פנים הבניין. בכל מקרה תוצב     הזכוכית  .ה

 במפרט הכללי.  12042כפיסים כמפורט בפרק ע"ג שני 

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

 להבטיח אי הפרעת מהלך הניקוז ע"י הכפיסים.

 אחרת. צויןהזיגוג בחלונות שירותים יהיה אטום )צרוב( אלא אם  .ו

רן אן אי.פי.די.אמ ללא פינות חתוכות )חומרי הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופ .ז

 במפרט הכללי(. 120333איטום קבוצה ג' סעיף 

 .  PCIFIERזכוכית בחלקים האטומים תראה זהה לזו שבקטעים מעבירי האור אך תכלול ה .ח

 בקרת איכות:   12.10

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

  .Eרמה  1068רש בת"י העמידות תהיה בהתאם לנד .ב



 הרכבה:   12.11

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

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

 20פני המלבן לא יעלה על ס"מ והמרחק מ 50מ"מ. המרחק בין העוגנים לא יעלה על  35 -מ

עוגנים לגובה ולרוחב המזוזה בכל צד. אין להשתמש  3 -ס"מ כאשר יהיו בכל מקרה לא פחות מ

 במסמרי ירייה.

במהלך העבודה יקבע הקבלן את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישגרים, מאונכים 

המפקח ומאוזנים תוך הבטחם, קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונם המלאה של 

 והאדריכל.

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

 חלק זה ימרח בחומר איטום מאושר.

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

 בצבע מגן מתאים עשיר באבץ.

ות יעשה בחומרי איטום אלסטומריים דו רכיביים עפ"י מפמ"כ האיטום בין הפריטים והקיר .ד

 באישור המפקח. 153

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

 מקרה יכלל, ללא תוספת מחיר פרופיל "אייל ציפויים" או ש"ע.

וויות שונות וזאת ע"מ להבטיח הרכבת פריטים למיניהם כוללת בין היתר גם אביזרים בז .ו

ביצוע קווים קשתיים ואלכסוניים. למרות שהמחברים למיניהם אינם מפורטים ברשימות, 

 רואים אותם ככלולים בעבודה ללא תשלום ומדידה בנפרד.

 הספקה ואחסנה:   12.12

 מוצרי האלומיניום יסופקו לבניין כשהם עטופים ומוגנים. .א

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

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

 תיאור הפריטים:   12.13

" 7000חלונות הזזה יהיו דו או תלת כנפיים )עפ"י התכניות( ויהיו עשויים ממערכת "קליל  .א

רים הנלווים , וכן כל הפרופילים והאביז03304,03307,03310וכוללות גם פרופילים 

 והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

הפרזול יכיל, בין היתר, ידיות שקועות לטריקה, גלגלי אוקולון, מסילות, סגרים,  מנעול 

צילינדר לנעילת הכנף וכן כל האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג   היצרן ודרישות 

 האדריכל.

וסטיקה ועפ"י החלטות האדריכל תתכן החלפות כל מודגש בזאת שבתאום עם יועץ האק

חלונות ההזזה לחלונות קיפ. במידה והאדריכל יחליט על כך תעשה ההחלפה ללא תוספת 

 מחיר כלשהו.

" וכן את כל הפרופילים 2000החלונות הקבועים יהיו בשילוב חלונות נפתחים בסדרת "קליל  .ב

 היצרן ודרישות האדריכל. והאביזרים והאטמים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג



" לרבות חיבורי גרנוג     "פריצות" 2000דלתות האלומיניום והויטרינות יהיו ממערכת "קליל  .ג

וכן    על מערכות הפרופילים  02534, לרבות סרגלי זיגוג מעוגלים כגון 02452,02458מפרופילים 

 והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישת האדריכל.

, צירי פין מחזירים הידראוליים, מנעול 88STGבין היתר גם פרזול יכלול ידיות "נורמבאו" 

מנעולי צילנדר  2אחים "ביטר"(,  חשמלי לרבות התקן מיוחד לפתיחה דו כיוונית )מיובא ע"י

גמא, רוזטות מוגנות, סטופרים. במקומות בהם מופיעה דלת ליד חלון, יבוצע שילוב ביניהם 

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

 הנלווים והמשלימים עפ"י  קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

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

כל המופיע לעיל יש לקרוא יחד עם הסעיפים האחרים במפרט המיוחד. במקרה של סתירה,  .ד

יגוד, ו/או אי הבנה בין התאור לבין המפרט, התכניות ו/או התקנים ו/או דרישות הרשויות נ

 המוסמכות, תקבע הדרישה הגבוהה יותר לדעת האדריכל. 

 בכל מקרה דעת האדריכל תהיה הקובעת הבלעדית.

בכל החלונות והדלתות כלולים כיסוי מזוזות הקפיות וסיפים מאלומיניום לכל עובי הקיר  .ה

ר. כמו כן כלולים הפרדות ואטמים אנכיים ואופקיים )מסנדוויץ פח אלומיניום ממולא המוגמ

 פוליאוריתן מוקצף( בין הפריטים לבין הקירות ו/או העמודים הניצבים.

הדלתות הוויטרינות והחלונות בין חללים שונים, חייבים להבטיח בידוד אקוסטי   מיוחד,  .ו

בין כנפיים ומשקוף ובין הכנפיים  לבין עצמם וכן רצפה לשם כך יכללו בין היתר גם דירוג כפול 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות אבן – 14פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.14 כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק

 כללי 14.1

חיפוי האבן בחזיתות המבנה יבוצעו בשיטת ה"רטובה" . מידות, פרטים ויישום האבן יהיה 

כמפורט בתוכניות קונסטרוקציה, בתוכניות אדריכלות ולפי פרטים. ביצוע עבודות חיפוי האבן 

דוד גובה שורות האבן לפי תיעשה ע"י הקבלן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על הקבלן למ

הפרטים בכל מקום. על כל סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמשך 

העבודה. יש חשיבות רבה לשמור על קווי הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל הגובה ולקבל קווים 

 אחידים.

 חיפויה על קיר שלד ההדבקותטיפול ביחידת החיפוי לפני    14.1.01

 בדיקת טיב, ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים. .א

 יש לבצע אימפרגנציה באמצעות הספגת "קסילוגסן" או ש"ע. .ב

דקות, וניקיון מכל  10 -הספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כ .ג

חומרי זיהום ואבק. ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היווצרות כתמים 

יחידות החיפוי וגם דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון המילוי את בחזית 

 החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות החיפוי.

דקות  10 -לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה )כ .ד

לייבוש בהתאם למזג האוויר. מצב של רוויה מונע ממים אחרים )מי ההתקשרות( 

הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל  להיספג לכל עובי

 זיהום.

כמו כן, על הקבלן להרטיב את שטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח  .ה

והן כאשר יוצקים את מילוי הבטון, ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע  גם אל 

 ין אבני החיפוי.אחורי הלוח, שכן יש בכך כדי לשפר את ההצמדות בין הבטון לב

 מרווחי פוגות    14.1.02

קיים הכרח לאפשר למבנה העשוי מבטון כתשתית לחיפוי בלוחות אבן להצטמק בחופשיות. 

לשם כך יש למקם את לוחות החיפוי במרחק הולם אחד מהשני כדי לאפשר להם להתקרב 

 ולהתפשט.

ות שממתחיו וחומר התקנת הלוחות צריכה להיעשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוח

 האטימה של הפוגה יימצא תמיד במצב של לחץ חלק יותר מחומר החיפוי עצמו.

 2:1ישנם חומרי אטימה שונים אך ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחד 

ובתערובת מים למצב נוח לעבודה. בין קירות לתקרות גו עיגונים מכנים ניתן לאטום בחומר 

 –ע"ג רקע ספוגי(. לפני הכיחול  SIKAFLEX 1Aמני כגון מסטיק גמיש )לא על בסיס שו

 האטימה יש להספיג במרווחים את הקירות והשימוש במים לדחיית כל אבן 

 



או חומר זר ולאחר האיטום להרטיבו במשך ימים מספר. בחיבורים אופקיים אפשר 

ושה. אלה להשתמש במלאי רווח "ספייסרים" חד פעמיים, כדי להשיג את האחידות הדר

מורכבים מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע, אך חוזקם בקריסה מספיק. הטריזים הללו, 

ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסויקו לפני אטימת הפוגות,  2 -יונחו אופקית וכ

שעות לאחר הנחתם. גם לגבי חיבורים אנכיים יש להשתמש בטריזים  50 -אך לא פחות מ

 ם וספג אותם.לאחר שהעץ הושרה במי

 כיחול    14.1.03

מעלות צלזיוס, הכיחול יבוצע בכוחלה  10לא יבוצע הכיחול מתחת לטמפ' חיצונית של 

 מוכנה תוצרת "שחל" או שו"ע בגוון המאושר ע"י האדריכל.

 שמירה על ניקיון חומרי הציפוי  14.1.04

תוך כדי העבודה  בחומר ציפוי מסותת שאינו בעל ליטוש מלא וסופק קיימת ספיגת לכלוך

מחומרים נלווים כגון: טיט, מלט וכו'. באחריותו של הקבלן לסלק מבעוד מועד כל חומר זר 

שעה לנקות עם ספוג  1מזהם. הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן, בפרק זמן של עד 

 רטוב ומים ולשטוף את האזור.

 מכני מאוחר יותר. הקבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים, כדי להימנע מניקוי

 ציפוי מגן עליון    14.1.05

לאחר גמר חיפוי האבן וה"רובה" ולא פחות מעבור שבועיים מגמר ה"רובה" לפי העיתוי 

 שיתואם עם המפקח יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:

שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של  .א

 החיפוי.

"  אש של חברת H 224ת בחומר "פוליסילוקסן רודוסיל  הספגת הקירו –צביעה  .ב

 "סיקה" או חומר דומה ש"ע אחר.

 את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן. .ג

על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את ההשלכות על חומר  .ד

 החיפוי, כי כל סוג של חיפוי מגיב שונה.

 דוגמאות  14.1.06

 ש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי.על הקבלן להגי .א

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

מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות  12 -בשטח של כ

 מסברב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות המפקח.

 .431, 362, 378ובמפמ"כ  2378י כל העבודות יבוצעו בהתאם למפורט בת" 14.1.07

 

 חיפוי בשיטה ה"רטובה" 14.2

 הכנת שטחי החיפוי 14.21.01



בכל השטחים החיצוניים שיחופו באבן לרבות קירות, קורות בטון תלויות, שטחי עמודים, 

וכיו"ב בהתאם למוצג במפרט בתוכניות, יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הכוללות קילוף 

ם בהתאם להוראות המפקח. עבור הכנות אלו לא ישולם בנפרד טיח רופף ויישור השטחי

 ועלותם כלולה במחיר החיפוי.

 במקומות שיורה המפקח יבוצע בנוסף לאמור לעיל גם העבודות הבאות:

קילוף כל שכבות הטיח הקיימות, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים, הרחקת  .א

 כל הגופים הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר.

ספוס הקיר, לשיפור והדבקת שכבה אוטמת, ההתזה תהיה בצפיפות של התזה לח .ב

מהשטח המותז. לפני ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לסתום  57% -לא פחות מ

קל קיני החצץ. לרבות את ברזלי הזיון הגלויים. שכבת החספוס שתותז מתערובת 

וזל מים: חול. התערובת הנ"ל תדולל בנ 2-צמנט ל 1חול ביחס -יבשה של צמנט

 ולא יוספו מים מעבר לכך. 1:1סיקה לטקס ביחס נפחים 

" או ש"ע בשתי שכבות FX-100ע"ג שכבת החספוס יבוצע איטום ב"טורוסיל  .ג

 בהתאם למפרטי ופרטי היצרן.

עבור הכנות אלו ישולם בנפרד בהתאם לאמור בכתב הכמויות. המחיר כולל יישום 

 בשטחים קטנים, רצועות וכו'.

 

 

 שת ברזלר 14.2.02

מ"מ,  100x100במרווח בין קירות שלד לציפוי השיש תורכב רשת בעלת גודל עין  .א

 מיקרון. הרשת תמצא במרכז המרווח. 80מ"מ בגלוון מלא בעובי  6בקוטר 

עיגון הרשת ביציקות בטון תיעשה ע"י יחידות פיליפס, סוג הפיליפס יאושר ע"י  .ב

 "ג לפחות.ק 150המפקח. חוזר העוגנים לכוחות שליפה יהיה 

עיגון הרשת, וחיבור לאלמנטי הבטון, מידותה רשת, גמת גלוון הרשת, מיקום  .ג

 הרשת. חייבים לקבל אישור מהמפקח המתכנן.

 .SIKA-FLEX -סביב קידוחי העוגנים יבוצע איטום נקודתי במסטיק ש"ע ל .ד

 

 קישור בין החיפוי לשלד הבניין 14.2.03

ם השונים והתערובת תהיה דלילה המרווח שבו יוצק הבטון הוא בהתאם לפרטי .א

חול ים גס. אפשר להוסיף מוספים כדי  2 -צמנט ו 1"שמנת" ביחס של 

להפוך את הבטון אטום למים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי  

 התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין האבן.

חלל שבין לוח הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את ה  .ב

האבן לבין השלד. ההשפעה ההידרוסטטית של יציקת הבטון תמנע באמצעות 



ס"מ והיציקה  20– 25יציקות חוזרות ונשנות כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה 

 שעות. 5 -ל 4הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה דייה מבחינת זמן בערך 

מים על אבן החיפוי. את הנ"ל על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכת .ג

עליו לבדוק לפני בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה 

לפני השימוש במוספים עליו להתאים )תוך התייעצות עם יצרני המוספים או בעלי 

 מקצוע מנוסים( את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח היעדר כתמים.

 וי לשלד הבניין ע"י חירוץ פני צד ההדבקותשיפור הדבקות לוחות החיפ 14.2.04

מאחר וצד הדבקות השיש לשלד הבניין חלק )מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט 

יהלום( ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי, יש ליצור 

יתות הלוחות. מקדמי ביטחון ברמת ההדבקות )בלא כל קשר לעיגון מכני( ע"י חירוץ או ס

החירוץ או  חספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון היצוק.  

 הסיתות יבוצע בהתאם לפירוט הבא:

מ"מ ובכיוון  2 -חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ .א

 אופקי או אלכסוני.

יפוי ויבוצע ע"י משטח פני הדבקות של יחידת הח 70% -החירוץ יהיה לא פחות מ .ב

 חירוץ מכונה או חירוץ יד, אך בבקרה על אי החלשת מבנה, וחוזק חומר החיפוי.

 ניתן לבצע במקום חידוש התזה של מלט ונוסף באישור המפקח. .ג

 

 

 חומר העיגונים )אנקרים(     14.2.05

 כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים להימצא

סביבו, כגון: חומרים כימיים או אחרים המומסים או המותקפים מרטיבות או ממי 

גשמים. )לא מותקפים בקורוזיה(. עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל קבלן 

לצפותם/לכסותם ולעטפם בבטון בזמן היציקה מבלי להשאיר חלקים גלויים של עוגנים 

 לא מכוסים בבטון.

 ה והתחברות העיגון ללוח / אריח החיפויצור    14.2.06

עוגנים, עוגנים נושאים ועוגנים תומכים. מיקום  3 -כל לוח חיפוי חייב להיתמך ב .א

קידוח חור לעיגון, יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח )פני הלוח( כך 

שהמחיצה הפנימית שעליה מופעל המאמץ המרבי תהיה בעלת עובי מרבי, 

 ונית תשמש לחפות על העוגן.והמחיצה החיצ

מ"מ ועומק  5מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר  4 -עיגון בעל קוטר של לא פחות מ .ב

מ"מ. יחויב להישמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבניין לא יוצמד  30קידוח 

 -ל 0.8בדבקים לחומר החיפוי. חוט העיגון היוצא מחור הקידוח חייב להימצא בין 

 יחידת החיפוי ולא באזור מרווח החיבור או במרווח הפוגה. ס"מ מתחת לקצה 1



יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך, כלומר בחלק העליון של הלוח  .ג

ס"מ מפנית  7והשנים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים של 

 היחידה.

לא תהיה  העיגונים יבוצעו בצורה מדויקת בהתאם לפרטים, כך שבשום מקום .ד

 בליטת מתכת לתוך המישק הפוגה בין לוחות/אריחי החיפוי.

 עוגנים מכניים    14.2.07

בנוסף לעוגנים שתוארו בסעיף הקודם )עוגני צד( יינתנו חיזוקים נוספים באמצעות עוגנים  

מכניים, בכל גובה של קומה יינתן עיגון נוסף לכל שורת האבנים, העיגון מתבטא לברגים 

אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות אשר יעוגנו בתוך בטון השלד, חדירת העוגן עם ציפוי 

 ברגים כאלה. 2בכל אבן יוחדרו ס"מ  6 -בשלד הבטון לא פחות מ

סוג עיגון זה יינתן גם בשורות אבן התחתונות )מעל קו הקרקע( בשורות שמעל הפתחים, 

צידיהן. בורג העיגון יהיה בקוטר  2 -באדני החלונות, באבני הקופינג כמו כן בפינות הבניין מ

מ"מ יותר מקוטר הבורג )העוגן(. העוגן  2 -מ"מ. קוטר חור קידוח באבן יהיה כ 8עד  7של 

יוחדר בדפיקות לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראות המפקח. עיבוד פקק מאבן שיוכנס 

 בחור של העיגון המכני במפלס החיפוי הכנסתו לא יורגש במבט עין.

 זוויתנים    14.2.08

מ"מ לקיר הבטון  50/50/4בכל קומה בהתאם למסומן בתוכנית יקבע הקבלן זווית במידות 

 להשענת האבן. הביצוע לאחר ביצוע שכבת האטימה.

 חיזוקים  14.2.09

 על הקבלן לבצע חיזוקים בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה.

 חיפוי בשיטת "ההדבקה"   14.3

 דרישות התשתית   14.3.01

המשטחים המיועדים לחיפוי, יהיו יציבים, מיושרים וחלקים. התשתית תימסר כשהיא 

מישורית, חלקה, נקייה משאריות בטון, מסמרים, חוטי ברזל, בליטות בטון, פסולת בניין, 

 שמן, אבן ולכלוך מכל סוג שהוא.

, יבצע במידה ושטחי הבטון לא יהיו לשביעות רצון המהנדס ו/או המפקח כהכנה לחיפוי אבן

. ביצוע 1חלק  1920הקבלן, על חשבונות, טיח חוץ כתשתית לחיפויים קשיחים בהתאם לת"י 

 טיח כמפורט לעיל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.

 חומרים  14.3.02

 ההדבקה תבוצע בדבק מסוג "דומקריט" או ש"ע ע"ג טיח חוץ שחור ושכבת איטום. .א

, לא בעירים ובלתי מסוכנים באחסנה, בהובלה כל מוספי הטיט יהיו בלתי רעילים .ב

 ובערבוב, בזמן היישום ולאחריו.

טיט ההדבקה ומילוי המישקים יהיו עמידים בכל תנאי אקלים, בפני כפור  .ג

 וכימיקלים מהולים.



טיט ההדבקה וחומר מילוי הרובה, לאחר ייבוש, יהיו עמידים בפני חומצות  .ד

 מזון. ואקלים מהולים, שתן, סוכר, חומץ ופסולת

 כל מוספי הטיט יהיו תואמים וממקור אחד בלבד. .ה

כל החומרים יובאו לאתר באריזתם המקורית. תוספת של חומרים או מים באתר  .ו

 לא תותר אלא באישור היצרן ו/או נציגו וע"פ הוראותיו.

 אופן היישום    14.3.03

מ"מ.  12x12טיט ההדבקה ייושם על גבי המשטח ע"י כף משוננת בלבד, שינון של  .א

יש להרטיב את האבן לפני הדבקתה, בסמרטוט לח או ספוג, לשם סילוק האבק 

 המצטבר על גבה ולשם הורדת הטמפרטורה שלה.

שעות בלבד. ביישום של אבן  6-4יש להכין כמות חומר, אותה אפשר ליישם בתוך  .ב

סמ"ר, יש למרוח שכבה דקה של טיט הדבקה גם ע"ג  400ששטח בנייה עולה על 

 י הדבקתה.האבן לפנ

יש להשתמש בפטיש גומי, ל"הטבעת" האבן למקומה לאחר לחיצת האבן אל הקיר  .ג

 30-20המצופה טיט הדבקה. עבודות פילוס, יישור וכיוון האבן ניתן לבצע תוך 

 דקות מן ההדבקה. )תלוי בטמפרטורת הסביבה(.

, כל עודף טיט ינוקה מפני האבן תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד או ספוג רטוב .ד

 זמן שהטיט עדיין רטוב, לשמירת מראה נקי של היישום.

 

 

 מילוי מישקים )כיחול(    14.3.04

כל המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת לכלוך וימולאו בתערובת בגוון לפי  .א

 בחירת האדריכל.

 עודף חומר ינוקה ע"י מים עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי. .ב

ולקו ע"י ניקוי בחומר ניקוי. ראשית יספגו המישקים שאריות של חומר יבש, יס  .ג

דקות. אין להשתמש בחול  30-15במים ולאחר מכן יורטבו בחומר הניקוי למשך 

ושפשוף במברשת ניילון ו/או בחומרי ניקוי חומצתיים לניקוי משטחים מלוטשים 

 ומישקים צבעוניים.

 גמר עבודה והגנה  14.4

 יישום מכל שארית וימסור את העבודה כשהיא מושלמת.הקבלן יינקה את השטח לאחר גמר ה .א

 שנים. 10הקבלן ייתן תעודת אחריות לטיב החומרים והעבודה לתקופה של  .ב

 אופני מדידה מיוחדים   14.5

מדידת חיפוי חזיתות המבנה יהיה ברוטו כולל כל הפתחים למיניהם לפי השטח הנראה לעין.  .א

 ות וקופינגים.מחיר היחידה כולל חשפי פתחים, אדני חלונ



 פירוק חשפי פתחים, אדני חלונות וקופינגים כלול במחיר החיפוי ולא נמדד בנפרד .ב

 מדידת חיפוי קיר מפלי המים יהיה לפי פרישה בהתאם לשטח הנראה לעין לרבות קופינגים. .ג

 חיפוי ספסלים כלול במחיר הספסל. .ד

. 431, 362, 378במפמ"כ ו 2378מחירי היחידה כוללים את כל המפורט לעיל וכל הנדרש בת"י  .ה

 קילוף הטיח הקיים ואיטום הקיר נמדד בנפרד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות מיזוג אויר - 15פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.15כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 
 

 עבודה:היקף ה 15.01
 

 הקבלן יבצע מתקני מיזוג אויר ואוורור לפי הפירוט העיקרי הבא :           

 יחידות מיזוג אוויר מפוצלות עיליות. -

 שרוולי מעבר בגגות כולל "מקל סבא". -

 צנרת גז וחשמל בין שני חלקי היחידות המפוצלות. -

 חיווט מושלם.  -

 בדיקות, הפעלה ראשונית, הרצה וויסותים. -

 ספר מתקן. -

 ירות ואחריות.ש -

 

 תיאור העבודה: 15.02
 

 בניית גן ילדים חד כיתתי במושב ברוש.

 .במסגרת עבודתו יספק ויתקין המזגן יחידות מפוצלות עיליות בחדרים השונים

 

 
 תנאי תכנון  15.03

 
 :א. תנאי אקלים חיצוני          

       
 בקיץ:

 C  037   -תרמומטר יבש לתכנון  

 C 021    -  תרמומטר לח לתכנון 

 בחורף:          

 C 02.3 –תרמומטר יבש לתכנון           

 ב. תנאי פנים לתכנון:

 

    C 02- /+ 023  בקיץ:           

 . C 02 -/+ 021 בחורף:           

 
 
 

 ג. מפלסי רעש פנימי מותרים            
 

, מדוד בכל                                    A דציבל בסקאלה   42ת המזגנים לא יעלה על מידת הרעש כתוצאה מפעול                                   

 מקום בחללים הממוזגים. אם לא יתקבלו מפלסי רעש הנדרשים יוסיף הקבלן על חשבונו ,  משתיקי 

 רמת רעש הרצויה . עד לקבלת –רעש , בידוד אקוסטי , בולמי רעידות וכד'                                    

   
 
 
 



  תכניות עבודה ומפרטי ציוד   15.04                
 

 במפרט הכללי יספק הקבלן תוכניות עבודה :            150042בנוסף לאמור בסעיף   

פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבלן בתוך הקטלוגים  -

 ם לדגם המוצע. יש לציין את כל הפרטים השייכי

אזי   -במידה והקבלן יציע יחידת מיזוג אויר השונה  במידותיה מן המידות שבשרטוטים   -

 לאישור היועץ . -יכין תוכניות העמדה של הציוד 

 
 תפר בין קבלנים    15.05

 
 עבודות חשמל .א

 
מיזוג קבלן החשמל יבצע לוח חשמל חלוקה ראשי למתקני מיזוג אויר , ומשם יזין את כל ציוד ה -

 : אל כל היחידות המפוצלות.

 ההזנות יסתיימו במפסק בטחון , או שקעים מתאימים למזגנים .  -

קבלן המיזוג יתאם עם קבלן החשמל את המיקום המדויק של כל ההזנות  בשטח בהתאם        -

 לציוד אשר יאושר לו . 

 
 עבודות אינסטלציה .ב

 
 וז מ"א .במסגרת עב' אינסטלציה בבניין, תוכננו זקיפים לניק -

 תהיה חלק מעבודות קבלן מ"א. -ההתחברות לזקיפים -

 
 ג.  עבודות בניה

 
כל הפתחים בבטונים, פתחים או חריצים להכנסת הצנרת בקירות פנלים , בלוקים או גבס,  -

יבוצעו ע"י קבלן מ"א . באחריות קבלן מיזוג האוויר לתאם הפתחים הדרושים לו עם המזמין 

 וקבלן הבניין.

 .PVCרת  דרך קיר תבוצע ע"י קבלן המיזוג שרוול מעבר מ בכל מעבר צנ -

 כולל "מקל סבא" בגג.  PVCבכל מעבר דרך הגג יתקין הקבלן שרוול מעבר מ  -

לאחר ביצוע מעבר הצנרת בקירות, באחריות קבלן מיזוג האוויר לאטום המעבר ע"י בידוד  -

 אקוסטי דחוס .יש  להקפיד שלא יהיה מגע בין השרוול לצנרת.

מעבר צנרת בגג באחריות הקבלן לאטום המעבר נגד גשם כולל ביצוע "רולקה" מסביב  לאחר -

 לשרוול.

 קדחים או חציבות בבטונים לא יבוצעו ללא אישור בכתב מיועץ הקונסטרוקציה במבנה. -

          
               

 יחידת מזגן מפוצל עילית  15.06 
 

" ומיצובישי LGמת חברת   "אלקטרה", "תדיראן", "היחידות תהינה מוצר מוגמר של יצרן ידוע כדוג

 בעלת תו תקן ותו אנרגיה ממכון התקנים.

היחידה תהיה  עילית דקורטיבית  כפי הנראה בתוכניות האדריכלות  להתקנה על הקיר בגובה. המאיידים 

 " מפולסים היטב. Lיותקנו לקיר ע"ג פרופילי "

לדה מגולוונת בחם לאחר הייצור עם סידור נעילה או סורג היחידה החיצונית תועמד ע"ג קונסטרוקציית פ

 ומנעול מתאימים לתקן ישראלי דוגמת שחקים או ש"ע.



" מחוברת בהלחמות כסף. קוטרי הצנרת Lצנרת  הגז בין יחידה חיצונית לפנימית תהיה מנחושת דרג "

. הצנרת A R410ת עם גז קירור בהתאם להנחיות ייצרן היחידות, לפי גודל היחידה. עובי הדופן יתאים ליחידו

צנרת חיצונית .  50%דביק בחפיפה של    PVCמ"מ לפחות, ועם ליפוף סרט  12תבודד בארמפלקס בעובי 

 לבן. PVC)כלול במחיר ההתקנה( . קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בתעלות  תלופף בסילפסט עטיפה כפולה

 להוראות ייצרן המזגנים. יתאימו -קטעי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

 כיפופי צנרת יעשו אך ורק במכונה. צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף.

או חומר אחר מאושר ע"י פיקוד   MCTמעבר צנרת בקיר הממ"ד יבוצע ע"י שרוול תקני ואטימתו ע"י 

 העורף.

 

 

  

 : צביעה וגמר שטח      15.07
 
וכד' יהיו מפרופילי פלדה  סטנדרטיים מגולוונים. בנוסף, כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות,  .א

הפרופילים יהיו צבועים בשכבת ווש פריימר ושתי שכבות צבע עליון לקונסטרוקציות. בשתי שכבות 

 מיקרון.  50מיקרון, ושתי שכבות צבע עליון בעובי   50צבע כרומט אבץ  בעובי 

 מיקרון. 12.5צופים קדמיוס בעובי כל הברגים, מוטות מתוברגים, דסקיות וכו' יהיו מ .ב

 
 
 

 הפעלה   15.08
 

הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה ייעשה כל הבדיקות והויסותים 

הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן  הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתקן כמוצלחת וניתן 

תחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בגמר המיתקן והן בשתי פעמים יהיה  למסור את המתקן. הקבלן מ

 נוספות כפי שיקבע בתקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת הבדק הראשונה .

 
 

 הוראות הפעלה ואחזקה  15.09
 

 הקבלן יספק חוברת מתקן לכל המערכת בשלושה עותקים. בכל חוברת ימצא:

 שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר .א

 י המתכנן מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצעשרטוט .ב

 קטלוגים מפורטים של הציוד המסופק .ג

 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי .ד

 הוראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי שוטפים. .ה

 מחיר אספקת החוברת לא ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר  הקבלן.

 
 שרות ואחריות   15.10

 

במשך שנתיים של הבדק , החל מיום קבלת המתקן את כל   פעולות  הקבלן יבצע .א

האחזקה והשירות הדרושים לרבות: שימון וגירוז מיסבים, בדיקת הגנות 

מדחס ושאר ההגנות החשמליות הקיימות,מתיחת רצועות, החלפת מסננים 

 הכל קומפ' אחד. -כולל , תיקוני אטמים, טיפול במים, פירוק וניקוי וכו'

הקבלן על המתקן תהיה לשנתיים . התאריך הקובע יהיה החל מקבלת אחריות  .ב

המתקן ע"י המפקח. תוך תקופה זו , חייב הקבלן  בתיקון כל פגם או תקלה 

שעות ממועד  24שיתגלו בפעולת המתקן וזה יעשה על סמך  קריאת המפקח תוך 



הקריאה. הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק 

קין  חלק חדש במקומו, במקרה ויידרש ע"י המפקח. אם לא יבוא הקבלן וית

 באמצעות עובדים לבצע התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה 

 .אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות

 

 אופני מדידה מיוחדים    5.111

כל המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמים,  .א

הדרושים להפעלת הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים לרבות 

המערכת בצורה תקינה ומושלמת, אלא אם צויין אחרת במפורש. שיטות 

 המדידה יתאימו לשיטות המדידה של המפרט הכללי של משהב"ט.

המחירים בכתב כמויות יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות, שילוטים  .ב

אשר לא יימדדו בנפרד אלא  –ואחריות לשנה , וספר מתקן ויסותים, שרות 

 ייכללו במחירי העבודה האחרים.

במחיר יחידות  מפוצלות ומיני מרכזיות,  יש לכלול גם את מחיר  מפסק  .ג

 ביטחון מוגן מים במחיר היחידה ולא יימדד בנפרד.

                 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רות חרש פלדה וסיכוךמסג – 19פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.19כולל אופני המדידה הרלוונטיים בפרק 

 

 כללי 19.01

לן. על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד להקמת קונסטרוקצית הפלדה כמתואר לה 19.01.1

 כולל כל קורות הפלדה, פלטקות, ברגים, אלקטרודות וכו' להשלמה מלאה של הקונסטרוקציה .

 אלקטרודות וברגים נכללים במחיר הפלדה ולא ימדדו.

 

 כללי -תכנון מפורט   19.01.2

הקבלן יגיש תכניות לייצור ולהקמת המבנה, בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה  המצורפות לחוזה.  

, 1027, 5חלק  1026, 918, 691, 669, 567, 414, 313, 266, 265, 1חלק  127ימו לדרישות התקנים )התכניות יתא

 1476, 1458, 1380, 1341, 1340, 1339, 1338, 2חלק  1226, 1225, 1173, 1133, 1064, 1062, 1061, 1032, 1028

 (.4271, 1,2,3חלקים  1751, 1773, 1556, 1508, 3חלק 

 סים בתקנים הישראלים, יתאימו לדרישות תקנים זרים המצויינים לעיל.נושאים שאינם מכו

 1032להלן. כמו כן יגיש הקבלן נוהל ריתוך )מפרט ריתוך( בהתאם לת"י  19.01.5אישור התכניות ראה בסעיף 

 .AWS-D1.1, או לפי 1חלק 

ה, או אי התאמה במקרה של אי התאמה בין המפרט לבין התכניות הכלליות שהוגשו לקבלן במסמכי החוז

על הקבלן להעיר את תשומת ליבו של המפקח לפני השלמת  –של המידות בתכניות אלה, או של סוג החומרים 

 תכניות הייצור וההקמה.

 

 תכניות ייצור  19.01.03

תכניות ייצור יוכנו בקנה מידה הנדרש לצורך הגדרת הדרישות למטרת ייצור הרכיבים הקונסטרוקטיביים, 

 .1חלק  1225הכיסוי. התכניות יכללו השלכות, חתכים ורשימות חומרים וחלקים כנדרש בת"י  לרבות רכיבי

 בין השאר יכללו התכניות את הפרטים דלהלן:

 צורת הרכיב לרבות סוג החומר ואופן ייצורו )ערגול בחם או בקר(, ממדי חומר הגלם. א.

 מידות הרכיב, משקלו, מספרו, מיקומו וסדר הרכבתו. ב.

 מום מוקדם לפני ביצוע ריתוך, בהתאם לעובי הרכיבים.חי ג.

ברגים: סוגם)ברגי מתיחה, ברגי גזירה, ברגי דריכה, ברגי עיגון וכו'(, חוזקם, מידותיהם החיוניות,  ד.

צורך בקנה גזירה, הוראות לסגירת הברגים הדרוכים, ציון נפרד של הברגים המותקנים במפעל והברגים 

 בטחת הברגים השונים.המותקנים באתר, שיטות ה

 סבולות בייצור. ה.

לרכיב המיועד לגילוון באבץ חם, יובאו בחשבון: הרכב הפלדה, המידות, הצורה, ההכנות הדרושות  ו.

 לתהליך הגילוון ודרישות למיקום ומידות חורים לצורכי הגילוון.

 המשטחים. רכיב המיועד לציפוי בהתזת אבץ, יתוכנן כך שתתאפשר גישה להתזת האבץ בכל ז.

ריתוך: שיטת הריתוך, סוגי התפרים של הריתוך, עובי, אורך וסדר ביצוע התפרים. סוגי  ח.

. סוג האלקטרודות יתאים לסוג התפרים ולתנוחת הרתך 1340, 1339, 1338האלקטרודות יהיו בהתאם לת"י 

 המבצע את הריתוך.

תקנים בבטון בזמן היציקה )ראה תכנית שבלונות כדי להבטיח מיקום מדויק של רכיבי פלדה המו ט.

 להלן(. 19.06.5סעיף 

עיבוד מיוחד הנדרש במקומות מסויימים בקונסטרוקציה כגון אלמנטים בלחיצה ישירה וכמו כן  י.

 שיטות הרפיה לאחר הריתוך.



 כל הנדרש לייצור והכנת הרכיבים, בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. יא.

 תב מהמפקח.התחלת הייצור מותנית בקבלת אישור בכ

 

 תכניות הקמה 19.01.4

. התכניות יכללו השלכות וחתכים )בקנה מידה 1חלק  1225הקבלן יכין תכניות הקמה לפי דרישות ת"י 

 המאפשר קריאה נוחה( וכמו כן פירוט של כל הדרוש להקמה.

 בין השאר יצויינו הפרטים להלן:

 ספרור ורשימת המכללים. א.

 ימוכם בעת ההקמה וחיבורים זמניים.סדר הרכבת המכללים, שיטת ת ב.

 פרטי החיבורים המבוצעים במקום המבנה, וכמו כן הוראות לגבי אופן ההקמה, וכיוון ההתקדמות. ג.

ידי מנוף או אמצעים אחרים, לרבות תמיכות זמניות -הנחיות להרמת המכללים ותמיכתם על ד.

 וחיבורים סופיים במבנה.

 יבורים לבטון.פרטים להרכבת עוגנים בבטון וח ה.

 הוראות לסגירת ברגים, לרבות ברגים דרוכים. ו.

 הוראות לריתוך באתר. ז.

 סבולות להרכבה של מכללים ושל המבנה כולו. ח.

תכניות קירוי וכיסוי לרבות ההכנות הדרושות לפתחים, פרטי החיבורים )לרבות מרחק בין ברגים(.  ט.

 פרטי סגירה ואטימה בפני גשם ורוח.

לצורך הצבת המיתקנים והמערכות המתוכננים על הגג וכאלה המתוכננים להיות תלויים פרטים  י.

 מהגג או מהקירות אל הפנים או אל מחוץ למבנה.

 

 אישור תכניות ייצור ותכניות הקמה 19.01.5

ידו לאחר שתוקנו ע"י הקבלן )אם היה צורך בתיקון(, וזאת -התכניות תוגשנה לאישור המפקח ותאושרנה על

דים שנקבעו במסמכי החוזה. אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה במוע

 והבלעדית של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לנכונות תכניות הייצור וההקמה על כל פרטיהן.

 

  מפעל הייצור 19.01.6

ים לביצוע לפי מסמכי הקונסטרוקציה תיוצר במפעל אשר יצוייד בכל המכונות, המכשירים והציוד הדרוש

 החוזה. המפעל טעון אישור המפקח מראש. אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח.

 המפקח יורשה להכנס למפעל בכל עת ולפקח על הייצור.

 

 ייצור קונסטרוקציה באתר 19.01.7

ביצוע נאות אם יבקש הקבלן לייצר קונסטרוקציה באתר, עליו להוכיח שהציוד ותנאי העבודה, מאפשרים 

של הקונסטרוקציה, בהתאם לכל הדרישות. הדבר טעון אישור המפקח בכתב ומראש. האישור מותנה בכך 

 שהקבלן ייעשה באתר את ההכנות והסידורים שיבטיחו ביצוע כנדרש במסמכי החוזה.

 

 בקרת איכות  19.01.8

ונסטרוקציה ולהודיע למפקח הקבלן יהא חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר הק

ימים מראש, הן על מועד התחלתו של כל שלב ביצוע חדש והן על מועדי הסיום של הרכיבים השונים.  3לפחות 

 לא יוחל בביצוע שלב כלשהו לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו.

והבלעדית לכל אישור מכלל במפעל, או חלקים אחרים כלשהם, לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 

שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. כמו כן הקבלן יהיה אחראי מלא ובלעדי 

 לדיוק במידות, במסגרת הסבולות הנדרשות ולטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה.



-יוחלפו על כל המכללים או החלקים אשר פסל המפקח, בין אם במפעל היצרן או במקום המבנה, יתוקנו או

ידי הקבלן, הכל לפי הוראות המפקח ללא כל ערעור מצד הקבלן. כל בדיקה מעבדתית תירשם ביומני הייצור 

 והמפקח יוכל לעיין בתיעוד בכל עת שייבקש.

 

 קונסטרוקצית הפלדה  19.01.9

 קורות הפלדה יהיו מפרופילים סטנדרטיים בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה בחוזק פלדה של לפחות

ST.37 .ומפלדה מעולה. כנ"ל פחי הקשר ושאר אלמנטי הפלדה 

 מידות הקורות ועובי דופן יהיו לפחות כמסומן בתכנית.

 אין הקבלן רשאי להביא חלקי קורות ולחברם באתר, אלא באישור בכתב של המפקח.

 הרכבה וחיבור חלקי קורות שונים יבוצע באמצעות ריתוך מלא או ברגים, כמתואר בתוכנית.

 כל חיבור והרכבה השונים מהתכנית יש לקבל אישור המפקח או המהנדס המתכנן.ל

 

 

 כללי -חומרים למסגרות חרש  19.01.10

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים פלדה חדשה, בלתי מוחדרת בחלודה. מותרת חלודה שטחית בלבד 

 .Rust gradesבסעיף  ISO 8501-1כמוגדר בתקן  "Cשאינה חמורה מרמה "

הקבלן ימציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים 

 המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.

 להלן. 19.07חומרים לכיסוי גגות וקירות, ראה בפרק משנה 

 

 ופחי פלדה מרותכיםפרופילים, צינורות   19.01.11

, ויתאימו לריתוך. פלדה המיועדת לגילוון באבץ 1225פרופילים ופחי פלדה לעמדו בדרישות ת"י  

חם, תתאים בהרכבה הכימי לתהליך הגילוון. דוגמא תסופק למפעל המגלוון, לאישור התאמת החומר 

 לגילוון.

 

 מ"מ. 2.5י של ויהיו בעובי מזער ,BS 5950פרופילים דקי דופן יעמדו בדרישות 

 

 .1458צינורות פלדה יעמדו בדרישות ת"י 

 

מ"מ ועד בכלל, יהיו בעובי מזערי של  50" ועד בכלל או צינור ריבועי במידות חוץ של 1.5צינורות עד קוטר 

 מ"מ. 2.0

 

 מ"מ. 2.9מ"מ יהיו בעובי מזערי של  50" או בחתך ריבועי במידות חוץ מעל 1.5צינורות בקוטר מעל 

 

 תקרות מרוכבות יתאימו לנדרש במפרט המיוחד.פחים ל

 

 דרישות לפלדות בעלות תכונות מיוחדות מיוחדות יהיו כמפורט במפרט המיוחד.

 

 .1508פחים לכיסוי גגות וקירות יעמדו בדרישות ת"י 

 

 

 



 חיבורי ריתוך 19.02

דות רתך ובהתאם כל חיבורי הריתוך בבית המלאכה ובאתר הבנין יבוצעו ע"י רתכים בעלי תעו 19.02.1

. בכל מקום שידרש בתכנית או לפי דרישת המפקח יבוצע ריתוך בצורה 19.03לתיאור במפרט הכללי פרק 

 ס"מ לסירוגין(. 10רצופה )ביצוע קטעים של 

 הקבלן יבצע על פי דרישת המפקח בדיקות רדיוגרפיות לחיבורי הריתוך )כמות 

 דיקה תתבצע ע"ח הקבלן.הבדיקות תקבע ע"י המפקח או המהנדס המתכנן( הב

 

 כללי 19.02.2

 להלן. 19.03הריתוכים יתבצעו לפי התכניות ונוהל הריתוך כנדרש בסעיף 

 

 ציוד לריתוך 19.02.3

הציוד לריתוך יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות, יכלול מכשירי בקרה 

לעיל( וכלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים  19.01.03ראה סעיף  –מדוייקים לבדיקת זרם )טיב האלקטרודות 

לקויים, ציוד בטיחות וכיו"ב. יש להחזיק את הציוד במצב תקין ומוכן לביצוע עבודה להנחת דעתו של 

 המפקח.

 

יש לאחסן את האלקטרודות, באריזתן המקורית, במקום יבש ומוגן מפני השפעות אקלימיות. במקרה 

ש לייבש את האלקטרודות בתנור. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע שעות, י 4שהאריזה פתוחה מעל 

 עם רטיבות או שיש בהן פגמים או ליקויים כלשהם.

 

 אם מרתכים בחוט רציף, יש להשתמש בציוד המתאים.

 

 הסמכת רתכים 19.02.4

קף, ושברשותם תעודות בנות תו 127יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים, שעברו בהצלחה מבחן לי ת"י 

המגדירות את סוגי הריתוכים, אותם הם מוסמכים לבצע. העסקתו של רָתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים  

 המצויינים בתעודה זו.

 

 :1חלק  127בהתאם לת"י 

 "גוף מסמיך: מעבדה מאושרת או מעבדה מוסמכת, שבהן מסמיכים את הרתכים."

 

כל הבדיקות הנדרשות מסתיימות בהצלחה.  "תוקף ההסמכה: תוקף הסמכת הרָתך מתחיל בתאריך שבו

 תאריך זה עשוי להיות שונה מתאריך הנפקת התעודה.

הסמכת הרָתך תישאר בתוקף לתקופה של שנתיים, בתנאי שהתעודה הרלוונטית נחתתמת מחדש כל שישה 

 ידי מורשה מטעמו ובתנאי שמתמלאים כל התנאים האלה:-חודשים על ידי המעסיק או על

סק ברציפות בעבודות ריתוך בתחום שבו הוסמך כמצויין בהסמכה. מותרת הפסקה הרָתך מוע א.

 לתקופה שאינה ארוכה משישה חודשים.

 עבודת הרָתך תהיה באופן כללי בהתאם לתנאים הטכניים שבהם נערך מבחן ההסמכה. ב.

 לא תהיה סיבה מיוחדת להטיל ספק במיומנות ובידע של הרָתך. ג.

 ים לעיל אינו מתקיים ההסמכה תבוטל"אם אחד מהתנאים המפורט

 

"הארכה: אפשר להאריך את תוקף ההסמכה שבתעודה לתקופות נוספות של שנתיים, בתחום המקורי של 

 ההסמכה, בתנאי של התנאים שלהלן )בהתאם למה שנאמר לעיל בנושא "תוקף ההסמכה"( מתקיימים:

 ִרתכי הייצור של הרָתך הם בטיב הנדרש. א.



קה, כגון מסמכי בדיקות רדיוגרפיות או בדיקות על קוליות או דוחות על בדיקות שבר, דוחות הבדי ב.

 או הערות של המורשה מטעם המעסיק, יוחזקו בתיק יחד עם תעודת הסמכת הרָתך.

 הגוף המסמיך יאמת התאמה לתנאים המפורטים לעיל ויחתום על הארכת המסכת הרָתך."

 

 הכנת שטחים לריתוך 19.02.5

יבים המיועדות לריתוך יהיו חלקות, אחידות, ללא קרעים, סדקים ואי רציפויות אחרות. האזור שפות הרכ

מ"מ מצד התפר( ינוקו מתחמוצת, סיגים, צבע, חלודה, לחות,  50המרותך ושטחים סמוכים לו )לפחות 

 שומנים למינהם, שיירי בטון, או כל חומר זר אחר שעלול להפריע לריתוך.

 

בים המיועדים לריתוך חייבים להתאים זה לזה, תוך נקיטת אמצעים מתאימים קווי השקה של הרכי

 3 -מ"מ, אך לא יותר מ 1.0לשמירת הרווח בינהם בשעת הריתוך, כפי שפורט בתכניות. הרווח המזערי יהיה 

 מ"מ.

 

 כללי -ביצוע הריתוך  19.02.6

ני האלקטרודות, בהתאם לסוג הריתוך יבוצע כמפורט לעיל וזאת בעוצמת זרם בתחום המומלץ ע"י יצר

 19.01.2האלקטרודה, לתנוחת הריתוך ועובי החומר המרותך. כל זאת בהתאם לנוהל הריתוך כנדרש בסעיף 

 לעיל.

 

 מ"מ או יותר, מחייב חימום מוקדם של הפלדה. 20ריתוך רכיבים בעובי 

 

עובי אחיד של התפר, יש  מנת להקל על שמירת-מ"מ. על 50אורך ריתוך פעיל או קטע ריתוך יהיה לפחות 

לרתך עד כמה שאפשר במצב אופקי, כשהאלקטרודה נמצאת מעל לתפר ולהימנע מריתוכים מעל לראש. כן 

יש להימנע מהתזת רֶתך על שטחים שאינם מיועדים לריתוך. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך, 

עשה לפי הוראות יצרן האלקטרודות. יש חייבים להיות יבשים לחלוטין. חימום אלקטרודות לצורך ייבוש יי

 לחמם את האלקטרודות לפני תחילת הריתוך.

 

מעלות צלסיוס ניתן לרתך רק באישור מיוחד של  5 -כאשר טמפרטורת הסביבה או הפלדה היא מתחת ל

 המפקח ולאחר חימום מוקדם של הפלדה.

 

ישות במפרט המיוחד. העיבוד ידי טיפול תרמי, ההרפיה תיעשה לפי דר-אם נדרשת הרפיית מאמצים על

המכני הסופי ייעשה לאחר הטיפול התרמי. עם סיום הריתוך, אסור לזרז את קירור הרכיבים המרותכים ע"י 

 שפיכת מים.

 

 הארכת פרופילים צינורות ופחי פלדה 19.02.7

. הריתוך יבוצע במפעל בלבד, וזאת לאחר 19.04.4הארכת אלמנטים תבוצע כמפורט להלן בסעיף  

המפקח נוכח שננקטו כל האמצעים לאבטחת חדירה מלאה. ייפסלו קטעים שרותכו במפעל ללא אישור ש

 מראש של המפקח.

 

 

 

 

 

 



 סדר ריתוך והשכבות 19.02.8

יש להקפיד על סדר נכון של הפעולות וכיוון התקדמות הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את 

ופש התפשטות בשעת הריתוך עד למועד המאוחר ככל האפשר הדפורמציות והמאמצים, תוך הבטחת ח

בהתאם לנוהל הריתוך שאושר על ידי המפקח. יש למנוע זעזועי הרכיבים המיועדים לריתוך לפני ובזמן ביצוע 

 הריתוך.

 

התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לתכניות הייצור 

 .AWS-D1.1ן וכנדרש בתק

 עבודת הריתוך 19.02.9

חייבת להיות התאמה טובה בין השטחים המיועדים לריתוך וזאת במיוחד לאורך העקומות המרחביות 

ובמקומות המפגש של רכיבי המבנים. המרחק המירבי בין שפות האלמנטים המיועדים לריתוך לא יעלה על 

 מ"מ, למעט בריתוך מילאת. 3

 

מעובי הרכיב הדק, ולא יותר  10%כיבים המרותכים בריתוך השקה לא תעלה על אי התאמה בין פניית הר

מ"מ. במקרה שאי ההתאמה עולה על השיעור הזה יתוקן הדבר ע"י השחזת החומר הבולט בשיפוע של  3 -מ

 , באישורו המוקדם של המפקח.1:24

 מ"מ בין שפות הרכיבים בשעת ריתוכם. 3-1בתפר ההשקה, יישמר רווח של 

 

מ"מ. אסור השימוש  5בים המרותכים בתפרי מילאת יש להביא למגע הדוק, כשהמרווח אינו עולה על רכי

בליבת אלקטרודות או בברזל בנין למילוי חריצים. אם נוצר חריץ רחב מדי יש להרחיבו למידה שתאפשר 

 ריתוך נאות של חתיכה מפלדה בעלת טיב זהה לטיב הרכיב המרותך.

 

 מ"מ. 10-6יועדים לריתוך על גבי פס תמך יהיה המרווח בין המשטחים המ

 

לפני הריתוך יש להשחיז את כל הנקודות)פיקים( שנעשו לצורך הרכבה. חומר הרתך צריך למלא את מלוא 

הנפח של החריץ או המדר )פזה( עד לפני הרכיב המרותך ללא גומות או נקבוביות. על מנת להבטיח את מלוא 

כו מעבר לרכיב המרותך על גבי לוחות המשך זמניים באורך השווה לפחות עובי התפר לכל אורכו יש להמשי

 לשלוש פעמים עובי התפר.

 

תפרים מופסקים מותרים בריתוכי מילאת ובריתוכי השקה רק במקומות שסומנו בתכניות. באיזורים 

 קורוזיביים אסורה הפסקה בריתוכי הקשה.

 

 תוך במעטה גז.אין לבצע ריתוכי השקה המחייבים חדירה מלאה, ברי

 

 בתום עבודות הריתוך יש להסיר באופן יסודי נתזים ושאריות סיגים שלקה.

 

 כללי -בקרת איכות הריתוך  19.02.10

 .(VTבתום פעולת הריתוך ייבדק כל ריתוך בדיקה חזותית )

 בדיקות לא הורסות יבוצעו לפי דרישת המהנדס המתכנן ועל חשבון הקבלן.

 ת, יהיו כמפורט להלן:בדיקות לא הורסות אפשריו

 .AWS-D1.1פי תקן -תבוצע על RADIOGRAPHIC TESTING (RT)בדיקה רדיוגרפית  א.



פי תקן -תבוצע על MAGNETIC PARTICLES TESTING (MT)בדיקה ע"י חלקיקים מגנטיים  ב.

ASTM-E-1444. 

-ASTM-Eפי תקן -תבוצע על LIQUID PENETRANT TESTING (PT)בדיקה ע"י נוזל חודר  ג.

1417. 

-AWSפי תקן -תבוצע על ULTRASONIC TESTING (UT)בדיקה אולטרא קולית )על שמעית(  ד.

D1.1. 

 

 בדיקה חזותית 19.02.11

תתחיל לאחר השלמת הריתוך ולאחר שהריתוך התקרר לטמפרטורת הסביבה.  (VTבדיקה חזותית )

דינמיים ועומסים סטטיים.  בתקן יש הבחנה לגבי עומסים .ANSI/AWS-D1.1הבדיקה תהיה כנדרש בתן 

 להלן עיקרי הדרישות בתקן הנ"ל עבור עומסים סטטיים:

 לא יהיו סדקים. א.

 התכה טובה בין שכבות הריתוך ובין מתכת הֶרֶתך לבין מתכת היסוד. ב.

כל המכתשים יהיו מלאים עד לגובה חתך הריתוך המלא, למעט הקצוות של ריתוכי מילאת מחוץ  ג.

 לאורכם המפעיל.

 קעקוע: .ד

 מ"מ. 1הקעקוע לא יעלה על  –מ"מ  25במתכת בעובי עד  .1

 מ"מ. 50מ"מ, לא יעלה על  300מ"מ יורשו כאשר אורכם הכולל בקטע של  1.6קעקועים בעומק  .2

 מ"מ. 1.6עומק הקעקוע לא יעלה על  –מ"מ  25במתכת בעובי מעל  .3

 נקבוביות בריתוכי מילאת וריתוכי השקה: ה.

מ"מ )הנבוביות  10מ"מ לא יעלה סכום הקטרים של חללי הנקבוביות על  250אורך של בריתוך ב .1

 מ"מ ומעלה(. 1בקוטר 

כאשר  –מ"מ  19מ"מ לא יעלה סכום הקטרים של חללי הנקבוביות על  300בריתוך באורך  .2

 מ"מ ומעלה. 1הנקבוביות בקוטר של 

 .בריתוכי השקה ניצבים לכח המתיכה לא יורשו נקבוביות .3

בקצוות של קורות בנויות מפחים לא תורשה הקטנת עובי חתך הריתוך בכל קצה, באורך העולה על  ו.

 פעמיים רוחב האגף.

מ"מ, בתנאי  1.6בריתוך מילאת רציף, עובי חסר של הריתוך לא יעלה על  –עובי חסר של רתך  ז.

 מאורך הריתוך. 10%שאורך הקטע בו חסר העובי לא יעלה על 

 

בי העומסים הדינמיים יהיו כנדרש במפרט המיוחד. אם לא נאמר אחרת תהיינה הדרישות הדרישות לג

 .ANSI/AWS-D1.1כמפורט בתקן 

 

תוצאות הבדיקה החזותית תרשמנה ביומן העבודה. הקבלן לא יורשה להמשיך בעבודות המשך כגון: צביעה, 

 תיקונים הנדרשים כתוצאה ממנה.גילוון או תיקוני גילוון והרכבה, אם לא בוצעה הבדיקה החזותית וה

 

 בדיקות לא הורסות 19.02.12

בדיקות לא הורסות שנדרשו במפרט המיוחד יבוצעו לאחר שהאלמנטים עברו בהצלחה בדיקות חזותיות לפי 

 לעיל. 19.02.11סעיף 

 



ם סוג הבדיקה, מדגם הבדיקה ותנאי הקבלה/דחייה יהיו כמצויין במפרט המיוחד ועל פי התקנים המוזכרי

 ידי מעבדה מאושרת.-לעיל. הבדיקה תבוצע על

 

על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשרותים הדרושים לביצוע הבדיקות כגון סולמות, משטחי 

 עבודה וכו'.

 

 לעיל. 19.02.10המפקח רשאי לדרוש בנוסף בדיקות לא הורסות, שיבוצעו לפי דרישות התקנים בסעיף 

 

 לקויים טיפול בריתוכים 19.02.13

 טיפול בריתוכים לקויים יבוצע כדלקמן:

כאשר כתוצאה מבדיקות מתגלים פגמים, רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לפי שיקול דעתו  א.

על מנת להבטיח גילוי כל הריתוכים הפגומים או כדי לבדוק שאותו  ,AWS-D1.1אך לא פחות מהנדרש בתקן 

 ומים.פגם לא מופיע ברכיבים דומים ובתנאים ד

יש לתקן את הריתוכים. הקבלן  –אם מתגלים פגמים בבדיקה חזותית או בבדיקות לא הורסות  ב.

יגיש נוהל לתיקון הריתוך אשר טעון אישור המפקח. המקום הפגום יושחז עד גילוי מתכת לבנה ללא פגמים, 

 ולאחר מכן יבוצע ריתוך מחדש.

 

אשונה, בכמות המוגדרת בתקן כאשר בדיקה מדגמית הריתוכים המתוקנים ייבדקו בשיטה זהה לבדיקה הר

נכשלת, ייעשו שתי בדיקות נוספות אשר ילקחו מאותו ריתוך במקומות רחוקים במידת האפשר מהצילום 

. אם הריתוך המחודש לא יעמוד בבדיקות, רשאי 100%הראשון. במקרה של כישלון נוסף ייעשה צילום של 

 חלפתם.המפקח לפסול את הרכיבים ולדרוש את ה

בכל מקרה שיש ספק לגבי טיב הריתוכים תופסק העבודה באותו קטע או רכיב, עד השלמת כל  ג. 

 הבדיקות וביצוע תיקונים כנדרש.

 

 חיבורי ברגים 19.03

חלד, מגולוונים או מצופים לפי דרישת המפקח. ובהתאם למצויין -כל הברגים יהיו ברגי אל 19.03.1

 ם יועברו לאישור המפקח לפני שלב הביצוע.בתוכניות הקונסטרוקציה. הברגי

 

. סוג 1חלק  1225ברגים לחיבור רכיבי קונסטרוקציה, האומים והדיסקיות יתאימו לדרישות ת"י  19.03.2

הברגים וההגנה נגד שיתוך יהיו כמצוין במפרט המיוחד. אם לא נאמר אחרת, תהיה דרגת החוזק המזערית 

 להלן. 19047כמפורט בסעיף  , וציפוי הברגים יהיה5.6של הברגים 

 

 ייצור מסגרות חרש 19.04

 כללי 19.04.1

הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון וקפדני לפי התקנים, המידות וההנחיות שבתכניות 

ידי המפקח. לפני שייגש לייצור המסגרות יבדוק הקבלן את כל המידות בתכניות, את סוגי -אשר אושרו על

 ת התנאים המיוחדים, הדרישות במפרט ובתכניות והאילוצים הקיימים באתר.החומרים, א

 

 שבלונות 19.04.2

השבלונות לצרכי ייצור הרכיבים של הקונסטרוקציה, תהיינה עשויות פלדה, עץ יבש, דיקט, או חומר אחר 

 ידי עובדים מיומנים.-ידי המפקח. השבלונות יבוצעו על-שיואשר על

 

 



 ליםהחלפת פרופי 19.04.3

בהיעדר פרופילים, צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת, אין להחליפם 

באחרים אלא באישורו המפורש בכתב, של המפקח. המפקח יבדוק בכל מקרה ומקרה את הנתונים ואת 

 השפעת ההחלפה המוצעת על החיבורים ועל תנאי החוזה.

 

 ייצור רכיבים 19.04.4

 יבוצע עם פרופילים, צינורות שלמים ופחים, במידות סטנדרטיות קיימות. הייצור

 

לפני התחלת הייצור יש לבדוק את הפרופילים, הצינורות, הפחים וכו', שמהם יורכבו הרכיבים של 

הקונסטרוקציה, ליישרם לפי הצורך באמצעות מכונות או מכשירים מתאימים. אם המפקח מוצא שניכרת 

 ים, בצינורות או בפחים, תהיה זו עילה מספקת לפסילתם.עקמומיות בפרופיל

 

הסבולות בייצור יהיו כמצויין בתכניות הייצור ובשאר מסמכי החוזה. בהעדר דרישה מפורשת במפרט 

 .BSI-ENV-1090-1המיוחד או בתכניות, הסבולות יהיו כנדרש בתקן 

 

 פרטים בתכניות.אם נדרש כפף, יבוצע הכפף במכונות או במכשירים מתאימים לפי ה

 

הסימון על שטחי הפלדה, יבוצע תוך שימוש בשבלונות, אשר יהיה בהם כדי להבטיח את הדיוק הדרוש. 

 חיתוך יבוצע כך שלא ישתנו תכונות החומרים.

 

 מטר, יהיה מחלק שלם אחד. 6ייצור רכיבים שאורכם עד 

 

, כמצויין בתכניות ובמפרט המיוחד. מטר, יבוצעו לפי פרטים המתוכננים מראש 6 -רכיבים שאורכם גדול מ

בהעדר הנחייה במפרט או בתכניות, הארכת צינורות תבוצע עם תותב מתאים לחתך הפנימי של הצינור. אין 

 לבצע הארכה זו אלא באישור בכתב מהמפקח.

 

 לעיל. 19.02ריתוכים יבוצעו כמתואר בפרק משנה 

 

לעיל, לפני הובלת הרכיבים  19.02.12, 19.02.11, 19.02.10בדיקות ריתוכים יבוצעו במפעל, כמתואר בסעיפים 

 לאתר.

 

 ביצוע חורים 19.04.5

ברכיבים שעוביים אינו גדול מקוטר החור, בתנאי  8.8 -מותר לנקב חורים לברגים בדרגת חוזק קטנה מ

 שהניקוב איננו מעוות את החומר. ביתר המקרים יש לקדוח את החורים.

 .(SPLICESת )אין לנקב חורים בפחי התנגשו

 אצטילן, אלקטרודות או פלזמה.-אסור לבצע חורים במבער חמצן

אפשר לקדוח את החורים או לנקב חורים בקוטר קטן מן הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן במקדחים או 

במקדדים. כמו כן יש לקדוח או לנקב, ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים מדוייקים, אם 

נו בתכנית, או דרושים למטרת הרכבה. יש להתאים את כל החורים כך שהברגים יעברו ברגים כאלה סומ

 דרכם בקלות.

 

 .1חלק  1225קוטר חורים מוגדלים או גודל חורים מאורכים יתאימו לדרישות בת"י 



 

 במכללים המיועדים לגילוון בטבילה באבץ חם, יש להביא בחשבון את עובי הציפוי בתוך הקדח.

 

ים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה מדוייקת, ניצבים בדיוק לשטח המגע של החלקים המחוברים החורים לברג

וללא סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם. יש להרחיק זנבות חומר )"גרדים"( ולהשאיר את דפנות החורים 

 במצב חלק ונקי.

 

 הרכבת מכללים 19.04.6

כבת המכללים, תבוצע על משטחים או על שולחנות לפני תחילת ההרכבה, יבדוק הקבלן את כל החלקים. הר

הרכבה ישרים ונקיים, תוך שימוש בשבלונות קבועות ומרותכות אל השולחנות. ההרכבה תבוצע כך שתובטח 

 התאמת המכללים לדרישות התכנון.

 

על גבי כל מכלל יוטבע סימון. במכלל המיועד לגילוון או לצביעה, יוטבע סימון שייראה לאחר השלמת 

 תהליך.ה

 

 שטחי הברגה 19.04.7

שטחי המגע של החלקים, המחוברים באמצעות ברגים, יבטיחו מגע מלא בינהם, ואילו החורים בתוכם יהיו 

מרכזיים. לא תורשה התאמת חורים באמצעות מקבים מוחדרים לתוכם, תוך הקשה בפטישים או אמצעים 

 ה שבקרבתם.אחרים כגון להבה, העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלד

 

 תורשה התאמת חורים באמצעות מקדד מתאים, בתנאי שקוטר החורים בחלקים המחוברים יהיה שווה.

 

כריכות.  2-3יש להתאים את אורך הברגים כל שלאחר נעילת האום, אורך יתרת הבורג מעבר לאום יהיה 

 בחיבור אלמנטים אופקיים יותקן תמיד ראש הבורג למעלה.

הדק היטב את כל הברגים, עד ליצירת מגע בין השטחים המחוברים בהתאם לאמור עם גמר ההרכבה, יש ל

 בתכניות הייצור וההקמה.

 

 .1225דריכת ברגים עתירי חוזק, תבוצע כנדרש במפרט המיוחד ובהתאמה לדרישות ת"י 

 

 

 הובלה 19.04.8

יבים המוכנים, הובלת הרכיבים אל מקום המבנה, תחל רק לאחר קבלת אישור על כך מאת המפקח. הרכ

יוטענו ויסודרו על גבי כלי ההובלה, באופן שיובטחו צורתם, שלמותם ושלמות שכבות הציפוי. יש לקשרם 

היטב, תוך שימוש בתמיכות ברצועות ובשומרי מרחק מעץ, בכדי למנוע התעקמותם, פיתולם או פגיעות 

 ונזקים אחרים העלולים להיגרם בזמן העברה.

 

 פריקה, שינוע ואיחסון באתר.כללים אלה חלים גם על 

 

 צביעה 19.05

 הטיפול האנטי קורטזיבי יהיה בהתאם להנחיות לצביעת קונסטרוקציות פלדה אשר מופיעים בהמשך.

 עיקרי המסמך   19.04.1

  55900חלקי הפלדה ינוקו בזרם חול לפי דרישות התקן השודי  א.

(SIS עד לדרגתS.A. 2.5 ) 



 לדה בשכבת צבע המגן הראשונה.מיד לאחר הניקוי תצופה הפ ב.

 צביעה בצבע יסוד

 איתן בגוונים שונים אחת מהשניה. -שכבות סנטט  2

 יום.  1הצביעה: בין שכבה לשכבה 

 מיקרון. 60מקרון לשכבה סה"כ לפחות  30-35עובי פילם יבש: 

 צביעה בצבע עליון ג.

 שתי שכבות צבע סינטטי איתן בגוון שיבחר ע"י המפקח.

 טין מינרלי.דילול: טרפנ

 הצביעה: בריסוס.

 יום בין שכבה לשכבה. 1יבוש: 

 מיקרון. 60מיקרון כל שכבה סה"כ  30עובי פילם יבש: 

צביעת מקומות הריתוך שיש הכרח לצבעם לאחר ההרכבה, יבוצעו לאחר ניקוי מקומות הריתוך  19.04.2

צבע במקומות ריתוך  19.04.1 במברשת ברזל עד לקבלת שטחים נקיים לגמרי, שכבות הצבע כמפורט בסעיף

 ס"מ לפחות מכל צד. 5תחפוף את שכבות הצבע בשיעור של 

 

 הנחיות הנ"ל הן לגבי צביעת קורות וחיזוקים.      19.04.3

 

 כללי –צביעה    19.04.4

הצביעה תתבצע במפעל, למעט שכבת גימור עליונה שתבוצע באתר. השכבה העליונה תיצבע לאחר ביצוע 

 .תיקוני צביעה

 

אם ירצה הקבלן להשלים את כל מערכת הצביעה במפעל, יהיה עליו לקבל מראש אישור המפקח לכך בכתב. 

גם אם הצביעה תושלם במפעל, יבצעו באתר את כל התיקונים שיידרשו עקב הובלה והקמה, באותם צבעים 

 ושיטות בהם בוצעה הצביעה המקורית.

 עליו לקבל את אישור המפקח מראש. –תאימים לצביעה אם הקבלן יבקש לצבוע באתר, ויש באתר תנאים מ

 

 צביעה על משטחים מגולוונים )מערכת "דופלקס"( תבוצע לפי דרישה במפרט המיוחד.

 

 להלן. 19.07.2פחי פלדה צורתיים לכיסוי וקירוי יהיו מגולוונים וצבועים כנדרש בסעיף 

 

נסטרוקציה פלדה, הוא יבוצע כמתואר במפרט אם נדרש ציפוי מגן נגד אש ושילוב הגנה בפני קורוזיה בקו

 המיוחד.

 

 תיקוני צבע 19.04.5

יש לבדוק היטב, לפני הרכבת הקונסטרוקציה, את פני כל השטח הצבוע ולתקן את המקומות בהם הצבע 

נפגע. בשלב ראשון יש לנקות במברשת פלדה חשמלית או באופן מכני מאושר אחר את מקום הפגיעה, עד 

י מבריק, אחיד ונקי ומיד לאחר מכן לצבוע, בהתאם לשכבות הצבע שנדרשו במפרט לקבלת שטח מתכת

 המיוחד. המפקח יקבע את כל המקומות הטעונים תיקון.

 

 כל תיקוני הצבע ייעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.

 

 אחרי ההקמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.

 



 ס"מ מעבר לקצה המשטח בו נדרש התיקון. 5ון יושמו שכבות הצבע לפחות בכל מקום בו נדרש תיק

 

 לרכיבים הצבועים בצבעי אבקה בתנור ייעשו התיקונים באתר בצבע ובגוון מתאימים.

 

 צביעה בצבע עשיר אבץ 19.04.6

 במפרט הכללי לעבודות הבניה. 1904הצביעה תיעשה כמפורט בסעיף 

 

 הקמת המבנה 19.06

 ח ואחסנהמשלו 19.06.1

לעיל, משלוח הרכיבים מהמפעל טעון אישור המפקח. הרכיבים יאוחסנו באתר,  19.04.8כאמור בסעיף 

 בצורה מסודרת ומוגנת.

 בקרה בזמן ההקמה 19.06.2

בנוסף לבקרה במפעל היצרן, תיערך בקרה חוזרת של הרכיבים באתר. רכיבים שאינם מתאימים לתכניות 

וקו בזמן ההובלה, האחסנה או תוך כדי ההקמה, או שנתגלו בהם פגמים או למצב הקיים במקום או שניז

שלא הובחן בהם במפעל, ייפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל לשם תיקון או החלפה. לא יורשה ביצוע תיקונים 

במקום המבנה, אלא במקרים יוצאים מהכלל, אשר לדעתו של המפקח, מאפשרים זאת מבלי לגרוע מהטיב. 

 בנדון תהיה סופית ומכרעת.דעתו של המפקח 

 

 הקמה 19.06.3

ההקמה תבוצע בהתאם לתכניות ההקמה. כל ציוד אשר יופעל למטרת ההקמה יהיה במצב תקין וראוי 

לשימוש. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של הרכיבים עם ציוד ההרמה על מנת למנוע פגיעות 

ונסטרוקציה והן של ציוד ההרמה, ולשמור על כללי במקומות אלה. יש להבטיח את יציבותם הן של הק

 הבטיחות.

 

בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים. החיבור הסופי של הרכיבים יבוצע רק 

לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים. אין לסלק את התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים 

 כל ברגי הקונסטרוקציה, הכל כנדרש בתכניות ההקמה. לרבות בדיקות נעילת

 

 סבולות בהקמה 19.06.4

הסבולות בהרכבה יהיו כמצויין בתכניות ההקמה ובשאר מסמכי החוזה. בהעדר דרישה מפורשת במפרט 

 .BSI-ENV-1090-1המיוחד או בתכניות, הסבולות יהיו כנדרש בתקן 

 

 חיבורים לחלקי בטון 19.06.5

י בטון יבוצעו על פי תכניות ההקמה. דיוק מיקום החיבורים יובטח באמצעות שבלונות החיבורים לחלק

שיוכנו מראש. אם לא נאמר אחרת, לוחות הבסיס יורכבו על גבי אלמנטי הפלדה שנקבעו בבטון על פי 

 התכניות בזמן היציקה. בלוחות הבסיס יהיו חורים לשחרור אוויר ולבקרת עליית הדיס, כדי לוודא שהחלל

 מתחת ללוח הבסיס מלא בדיס. הטריזים לפילוס סופי של לוח הבסיס, יהיו עשויים פלדה בלבד.

 

-מילוי החלל מתחת ללוח הבסיס, לאחר השלמת עבודות ההרכבה והפילוס של הקונסטרוקציה ייעשה במלט

 וזה.צמנט מוכן דליל ובלתי מתכווץ )מוצר חרושתי(, או בחומר פולימרי, כמצויין באחד ממסמכי הח

 

 עוגנים לבטון קיים יבוצעו לפי האמור במסמכי החוזה.

 



 הגנה בפני אש  19.06.6

 הגנה בפני אש תבוצע כמצוין במפרט המיוחד.

 

 הארקות 19.06.7

מתקני  – 08הארקות יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה וכמפורט בפרק משנה "הארקות והגנות אחרות" בפרק 

 חשמל.

 

 כיסוי גגות וקירות 19.07

 כללי 19.07.1

פרק משנה זה דן בכיסוי מבנים )גגות וקירות( בלוחות פלדה ולוחות שקופים המשולבים בכיסוי. בידוד תרמי 

או אקוסטי של המבנים אינו כלול כאן, והוא טעון תיאור במפרט המיוחד. שימוש בחומרים אחרים יבוצע 

 כנדרש במפרט המיוחד או באחר מיתר מסמכי החוזה.

 

לעיל(. התכנון יכלול את  19.01.5, 19.01.4, 19.01.3, 19.01.2כניות ייצור והקמה )ראה סעיפים הקבלן יכין ת

פרטי הפח, פרטי הכיסוי לגגות ולקירות, חלוקת הלוחות, צורת החיבור של הפחים, אבזרי עזר, סוגרי גמלון 

 הרכבתם.)"פלשונג"(, אטמים גמישים לסגירת חזית פח גלי, מרזבים וכיו"ב, וכן את דרכי 

 

כל הלוחות יהיו חדשים, שלמים ואחידים בצבעם. לוחות פגומים, או סדוקים, או שלדעת המפקח יש בהם 

 פגמים העלולים לפגוע באטימות הגג או במראהו יסולקו ע"י הקבלן, והוא יספק לוחות אחרים כנדרש.

 

 הרכבת לוחות הכיסוי תבטיח אטימות מוחלטת של השטחים בפני חדרית מים.

 

 פחי פלדה 19.07.2

 לוחות פח צורתים  19.07.2.1

 , הלוחות יהיו מגולוונים וצבועים חרושתית.1508לוחות פח צורתיים יעמדו בדרישות ת"י 

 

מ"מ לקירות. אורך הפחים יהיה מקסימלי כדי לצמצם את  0.55מ"מ לגג,  0.75העובי המינימלי של הפח 

 ס"מ, חפיות הרוחב יהיו בהתאם להוראות היצרן. 15מספר החפיות. החפייה המזערית לאורך תהיה 

 

 

 

 אביזרים חרושתיים 19.07.2.2

כל אביזרי העזר הנדרשים, כגון סוגרי גמלון, סוגרי מדלפת, סוגרי פינה לקירות, מוצאים מהגג לצינורות או 

ים לפתחי איוורור יהיו חרושתיים. במידה שאין מוצרים חרושתיים, יורשה הקבלן להציע מוצרים אחר

 לאישור המפקח.

 

אבזרי איטום למינהם העשויים גומי או ניאופרן, או חומרי איטום למינהם הנדרשים לאיטום המושלם של 

הגג יהיו לפי המצוין באחד ממסמכי החוזה או לפי המלצת היצרן של פחי הכיסוי כפי שיצויין בתכניות 

 ההרכבה.

 

 אבזרי האיטום הנ"ל יסופקו ביחד עם פחי הכיסוי.

 

 מ"מ. 0.75. עובי פח לאבזרים לעיל יהיה 1508רגים יתאימו לדרישות ת"י ב



 

 כיסוי גגות וקירות בפחים צורתיים 19.07.2.3

הרכבת הפחים תבוצע לפי מסמכי החוזה ולפי הוראות היצרן. בכל מקרה המרחק המירבי בין הברגים 

 מ"מ. 250רחק לא יעלה על מ"מ. באזורי יניקת רוח מוגברת, המ 500בחיבור פח לפח לא יעלה על 

 

הרכבת הפח צריכה להתבצע בזהירות תוך נקיטת אמצעי זהירות כך שהפחים לא יינזקו וכן שלא ייפגמו 

 הצבע והגילוון.

 

 לאחר ביצוע קידוח או ניסור, יש לסלק מייד את השבבים מפני הפחים.

 

 אל האזנים הסמוכים להם. פינות הקירות יצופו בלוחות פינתיים אשר ייקבעו ביחד עם לוחות הקיר

 

 איטום גג מכוסה בפחים 19.07.2.4

בחפיות בין הפחים, בכל הכיוונים, יותקנו אטמים מגומי או ניאופרן לפני שהפחים יחוברו בברגים למרישי 

הגג, או בינם לבין עצמם. האזורים שעליהם יותקנו האטמים חייבים להיות נקיים, יבשים וללא כתבמי שמן, 

 לפי הוראות יצרן הפח. והכל יתבצע

 

במקומות המצויינים בתכניות ההרכבה, תורכבנה רצועות גומי או ניאופרן שצורתן ומימדיהן כדוגמת חתך 

 הפח, וזאת על מנת להבטיח איטום מלא של שטחי המגע.

 

 להלן(, יבוצעו פרטי אטימה לפי תכניות ההרכבה. 19.07.5אם מתוכננים מתקנים להרכבה על הגג )סעיף 

 

 לוחות לא מתכתיים בחתך צורתי 19.07.3

כיסוי גג או קירות בלוחות לא מתכתיים, בחתך צורתי, עשויים מחומרים כגון מפוליוויניל כלורי, 

 מפוליכרבונט או פיברגלס יבוצעו לפי הפרטים בתכניות או באחד מיתר מסמכי החוזה.

 

 פח פלדהכיסוי גגות וקירות ברכיבי "סנדוויץ" לבניה בחיפוי  19.07.4

רכיבי ה"סנדוויץ" לכיסוי גגות וקירות המצויינים להלן, מורכבים משתי שכבות חיפוי חיצוניות עשויות מפח 

פלדה שביניהן ליבה. הרכיבים יעמדו בדרישות מפרטי מכון התקנים הבאים )עובי הרכיב וסוג הליבה יהיו 

 כמצויין במפרט המיוחד(:

 " לבנייה:  רכיבים עם ליבה פוליאוריתן מוקצף קשיח.רכיבי "סנדוויץ – 1חלק  203מפמ"כ  א.

רכיבי "סנדוויץ" לבנייה:  רכיבים עם ליבה עשויה פוליסטירן מוקצף קשיח  – 2חלק  203מפמ"כ  ב.

 או צמר סלעים או שניהם.

 .1508הפח והברגים )ברגים מתברגים מעצמם( יתאימו לדרישות ת"י 

 

. רמת עמידות 1508שתית. גילוון הפחים וצביעתם יהיה כנדרש בת"י לוחות הפח יהיו מגולוונים וצבועים חרו

 " תבוצע אם נדרש במפרט המיוחד.2בשיתוף "

 

 העובי המזערי של הפחים יהיה:

 מ"מ. 0.5מ"מ, והפח הפנימי  0.6הפח החיצוני  –בקירות 

 מ"מ. 0.5מ"מ, והפח התחתון  0.75הפח העליון  –בגג 

 



פי המצויין באחד ממסמכי החוזה או לפי המלצת היצרן של הרכיבים כפי חומר אטימה בין רכיבים יהיה ל

 שיצויין בתכניות ההרכבה  ויסופק ביחד עם חומרי הכיסוי.

 

. בכל מקרה יהיה סימון 203הסימון על גבי הרכיבים וכל הפרטים בתעודת המשלוח יהיו כמצויין במפמ"כ 

 או לגג וכן יסומן צידו החיצוני והפנימי. של עובי הפח. על כל רכיב יסומן אם הוא מיועד לקיר

 

אם יש צורך לחתוך רכיב בשטח, יש לכסות את קצה פני החתך בפח באותו סוג ועובי של פח הרכיב. פרטי 

 הסגירה יהיו לפי הוראות היצרו. חיתוך הרכיבים, אם נדרש, יבוצע במסור עם שיניים )ולא בדיסק(.

 

 ם מקצה רכיב ומרחק בין הברגים יתאימו להנחיות היצרן.בעת ההרכבה יש להקפיד כי מרחקי ברגי

 

אם בעת ההרכבה נקדח חור ברכיב, במקום שאין בו מריש, תהיה הסגירה באמצעות ברגים מתאימים עם 

 דיסקיות ואטמי ניאופרן.

 

 מתקנים על גגות 19.07.5

ישולבו בגגות לפי הפרטים  מתקנים על גגות כגון: אנטנות, קולטי שמש, מעמדים למתקני מיזוג אויר וכד',

 בתכניות ובמפרטים המיוחדים. בזמן ההתקנה יש להקפיד שלא לפגוע בכיסוי ואיטום הגגות.

 

 ארובות ופתחי איוורור 19.07.6

ארובות ופתחי איוורור יותקנו בגגות כנדרש בתכניות. ארובות בגג מכוסה פחי פלדה תהיינה עשויות פח 

 י יצרן לוחות הפח והן תותקנה לפי הוראותיו.יד-פלדה או פלסטיק, מסופקים על

 

 מזחילות גיא 19.07.7

לאורך גאיות הגג תונחנה תעלות פתוחות תוך חיפוי מלא של הקצוות, והן תיתמכנה לכל אורכן ורוחבן 

בהתקני פלדה מגולוונים קבועים לקונסטרוקצית של הגג. התעלות יחוברו אל הלוחות באופן שימנע חדירת 

 החיבור. מים במקומות

 

 מזחילות וקולטים 19.07.8

 מזחילות מי גשם וקולטים יבוצעו בהתאם לדרישות בתכניות ובמפרט המיוחד.

 

 בדיקת אטימות 19.07.9

 .3חלק  1476היא תבוצע כנדרש בת"י  –בדיקת אטימות תתבצע בגמר העבודה  

הדבר נובע מביצוע לקוי של בכל מקרה של דליפה, כתמי רטיבות ותופעות נלוות של חוסר אטימות, כאשר 

 העבודה, הקבלן יחוייב בתיקון הכיסוי וישא בכל הנזקים הישירים והעקיפים למבנה ותכולתו.

 

 טיב העבודה 19.08

 מ"מ בקוטר הבורג. 0.25חורים יבוצעו רק על ידי קידוח בסטיה  א.

 כל קידוח באלמנט מגולוון טעון אישור המפקח. ב.

 את שיטת ההרכבה. יש לתאם עם המפקח במקום ג.

 יש לתאם עם המפקח את אופי החיבור לעמודים ולקירות. ד.

 

 אורכי פרופילי פלדה 19.09

 מ' לא יורשה להשתמש בפרופילים שחוברו מקטעים קצרים יותר. 12באלמנטים שאורכם אינו עולה על 



 ור ומיקומם.מ' יש לקבל הנחיות בכתב מהמתכנן לפרטי החיב 12בפרופילים שאורכם אינו עולה על 

 

 

 ברגים 19.10

כל הברגים לחיבור ופלטות יהיו אל חלד עם גומות לאטימה מניאופרן באורך מתאים. החיבור למרישים 

 יעשה ברכס הפח. הכל בהתאם להנחיות היצרן.

 

 פלשינגים –אלמנטי חיפוי  19.11

 מות החיבור.ביצוע לפי הפרטים בתכניות ההרכבה תבוצע בקווים ישרים ללא שינוי זוית במקו

 

 אביזרי איטום, רצועת איטום, אטמים גמרים 19.12

האביזרים יפורטו בהצעת הקבלן. הם לא מוגדרים בכתב הכמויות אולם מובן שהם כלולים בהצעת הקבלן 

 ומבטיחים אטימות מוחלטת של המבנה לגשם ואבק וכניסת ציפורים. הכל בהתאם להנחיות היצרן.

 

 אחריות הקבלן 19.13

שנים מיום גמר אחריות השנתית לאטימות הגג בפני חדירות מים, אבק  5 -יעביר למזמין אחריות להקבלן 

 ולכלוך לאי הופעת קורוזיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רכיבים מתועשים בבניין - 22פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.22המדידה הרלוונטיים בפרק  כולל אופני

 

 כללי:   22.00

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

בין המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, ו/או יתר מסמכי מכרז/חוזה זה, תקבע ההוראה 

 הגבוהה ו/או המחמירה ביותר.

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

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

 זה.

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

ור הדוגמא המזמין יהיה המציע רשאי להזמין את המוצר עפ"י הכמות בדיקה. רק לאחר איש

 הדרושה.

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

22004-22006. 

המציע יכין קטע ניסיוני להדגמה של כל אחד מטיפוסי האלמנטים בגודל במיקום, בצורה  .ה

קטע יוצג כשהוא כולל את הגימור הסופי. המציע לא יתחיל בביצוע שתקבע ע"י המזמין. ה

 השוטף טרם אישור הקטע הניסיוני.

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

 תכנון )תכן(:   22.01

במפרט הכללי.  22.01המציע מתחייב להגיש תכנון מפורט לכ"א מהאלמנטים עפ"י סעיף  .א

והמציע לא יתחיל בעבודה לפני שהתכניות יאושרו. יחד עם  התכניות יוגשו לאישור המזמין

מוסמכים  עפ"י דרישות המזמין של המוצרים  התכניות יעביר המציע מפרט מיוחד ואישורים 

 והאלמנטים השונים.

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

אישור תכנון מפורט, אישור  לקמן:למען הסר ספק שלבי העבודה בנושא האישורים יהיו כד .ג

שלב  אחד למשנהו ללא אישור השלב מ  דוגמאות ואישור קטע ניסיוני. המציע לא יעבור

 אישור כל השלבים הנ"ל. הקודם וכאמור לא יתחיל בביצוע טרם

  



 מחיצות מתועשות:   22.02

 כללי:   22.02.01

ת. סוגי המחיצות,  פרק זה מתייחס לכל סוגי המחיצות המתועשות הבלתי נושאו .א

הכללי )בכפוף לסעיפי   220201, 220202החומרים, הקיים והאחזקה עפ"י סעיפים 

 המפרט המיוחד(.

נוסף ובהשלמה לגבי תכונות המחיצות, הבידוד האקוסטי והעמידות באש,     ב  .ב

במפרט הכלל )בכפוף לסעיפי המפרט  220283 -ו 220105המפורטים בסעיפים 

המחיצות נדרש מעבר לצנרת תברואה, חשמל, תקשורת ומ/א,  המיוחד( יצוין שבכל

כמו כן נדרשת עמידות מים לכל הגובה באיזורים "רטובים" כל זאת עפ"י    קביעת 

ומשקל  2המזמין חומר הבידוד התרמי יהיה מצמר זכוכית בעובי שלא יפחת מ "

 . ק"ג למ"ק. או כל חומר אחר עפ"י בחירת המזמין 80 -מרחבי שלא יפחת מ

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

 והרשויות המוסמכות.

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

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפים במפרט המיוחד( בנוסף  220211 220215בסעיפים 

חיצות המצויים באיזורי סכנת נפילה עפ"י    קביעת  לכך יעמדו המחיצות וחלקי המ

 המזמין בכל הקריטריונים המפורטים בתקן לגבי מעקים ומסעדים.

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

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 220211 220223סעיפים 

במפרט הכללי )בכפוף   220230 220232יה בהתאם לסעיפים הרכבת המחיצות תה .ה

 לסעיפי המפרט המיוחד(.

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

 המפרט המיוחד.

 
  



 מחיצות גבס קלות:   22.02.02

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

לוחות  2בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת יהיו כל המחיצות דו  קרומיות 

 מכל עבר בתוספת מזרוני צמר זכוכית כפי שפורט בסעיפים  הקודמים.

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

ים" ועמידי מים באזורים רטובים. בקירות אש לוחות יהיו דוחי מים באזורים "יבש

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     220252 - 220251השינוע האחסנה, איכות, התיקון עפ"י סעיפים  .ב

 לסעיפי המפרט המיוחד(.)ובכפוף 

במפרט הכללי )ובכפוף לסעיפי     220251 - 220256השלד וההקמה עפ"י סעיפים  .ג

  40המפרט המיוחד( בנוסף לכך יצוין כדלקמן: המרחק בין הניצבים לא יעלה על    

ס"מ. המחיצות יחוזקו ללא תוספת תשלום לתקרות ולאלמנטים  

ת פרופילי פלדה מעוגנים הכל עפ"י     קונסטרוקטיביים אחרים ע"י הארכה ותוספ

 קביעת הקונסטרוקטור והמפקח.

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי      220257התקנת המערכות תיעשה עפ"י סעיף  .ד

מעבר     המפרט המיוחד( בנוסף לכך יותקנו במחיצות ללא מדידה בנפרד "צווארוני

 קח.לצנרת עשויים פח מגולוון בכמות ובמיקום שייקבעו ע"י המפ

במפרט הכללי      220258איחוי, החלקה וגימור המחיצות עפ"י המפורט בסעיף  .ה

 )בכפוף למפרט המיוחד(.

 כללי:   22.03

      22030-22031בנוסף לדרישות הכלליות, מיון התקרות ותכונותיהם המופיעות בסעיפים  .א

כבות ע"י במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד( תתבצע בליעת הרעש בתקרות מור

( בתוספת 750ק"ג/מ"ק )עפ"י ת"י  80משקל מרחבי  2מזרוני צמר סלעים מוקשה בעובי "

 חוסם אדים מפויל אלומיניום שיעטוף את הבידוד וגמר סיגמון שחור בחלק התחתון.

התקרות כוללות גם את מזרוני צמר הסלעים. במקומות בהם עוברות מערכות רטובות מעל 

 אים עפ"י הנחיות המזמין.התקרה יש לבצע טיפול מת

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי  22.032בנוסף לדרישות ביצוע התקרות המפורטות בסעיף  .ב

ס"מ.  30החיבור למישור אנכי כל  Z  +Lהמפרט המיוחד( יצויין שגמר התקרות יהיה בפרופיל 

 20/0.8ך מ"מ מעוגנים או בנדים בחת 6התלייה ע"י מוטות הברגה מוגולוונים מתכוונים קוטר  

  .ונסטרקטיבית כמפורט במפרט הכלליס"מ   לתקרה הק 120/120מ"מ במשבצות שלא יעלו על 

 כל האריחים יהיו ניתנים לפירוק אלא אם צויין אחרת. .ג

 מפרט כללי )בנוסף לסעיפי המפרט המיוחד(. 22033סיבולת בהתאם למופיע בסעיף ה .ד

 

דולריות מפח דקופירט,  צבועים האמבטיות והתעלות השקעות לגופי התאורה תהיינה מו .ה

מ"מ.  הפח יכופף    1בצבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת המזמין. עובי הפח, ללא צבע, יהיה 



ס"מ אלא אם  30בהתאם לפרט מאושר ויכלול רפלקטור  מראה מוכסף, רוחב התעלות יהיה 

 ת הלוברים.צויין אחרת. האמבטיות והתעלות יכללו מאחזים מאושרים ומתואמים להתקנ

 הלוברים יהיו פרבולים מונעי סינוור, דגם, גמר וציפיות עפ"י בחירת המזמין.  .ו

 ההרכבה ע"י תפסים לתעלות.

 

 תקרות פח פלדה מגלוון:   22.03.04

אין" כוורת וכד' עפ"י החלטות     -התקרות יהיו מסוג פסים, מגשים, ריבועי "דרופ .א

-0.8ן בסעיפים קודמים. עובי הפח      המזמין, בתוספת שכבת חומר בולע כפי שצויי

 מ"מ בהתאם לסוג התקרות ובכפוף להוראות המזמין.   1

 אין " אף היאתהיה מסוג-קונסטרוקציה ראשית ומשנית  לתקרות "דרופ .ב

 "דרופ אין או שו"ע . 

( בצבע פוליאסטר קלוי משני    PREPAINTEDגימור התקרות יהיה לפני הייצור ) .ג

מיקרון הגוונים עפ"י בחירת המזמין     50מיקרון אחורי  100עברי הפח צד חיצון 

 )לרבות גוונים מטאליים(.

 בהתאם להחלטות המזמין. 15% -הניקוב יהיה בשטח יחסי שלא יפחת מ .ד

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט      220343הבידוד הטרמי בהתאם לסעיף   .ה

יין בסעיפים קודמים.    הגמר המיוחד( והעיגון ע"י מוטות תלייה מתכוונים כפי שצו

  .Z  +Lסיום בפרופילי 

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי      220344הרכבת התקרה בהתאם למצויין בסעיף  .ו

 המפרט המיוחד(.

במפרט הכללי )בכפוף      220345שילוב המתקנים יהיה בהתאם למצויין בסעיף  .ז

 לסעיפי המפרט המיוחד(.

 

 

 
 

 תקרות אלומיניום:   22.03.05

במפרט      220351+  220352יב הרכיבים ומידותיהם בהתאם למצויין בסעיפים ט .א

הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד( התקרות יהיו מסוג פסים, מגשים,   ריבועי 

 "דרופ אין", כוורת וכד' עפ"י החלטות המזמין.

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט    220353גימור רכיבים יהיה עפ"י סעיף  .ב

המיוחד( באחת השיטות הגימור המופיעות במפרט שנבחר ע"י המזמין הגימור     

משני העברים. במקרה של אלגון העבודה ללא מדידה בנפרד או ליטוש כימי או    

 הברשה עפ"י קביעת המזמין.

 הגוונים בהתאם לבחירת המזמין )לרבות גוונים מטאליים(.

 מי כפי שפורט בסעיפים קודמים.התקרות יכללו שכבת חומר בולע ובידוד טר .ג



פסילת רכיבי אלומיניום, הרכיבים להרכבה, הרכבת התקרון, שילוב המתקנים,      .ד

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט      220354+220357בהתאם לסעיפים 

המיוחד( העיגון לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י מוטות תלייה מתכווננים כפי     

 .Z  +Lהגמר סביב בפרופילי  שפורט בסעיפים קודמים.

 תקרות גבס:   22.03.06

תקרת הגבס תהיינה תלויה מהתקרה הקונסטרוקטיבית או צמודה לתקרה הנ"ל  .א

 -הכל עפ"י קביעת המזמין. הכיסוי באריחים או לוחות או שילוב ביניהם )להלן 

 ."הכיסוי"(. הכל עפ"י קביעת המזמין. גמר האריח ו/או הלוח עפ"י קביעת המזמין

, יהיה משתי שכבות. חומר הכיסוי גבס סיבים או    גבס 1490הכיסוי יתאים לת"י  .ב

קרטון, יהיה לפי בחירת המזמין. באיזורים רטובים, עפ"י קביעת המזמין,     יותר 

 שימוש בגבס עמיד מים בלבד.

במפרט הכללי )בכפוף   220362-220363אופן התלייה עפ"י המופיע בסעיפים  .ג

מיוחד( יחד עם זאת יצויין שצורת התלייה כפופה להנחיות     לסעיפי המפרט ה

המזמין לרבות צורת העיגון, שיטת התלייה מהתקרה או מהקירות ואפן הדבקת     

הלוחות במידה ויידרש. לא תשולם שום תוספת לגבי תלייה מגובה כלשהו או כל     

 חיזוק אחר.

ואריחים יהיה עפ"י      פירוט תקרת אריחים, מישקים ושקעים, פסילת לוחות .ד

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 220364-220365סעיפים 

ו/או לוח עץ בגמר       Z +Lגמר התקרה סביב ושפות הפתחים יעובדו בפרופילי  .ה

 פורמייקה ו/או כל גמר אחר עפ"י קביעת המזמין.

 

 כללי:   22.04

וכלולים במחירי היחידה מיוחד יכללו העבודות בנוסף למופיע בסעיפים אחרים במפרט הכללי וה

 בין היתר:

 קטעים ניסיוניים נוספים לראשון )עפ"י דרישות המזמין(. .א

 הכנות למלבנים לנגרות ומסגרות במחיצות. .ב

 דפנות באיזור שינוי גובה תקרות. .ג

 סגירות ע"י פח מכופף וצבוע צבע קלוי במפגש בין תעלות תאורה. .ד

 .בידודים אקוסטיים וטרמיים  .ה

 התאמה למודוליזציה של הבניין, גמישות לשינויים ופירוק נוח עפ"י קביעת המזמין. .ו

 לתקרות לרבות תיקונים בקירות לאחר ההרכבה. Z - Lפרופילי  .ז

סינורים אנכים מפח מגולוון, גבס אלומיניום לסגירת החללים שבין התקרה האקוסטית לגג  .ח

, כיפוף הפח כנדרש וצביעה בצבע קלוי הבטון לרבות כל החיזוקים הדרושים ואמצעי ההרכבה

 בתנור.



 צביעת כל חלקי הקונסטרוקציה, פרופיל חלוקה וגמר בגוונים עפ"י בחירת המזמין. .ט

 צביעת אריחים בגוונים שונים עפ"י בחירת המזמין )לרבות צבעים מטאליים(. .י

 כד'.כגון משופעות, מדורגות, חתוכים בקו עגול ו -קרות לא מישוריות ולא רגולריות ת .יא

 התקנת אמצעי בליעה לקירות השונים עפ"י הנחיות מהנדס האקוסטיקה. .יב

 בדיקת תקינות להתקנת תקרות האקוסטיות מכל סוג ע"י מת"י או שו"ע. .יג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כלונסאות -23פרק 

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר "במפרט הכללי לעבודות הבניין, )ה"אוגדן הכחול"(

 , אלא אם צוין אחרת בסעיף.23 נטיים בפרקכולל אופני המדידה הרלוו

 50758דוח מספר  22.03.2015בנוסף, והקובע מבחינת ביצוע בהתאם לדו"ח יועץ קרקע של אגסי רימון מיום 

 מצ"ב ותוכניות הביצוע.

 יש לבצע את העבודה בהתאמה , תכניות ביצוע ודו"ח קרקע.
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 חד כיתתי במושב ברושגן ילדים 

 לב בש
 
 

 פיתוח סביבה
 
 

   0219'  חוזה מס/ מכרז 

 
 

 לבצוע

 
 
 

 .עבודות פיתוח
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 תאור  העבודה 2200

                                                                                                       
 0שלב ב מושב ברושב חד כיתתי לגן ילדיםהינה פיתוח  העבודה נשוא מכרז זה

 
 , שונים ריצופים,קירות , יישור  שטח לניקוז עילי: העבודה בשטח  כוללת0א 

 0עבודות עפר יישורי  שטח,עבודות גינון והשקיה
                       

 פתוח האתר -  01 פרק
או , רט הכלליבמפ 02להוסיף או לשנות את פרק  , מפרט מיוחד זה בא להשלים

 0 פרקים רלבנטיים אחרים מתוך מפרט הכללי

 
 הנמכת תא מסוג ביוב 
 מ מעל פני הקרקע "ס 12 -אולם לא פחות מ, התאמת רום התא לרום הקרקע 
 העבודה כוללת את כל הפרוקים הנדרשים של 0 או רום זהה לרום הריצוף/ו 
 הבטון , הזיון, הטיוח, הניסור, כן עבודות הסיתות0 התא וסביבתו 
 י "מהתא וסילוק עודפים למקום מאושר ע' מ 3ויישור הקרקע ברדיוס של   
 יוקפד על 0 בכל מקרה יוחזר המצב בסביבת התא לקדמותו0 הרשות 
 י אבנים וחומרים אשר הקבלן משתמש בהם לצורך "מניעת סתימת הביוב ע 
 קומפלט-מדידה0 עבודתו 

 
 הנמכת תא בזק  
 לרבות השגחתה , בוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מחברת בזקעבודה זו ת           
 מ "ס 12  -אולם לא פחות מ, התאמת רום התא לרום הקרקע0 במידה הצורך           
 העבודה כוללת את כל הפרוקים 0 או רום זהה לרום הריצוף/מעל פני הקרקע ו           
 ,  הזיון, הטיוח, הניסור, תותכן עבודות הסי0 הנדרשים של התא וסביבתו           
 מהתא וסילוק עודפים למקום  ' מ 3הבטון ויישור הקרקע ברדיוס של             
 0 יוחזר המצב בסביבת התא לקדמותו, בכל מקרה0 י המפקח"מאושר ע           
 יבוצע , ניקיון התא לאחר סיום העבודה, במקרה של קיום קווי טלפון פעילים           

 קומפלט-מדידה 0אך ורק בנוכחות נציג חברת בזק           

  

 
 הגבהת תא מסוג ביוב 
 0 י המתכנן"פ רום שנקבע ע"הגבהת רום התא לרום שנקבע בתוכניות או ע 
 מ מעל פני הקרקע "ס 12 -אולם לא פחות מ, התאמת רום התא לרום הקרקע 
 הנדרשים  העבודה כוללת את כל הפרוקים0 או רום זהה לרום הריצוף/ו 
 י "מהתא וסילוק עודפים למקום מאושר ע' מ 3של התא ברדיוס של   
 בכל מקרה יוחזר המצב בסביבת התא לקדמותו יוקפד על 0 הרשות 
 י אבנים וחומרים אשר הקבלן משתמש בהם לצורך "מניעת סתימת הביוב ע 
 קומפלט-מדידה 0עבודתו 
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 התאמת תא קליטת מי גשמים  
 תאמת רום התא לרום זהה לפני האבנים המשתלבות תעשה רק לאחר  ה            
 העבודה כוללת כל הפרוקים הנדרשים  0 קבלת האשור בכתב מהמפקח            
 יוקפד על מניעת , ביטון ויישור סופי, זיון, טיוח, בתא ובסביבתו וכן סיתות            
 ים אשר הקבלן משתמש בהם לצורך י אבנים וחומר"סתימת צנרת הניקוז ע            

 קומפלט-מדידה0 עבודתו      

 
 

 הגבהת תא דואר     
 עבודה זו תבוצע רק תוך הקפדה על קבלת אישור בכתב ממשרד       

 0 במקרה ובבריכה קיימים קווי תקשורת-התקשורת לבצוע העבודה               
 מ  "ס 12  -א פחות מאולם ל, התאמת רום התא לרום הקרקע               
 העבודה כוללת את כל  0 או רום זהה לרום הריצוף/מעל פני הקרקע ו               
 ,  הניסור, כן עבודות הסיתות0 הפרוקים הנדרשים של התא וסביבתו                
 מהתא וסילוק  ' מ 3ביטון ויישור הקרקע ברדיוס של  , הזיון, הטיוח               

 יוחזר המצב  , בכל מקרה0 י עירית באר שבע"עודפים למקום מאושר ע               
 0 בסביבת התא לקדמותו               

 , ניקיון התא לאחר סיום העבודה, במקרה של קיום קווי טלפון פעילים    
 פ "או רק ע0 יבוצע אך ורק בנוכחות נציג משרד התקשורת     
 מפלטקו-מדידה0 הוראות המפקח     

 
 
 
10116001 

 בגוונים צהוב ולבן ריצוף באבנים משתלבות
 :העבודה כוללת                

 אספקת מרצפות משתלבות                 
כמפורט בכתב  צהוב ולבן ובגוונים 12X12  ,02X 12 ,02X02במידות                
  0לבן  מלטעל בסיס , הכמויות

 או אספלט לפי הוראות /ורך מעל מצע ואספקת חול פיזורו בהתאם לצ    
 0 החול יהיה נקי מאבנים וחומר זר0 המפקח    
 הנחת המרצפות והתאמת רום תאים ובריכות , כמו כן כלולה בעבודות    
 דוגמת הריצוף תהיה לפי התכניות ערבוב אבני הריצוף 0 בתחום הריצוף    
 0 ר דוגמא מראשמהגוונים השונים יהיה לפי התכניות ולאחר אישו    
 סטיות מותרות 0 מ"מ 1 -מרווחים מירביים בין המרצפות לא יגדלו מ    

 לא , י משור בלבד"מרצפות ינוסרו ע0 מ"מ 1 -ברומים עליונים לא יגדלו מ               
 , ההידוק יהיה במכבש מרטט לאחר גמר הריצוף0 מאושר חיתוך בגליוטינה               
 ר"המדידה לפי מ 0פיזור ומילוי חול                

 
 

00116001 
 בגוון אפור ריצוף באבנים משתלבות
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 :העבודה כוללת                
 אספקת מרצפות משתלבות                 
על , כמפורט בכתב הכמויותן אפורובגוו 12X12  ,02X 12 ,02X02במידות                

  0בסיס מלט  לבן
 או אספלט לפי הוראות /זורו בהתאם לצורך מעל מצע ואספקת חול פי    
 0 החול יהיה נקי מאבנים וחומר זר0 המפקח    
 הנחת המרצפות והתאמת רום תאים ובריכות , כמו כן כלולה בעבודות    
 דוגמת הריצוף תהיה לפי התכניות ערבוב אבני הריצוף 0 בתחום הריצוף    
 0 ות ולאחר אישור דוגמא מראשמהגוונים השונים יהיה לפי התכני    
 סטיות מותרות 0 מ"מ 1 -מרווחים מירביים בין המרצפות לא יגדלו מ    

 לא , י משור בלבד"מרצפות ינוסרו ע0 מ"מ 1 -ברומים עליונים לא יגדלו מ               
 , ההידוק יהיה במכבש מרטט לאחר גמר הריצוף0 מאושר חיתוך בגליוטינה               

 ר"המדידה לפי מ 0פיזור ומילוי חול                
 
 

01060113 
 מ"ס 111/01/11 במידות אבן גן 

 32 -על יסוד בטון ב אפורבגוון  12/02/122אספקה והנחת אבן גן במידות 
היסוד יוצק על קרקע ומצע R-21 0לפי פרט -במידות המפורטות מצדי האבן

, חיתוך האבן למידות שונות ,האבן תונח בקווים ישרים ובקשתות0 מהודקים
 0 מעלות 134מעלות ושימוש בפינות   04כולל שימוש בפינות  0 במידת הצורך

0 יסוד ומשענת בטון ומילוי חוזר, התקנה, אספקה, חפירה: העבודה כוללת
 0המדידה לפי מטר אורך 0מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה

 
 

               01060110 
 כביש אבני שפה 

על  מ "ס 122מ בקטעים של "ס 14-11מ בגובה "ס 14רוחב באבן שפה מבטון 
והתכניות כולל גם אבן שפה  בהתאם לפרטים  32 -יסוד ומשענת בטון ב

בעקומות יונחו אבני שפה במידות חצי מטר ורבע מטר בייצור 0 מונמכת
ילוי חפירה ומ, יסוד ומשענת בטון,התקנה, אספקה: העבודה כוללת 0חרושתי

 0 חוזר
 0המדידה לפי מטר אורך 0מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה

 
 

01060110 
 אבן סימון לעיוורים

ט "מק" אקרשטיין"תוצרת  //02/02( עם בליטות)אבן סימון לעיוורים 
 0המדידה לפי מטר אורך0 ע"או ש 1/911

 
 

010160116   
 יצוק באתר ( עם שיפועים)משטח או שביל בטון 

מ עם "ס 14בעובי ,32  –בניית משטחים יצוקים מבטון ב  :עבודה כוללתה
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מ כולל קיטום פינות וזיון לפי "ס 02/02,מ"מ8רשת ברזל  מרותכת קוטר  
 02מהודקבשכבות בעובי " א"מצע סוג ,הידוק שתית,תוכנית קונסטרוקטור 

הבטון יבוצע ברומים המפורטים  R-34 0א בבקרה מלאה לפי פרט "מ כ"ס
 0 תהיה על פי התכנית" שדות"חלוקת 0 מ"מ 0מרבית של  הסטייעם , יוקבד

מהודק ' מצע סוג א, יריעות פוליאטילן, הידוק שתית: כמו כן העבודה כוללת
 0מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה0 או0אש0מו 98%ומבוקר 

 0ר"המדידה לפי מ
 

 

01070111   

 קירות תומכים מבטון  
 
 

חפירה וחציבה ליסודות  :כולל 32 -תומכים מבטון מזוין בבניית קירות 
, תפרים, זיון היסוד והקיר, יסוד בטון, בטון רזה, הידוק שתית, לקירות
גמר חזית בתבנית בטון חשוף כמפורט 0חורים לניקוז ומילוי חוזר, פתחים

 0בכתב הכמויות
 0יהמחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה ובתוכניות הקונסטרוקצ

 K 23לפי פרט0ק בטון מזוין"המדידה נטו  מ
 
 

01070110 
 רצפת בטון

מ עם  רשת ברזל לפי תוכנית קונסטרוקטור מתחת "ס 14רצפת בטון  בעובי 
 למשטחי גומי
 מפורטים, והידוקים, מצעים, ישורי שטח, עבודת עפר: נושאים כגון 

 יצוקים העבודה כוללת בניית משטחים0 בסעיפים אחרים של המפרט טכני
 הבטון יבוצע ברומים0 הזיון כמפורט, מ"ס 14עובי הבטון 0 32 –מבטון ב 

 תהיה על" שדות"חלוקת 0 מ"מ 0של  מירויתיה יעם סט, המפורטים בדיוק
 0הגימור העליון של הבטון יעשה במברשת גסה0 פי התכנית

 
מ עם "ס 14בעובי ,32  –בניית משטחים יצוקים מבטון ב  :העבודה כוללת

מ כולל קיטום פינות וזיון לפי "ס 02/02,מ"מ8ברזל  מרותכת קוטר   רשת
 02מהודק בשכבות בעובי " א"מצע סוג ,הידוק שתית,תוכנית קונסטרוקטור 

 0 א בבקרה מלאה לפי פרט"מ כ"ס
מהודק ' מצע סוג א, יריעות פוליאטילן, הידוק שתית: כמו כן העבודה כוללת

0 כולל את כל המפורט בסעיף זה מחיר היחידה0 או0אש0מו 98%ומבוקר 
 0ר"המדידה לפי מ

 
 

01080111 
 מעקה בטיחות  

מגולוונת וצבועה  בתנור כולל  1012בגובה " שומריה"מעקה בטיחות  דגם 
 0 עיגון לקרקע או למסלעה  לרבות יסודות
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ע "או ש" שומריה"העבודה כוללת אספקה והתקנה של מעקה בטיחות דגם 
, כולל עיגון לקרקע, מטאלי RALוצבוע  בתנור  בגוון מגלוון ', מ 1012בגובה 

 0 י פרטים"יסודות בטון מזוין וכל הנדרש לביצוע עפ
 0המדידה לפי מטר אורך

 
 

            01080110  
 "שומריה "שער פשפש דגם 

 1012בגובה " שומריה"דגם  פשפשהעבודה כוללת אספקה והתקנה של שער 
 כולל גלוון וצביעה בתנור בגוון לבחירת , קרקעכולל עיגון ב' מ 103וברוחב ' מ

 0יחידותהמדידה לפי 0 האדריכל
 

                           
01080113 

 'מ 0בגובה " שומריה"גדר שבכה דגם  
מפרופילי  דגם שומריה   גדר שבכההעבודה כוללת אספקה והתקנה של 

ן לפי בחירת מגולוונת וצבועה בתנור   בגוו' מ 0,2פלדה אנכיים בגובה 
כולל , כולל יסוד מבטון מזוין כולל עיגון הגדר לקיר או לקרקע, המתכנן

מחיר היחידה כולל את כל המפורט 0 חפירה ליסוד לפי פרט על התכנית
 0יחידותהמדידה לפי 0 בסעיף זה

 
 

01080110 
 'מ 0בגובה " איילון"גדר מרותכת דגם  

 ,'מ 0 בגובה  "איילון"גם ד מרותכתגדר העבודה כוללת אספקה והתקנה של 

קורת ,מ"מ 142X42מ "מ 004משוכים בקוטר  פלדה מחוטי משבצות עם
הרשת 0 'מ 3022מ ועמודים כל "מ 4הקשחה דקורטיבית מחוטים בקוטר 

כולל עיגון הגדר לקיר או ,  בגוון לפי בחירת המתכנן םוהעמודים מגולווני
0 לפי פרט על התכנית כולל חפירה ליסוד, כולל יסוד מבטון מזוין לקרקע

 0יחידותהמדידה לפי 0 מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה
 
 

010180110 
  "שומריה"דגם  כניסה שער 

' מ 0בגובה " שומריה"דגם  כניסההעבודה כוללת אספקה והתקנה של שער 
 כולל גלוון וצביעה בתנור בגוון לבחירת , כולל עיגון בקרקע' מ 004וברוחב 

 0יחידותהמדידה לפי 0 האדריכל
 
 

01080116 
 מעקה בטיחות בכביש 

מפרופילי פלדה מעקה בטיחות בכביש העבודה כוללת אספקה והתקנה של 
, מגולוונת וצבועה בתנור   בגוון לפי בחירת המתכנן' מ 1,12אנכיים בגובה 

0 כולל חפירה ליסוד, כולל יסוד מבטון מזוין כולל עיגון הגדר לקיר או לקרקע
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 0המדידה לפי מטר אורך0 היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה מחיר
 
 

01090111 
 ע"או ש" שחם אריכא"של  "גל ים"אשפתון דגם 

גל "והתקנה על יסוד בטון של אשפתון דגם ,העבודה כוללת אספקה  הובלה
      0ע"או ש" שחם אריכא"של "  ים

האשפתון יהיה  גימור הריצוף בדפנות, באם האשפתון מונח בתחום  ריצוף
במקרה שאשפתון מונח 0 כמפורט בפרט הביצוע  הכל , י ניסור המרצפת"ע

האשפתון כלולים במחיר ו בטון  החפירה ויסוד, בשטח גינון או על פני ריצוף
 0מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה0  העבודה

 0המדידה לפי יחידות 
 
 

01090110  
 "אריכא שחם"של " עלה לשתיה"ברזיה דגם 

שחם "של " עלה לשתיה"העבודה כוללת אספקה והתקנה של ברזיה דגם 
מחיר היחידה 0 ארגז מגוף וחיבור למקור מים, ע כוללת ברז"או ש" אריכא

 0המדידה לפי יחידות0 כולל את כל המפורט בסעיף זה
 
 
 

01090113 
 חול

 מתאים לדרישות של 1098חול לארגז חול ומתחת למתקני משחק לפי תקן 
 0ק"המדידה לפי מ0משרד הבריאות

 
 
 

01090110 
 סככה

הקבלן נדרש "0 גנית"תוצרת  4032ט "שיפואית עם ארגז חול מק -סככה דו
 0המדידה לפי יחידות0 לספק אישור קונסטרוקטור מטעמו לתכנון ולביצוע

 
 

010190110 
 יפ'ג
 0המדידה לפי יחידות0 הגאים סגורים 0יפ ממתכת מחוררת עם 'ג
 
 

010190116 
 מתקן

 0המדידה לפי יחידות 0מתקן משולב עם מגלשה
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01090117 
 נדנדה
 0המדידה לפי יחידות0 נדנדה

 
 

01090118 
 ביתן בובות

 0המדידה לפי יחידות0 1032/1032ביתן בובות מעץ במידות בסיס 
 
 

01090119 
 הצללות

, ע"תוצרת קשתות או ש  "מפרסים"או /ו" ממברנה"ההצללות בשיטת 
כולל חישובים ,לרבות עיגון , כולל עמודי מתכת,צל 94% -חות כהצללה לפ

 0הכל לפי פרטים על גבי התוכנית-קונסטרוקציות ואישורים, סטטאטים
קבלת אישור של ,תכנון מפורט לפי תוכנית שלאדריכל:העבודה כוללת 

קבלת ,קבלת התרי בניה,הכנת תוכנית סופית  וחישובים סטטים,האדריכל
עמודים , עבודות עפר, התקנה, הובלה,עמודים מהמתכנןאישור גווני בד ו

 0בדיקת חוזק וקבלת אישור של המועצה,מזוין 32מבטון ב
 :נתוני האריג

 . המעניק לאריג חוזק ויציבות לאורך שנים( HDPE)עשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה  :חומר גלם

 . ו הקודםיחזור למצב( רוח)גם לאחר מתיחה , האריג בעל אלסטיות ויציבות

 .צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת האריג גם במקרה של קרע -אריגה ייחודית במונופילמנט  :מבנה האריג

 (.ASTMD 751Bלפי תקן ) N 022 –ערב , N 022 -שתי :חוזק קריעה

 (.או תקן ישראלי מקביל ASTM 3787לפי תקן )קילו ניוטון  KN 7.3 :ביקוע

 .ר"ם למגר 703מינימום  :משקל החומר

שנים מפני התבלות מקרינת  01מינימום חשוף לשמש במשך  :אורך חיים

U.V. 

 .מעלות צלזיוס 02מינוס  :מינימום טמפרטורה

 .מעלות צלזיוס  02:  מקסימום טמפרטורה

 (.ASTM 1777לפי תקן ) מילימטר 3.7מינימום  :עובי 

 (.330לפי תקן ישראלי ) 07% - 02%מינימום  :הצללה

 (. 330לפי תקן ישראלי ) %00 - %00מינימום : U.Vמסנני 

 .22%מינימום : אחוז מונופילמנט

 .לעמידות באש העונה לדרישות משרד החינוך ואגף הכבאות הארצי 2207י "בתקן הישראלי ת העומד
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צרפת משווק  FERRARIמתוצרת חברת , soltis 92 מסוג , במתיחה ("מפרשים") צל היריעות תהיינה יריעות

 .ע"או שו" שתותק"ברת ח י"ע

  ר"גרם למ 302היריעות במשקל של . 

  מ"מ 2.32עובי היריעה הינו . 

 7320032 : כוח המתיחה  של היריעות הינו daN/5cm 

  32002  : כוח הקריעה של הבד הינו daN/5cm 

  הבד יהיה עם הגנה מפניUV  שנים נגד התפוררות הבד 3ואחריות של. 

 פאיתקן מעכב בעירה ישראלי ואירו. 

 גוון לפי תיאום עם אדריכל ובהתאם לזמינות המפעל. 

 הבד לא משנה את צורתו לאחר המתיחה. 

  הבד יהיה ארוג בשיטתPRECONTRANT לשמירה על צורת הבד לאורך שנים. 

 היריעה תפורה עם שימשונית בשוליים המיועד להשחלת כבל פלדה רב סיבי. 

  פינההפינות תפורות בשיטת אצבעות עם מעוינים בכל. 

 פ פרט קונסטרוקטור מאושר מראש"חיבור לקירות ולעמודים ע. 

 אולם בהעדר הנחייה אחרת יהיו המותחנים בקוטר , המותחנים יהיו בקוטר לפי הנחיית קונסטרוקטור

 .מ"מ 30

 כל אלמנטי המתכת ואביזרי המתכת כולל הכבלים יהיו מגולוונים בגלוון חם. 

 את כל האלמנטים והמחברים הנדרשים לעיגון היריעות, ודיםג העמ"התקנה ע: המחיר ליריעות כולל 

 םשני 7 -לאחריות  מחיר היריעות כולל גם 

 0ר"המדידה לפי מ 

 
01090111 

 יציקת משטח גומי
 0יציקת משטח גומי  על משטח בטון לפי תכנית בצבעים שונים 

משטח גומי בצורות שונות ובצבעים שונים לפי תוכנית האדריכל תוצרת 
שכבה תחתונה גרגירי , PBמפריימר : המורכב,ע "או ש" ן ספורטפוליט"

SBR , פריימרPB  בין השכבה עליונה גרגיריEPDM   0 מ"מ 8-12צבעוני בעובי
משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה  SBR-עובי שכבת ה

 12%0לפחות –כמות  גרגרי צבע 0 י מכון התקנים"נפילה מאושרת ע
, והידוקים, מצעים, ישורי שטח, עבודת עפר ,יצפת בטוןר:נושאים כגון 

 מפורטים  
 0בסעיפים אחרים של המפרט טכני               

 0ר"המדידה לפי מ
 
 

01090111 
 תמרורים לנכים
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אספקה והתקנה של תמרורים לנכים על יסוד ,העבודה כוללת  את הובלה
יף זה ובפרט על גבי מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסע0 מזוין 32-בטון ב

  0תוכנית פיתוח
 0המדידה לפי יחידות

 
01090110 

 צביעת חניות נכים
 0ר"המדידה לפי מ0צביעת חניות נכים כולל סימן נכה

 
 השקיה ונטיעות , גינון -  01פרק 

 
 לגינון קרקע הכשרת-  41.02

41.02.00 
 כללי

 שימור .43.8.85 בסעיף להלן מתוארת ושתילה נטיעה ,זריעה לצרכי לגינון קרקע תוספת
-פיקוד לבקרה,צנרת השקייה למעבר שרוולים. לעיל 43.83.38 סעיף ראה הקיימת הצמחית

 .להלן 43.80פרק -יהיו כנדרש בתת
  :להלן המפורטים השלבים את כוללות ושתילה נטיעה ,זריעה לצרכי הקרקע הכשרת עבודות

 ,(חישוף עבודות) צמחיה והסרת פסולת ניקוי . א
 ,צמחיה תקתהע .ב

 ,קרקע בדיקות . ג

 ,קרקע עיבוד .ד

 ,(קרקע ומחלות פגעים ,מזיקים ,עשבים) הדברה . ה

 קרקע תוספות . ו

 ,(יסוד ודישון זיבול) קרקע שיפור . ז

 ,קרקע חיטוי . ח

 ,(להלן 03. 41 פרק-בתת כנדרש)השקיית מערכות . ט

 . שתילה לקראת יישור .י
 .הקרקע עיבוד לפני נוספת כימית הדברה תבוצע ,להפעי שנתית רב עשבייה קיימת כאשר

 .להלן 43.88.84 בסעיף כאמור פעמים מספר תבוצע עשבייה הדברת

41.02.01 
 צמחיה והסרת פסולת ניקוי

 .עפר עבודות 01 - בפרק כמפורט יבוצעו הצמחייה והסרת האתר ניקוי עבודות
 ,לשתילה יועדהמ מהשטח הפסולת כל של והרחקה ניקוי כוללות אלו עבודות

 פסולת לקבור איו .צמחים בה לגדל מאפשרת שאינה אחרת פסולת או , בנין פסולת לרבות

 כאמור תבוצע ,עקירתם  או (ושיחים עצים) צמחים העתקת . לגינון המיועד במקום כזן

 41.04.07 .בסעיף
 קרקע שכבת לסילוק עפר עבודות הקבלן יבצע ,החוזה במסמכי נדרש אם . א

 ,בחוזה כמוגדר מעומק ,ומזיקים מחלות , בעשביה ובשתמש עליונה

 בערימות איחסונה ,עליונה קרקע איסוף יבוצע ,החוזה במסמכי נדרש אם . ב

 ,השטח הכנת במהלן , בחוזה המוגדר באתר ,מכן לאחר ופיזורה

 כאמור פסולת וסילוק לטיפול מאושר לאתר ייעשו צמחיה או פסולת פינוי . ג

 .מוקדמות 00 - בפרק



 מוסיטה פורמן
 מ"בע תכנון ופיתוח

 44546באר שבע   4דוכיפת 
 84-5448454: טלפקס

864-4038053 :נייד   

EE--mmaaiill::mmuussffuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

  11110101110011001199  1111עמוד עמוד   בני שמעוןבני שמעוןזורית זורית אאועצה ועצה ממ: : מסווגמסווג
 

41.02.02 
 קרקע בדיקות

עד :בעומקים הקיימת הקרקע סוג לקביעת קרקע בדיקות יבצע הקבלן , אחרת נאמר לא אם
 כמו כן בדיקות של הקרקע , מ"ס 08-58-ו, מ"ס -58-08,מ"ס 08

 הקרקע  בדיקת .בגן המתוכננת לצמחייה והתאמתה קרקע הוספת של במקרה , המובאת

-על או ,"הנוי בגן ודישון קרקע לבדיקות המלצות"ב ורכאמ השטח של מייצג באופן תיעשה

 ידי-על שתאושר אחרת מעבדה או ,החקלאות משרד של השדה שירות מעבדת הנחיות פי
 (.4'א 43.83.80ראה סעיף ) המפקח

 : הן הנדרשות הבדיקות
 ,(SAR,בורון,כלורידים,גיר)בדיקה פיזיקלית וכימית  .א

 ,(זרחן ואשלגן ,חנקן)רמת יסודות הזנה  .ב

 ,(חומציות) PH .ג

 (.מוליכות חשמלית – .E.C)מליחות  .ד
 
 

41.02.03 
 קרקע עיבודי

 לצורך סיימ 30 של לעומק השטח יעובד ,החוזה במסמכי אחרת נאמר לא אם

 להבים בעל אחר בכלי או )רוטר)משתת  כגון מיכניים כלים באמצעות איוורור

 . מעמיקים
 המוספת האדמה שכבת כאשר .להלן 41.02.06.01 סעיף ראה קרקע תוספות

 . הקיימת הקרקע את לעבד צורך איו סיימ -50 מ גבוהה
 יעובדו גדולים מיכניים כלים עם לעבד אפשרות איו אותם , קטנים שטחים
 מקסימלי עיבוד בעומק ידניים או קטנים מיכניים בכלים המפקח באישור

 .מ"ס -15 מ פחות לא אך ,אפשרי

 לעומק יעובדו , רב מסלע שבהן , הר דמותוא טרשים אדמות ,אחרת נאמר לא אם

 ,הצמחים לנטיעת המיועדים אזורים באותם , הקרקע בכיסי רק מ"ס 30 של

 . מ"ס 8 על עולים שאינם רגבים עם מפוררת קרקע לקבלת
 המיכניות העבודות כל יבוצעו , הקרקע של המיכני במבנה פגיעה למנוע כדי

 העבודה לכלי נדבקת אינה הקרקע כאשר) בוצית לא אך ,לחה או יבשה בקרקע
 (העיבוד בתהליך

01010010 
 הדברת צמחייה לא רצוייה

 כללי 01010010011
 ביישום , בשיטות ,החוזה במסמכי כנדרש ,דין כל פי-על תבוצע עשבים הדברת

 פגיעה מניעת תוך ,בתווית ההנחיות פי-ועל בישראל המורשים ובחומרים

 . באזור חיים ובבעלי ,בקרקע ,מים בגופי ,בסביבה ,אחרים בצמחים
 לפי יבוצעו ,קרקע עיקור או חיטוי טיפולי או , שנתית-רב עשבייה הדברת עבודות

 . להלן בסעיפים המפורט ולפי החוזה במסמכי הנדרש

 שטח גבי-על יבוצעו וזריעה נטיעה ,שתילה ,החוזה במסמכי אחרת נאמר לא אם

 . הגן מסירת ועד הביצוע ממועד כקיים ויישמרו מעשבים נקי
01010010011 

 הדברת עשבים רב שנתיים
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 הדברה בחומרי תעשה מלאה הדברה לקבלת עד ,שנתיים-רב עשבים הדברת

 .מאושרת עבודה תכנית פי-על ותבוצע , אחר מתאים ויישום חומר או ,סיסטמיים

 ,אחרים הדברה קשי ועשבים הפקעים גומא ,יבלית כגון שנתיים-רב עשבים

 : להלן כמפורט כימיים בחומרים בשלבים יודברו
 המאושרת העבודה תכנית פי-על תבוצע זמנית השקיית במערכת השקייה .א

 ,העשבים צמיחת לעידוד
 ההנחיות פי-על ,סיסטמי עשבים בקוטל העשבייה תרוסס כשבועיים לאחר . ב

 ,עשב לכל ההמלצות ובחוברת בתווית
 ניתן וחומר עשב כל בילג ההמלצות פי-על ,מהריסוס שבועות -4 כ לאחר .ג

 .המפקח באישור , העבודה בשלבי להמשיך
 .C 88מעל  היא הממוצעת היומית הטמפרטורה בהם החמים בחודשים רק תבוצע זו עבודה
 3 במשך המרוסס באתר אחרות עבודות יבוצעו לא ההדברה עבודת במהלך

 (.וכדרי הטמנה ,חפירה ,סימון) הריסוס מסיום שבעות
  1.0 של גובה מעל קרקע מוסיפים כאשר ,החוזה במסמכי אחרת נאמר לא אם

 הוספת לפני ,הקיימת בקרקע כימית עשבים הדברת לבצע צורך איו , מטר

 .הנוספת הקרקע
01010010010 

 הדברת עשבים חד שנתיים
 או,(כיסוח ,תיחוח ,קילטור)ת מכניו בשיטות יודברו שנתיים חד עשבים

 .החוזה במסמכי כנדרש אחרות בשיטות או ,כימיים בחומרים

 : להלן כמפורט כימיים בחומרים יודברו שנתיים חד עשבים
 ,גשם בהעדר או ,בקיץ הנביטה לעידוד זמנית השקייה במערכת השקייה .א

 ,עשבים בקוטל ריסוס ימים כעשרה לאחר . ב
 .העבודה בשלבי להמשיך ניתן ימים שבוע לאחר .ג

01010010013 
 הדברת צמחיה מעוצה וספחים

 ,פרקינסוניה ,שיטה ,אשל : כגון רצויים ובלתי שנתיים רב מעוצים צמחים

 מריחה ידי-על השורש לצוואר עד גיזום או כריתה לאחר יודברו , וכדומה אילנתה

 ."גרלון " כגון סיסטמי הדברה בחומר הגדם חלקי וכל הטרי החתך של מיידית
 שורשים גידולב פעיל הצמח בה בעונה העבודות המשך לפני תעשה ההדברה

 (.אוגוסט-מרץ חודשים)

 בעבר שנכרתו עצים ושרידי נצרים ,מעוצים צמחים , וזריעים (ספיחים) נבטים

 .השתילה לפני מחדש יודברו ,והתחדשו

 . המפקח ובאישור העבודה לתכנית בהתאם יהיה הטיפול לאחר העבודות המשך
01010010010 

 הדברה באמצעות מונעי הצצה
 במקרה יתבצע השתילה לפני הצצה מונעי בחומרים שימוש , אחרת נאמר לא אם

 .האביב בתחילת או החורף במהלך עבודה ביצוע של
 גינון-43.6 בפרק המפורט פי-על יתבצע שתילה לאחר הצצה במונעי שימוש

 בגידולים המומלצים והמינונים החומרים לגבי , גנים אחזקת - והשקיית

 . צמחיםה התפתחות בקצב לפגוע בלי , השונים
01010010 

 חיטוי קרקע
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 -חד עשבים להדברת , הקרקע של סולארי חיטוי ,החוזה במסמכי נדרש אס

 לאחר , מעובדת קרקע על יבוצע הוא , (ומזיקים קרקע מחלות) פגע וגורמי שנתיים

 :להלן כאמור ,סופי לגובה יישור
 ,מ"ס 88 של לעומק השקיית .א
 בחודשים( הקיץ בתקופת שבועות 4 שךלמ שקופה פוליאתילן ביריעת כיסוי . ב

 ,(טאוגוס-מאי
 , הכיסוי סילוק . ג

 .זריעה או ,שתילה ,הכיסוי הסרת לאחר

 באמצעותם ולהרטיב , ליריעות מתחת , טפטוף צנרת להתקין יש קלות בקרקעות

 ,היריעה שלמות על להקפיד יש החיפוי במהלך . ימים כמה מדי הקרקע את

 היריעה שולי איטום על להקפיד יש .דביק רטבס יודבקו וחורים חיבורים

 .רציפה קרקע בערימת

 במסמכי כנדרש יבוצע אחרות בשיטות או , כימיים בחומרים קרקע חיטוי

 . החוזה

 .החוזה במסמכי כנדרש יהיה ,החיטוי לאחר עבודות המשך
01010016 

 שיפור קרקע או הבאת קרקע אחרת
 כללי 01010016011

 הקרקע בדיקת נתוני סמך על ייעשה אחרת קרקע הבאת או ,הקרקע שיפור

 .המפקח ובאישור המעבדה והמלצות
01010016011 

 תוספת קרקע
 ופירוט החוזה ממסמכי באחד מפורטות דרישות לפי תתבצע קרקע תוספת

 לתוצאות בהתאם תהיה הקרקע תוספת . הנדרשות הקרקע ותכונות הכמות

 קרקע להביא איו . מראש המפקח אישור טעונה קרקע הבאת כל . הקרקע בדיקות

 .אחרת נאמר אם אלא ד,העיבו לכלי הנדבקת רטובה
 בהרכבה הדומה קרקע להביא יש מ 11 ס 50 של לגובה עד קרקע מוסיפים כאשר

 לפני לעבד יש המקומית הקרקע את(.קרקע בדיקות פי-על) המקומית לקרקע

 . הקרקע תוספת
 תהיה ,סיימ 50 מעל שגובהה קרקע שכבת מוסיפים כאשר אחרת נאמר לא םא

 לעבד צורך איו זה במקרה . ניקוז בעיות ללא ואחידה קלה קרקע שתובא רקע הק

 . הקיימת הקרקע את

 ,מ"ס 10 על עולה שגודלם מאבנים נקייה תהיה שתובא הקרקע , המקרים בכל

 .)נמטודות , מזיקים ,מחלות( ופגעים שנתיים-רב עשבים , פסולת
 יהיו לגינון המיועדת הקרקע תכונות , החוזה מכיבמס אחרת נאמר לא אס

 : כדלקמן
 ,10% ל מתחת תהיה גיר תכולת .א
 8-תהיה מתחת לE.C)   – חשמלית במוליכות מבוטאת) מליחות תכולת . ב .ב

 ,דציסימנס למטר

 ,4-יהיה מתחת ל( SAR)תכולת נתרן חליף  .ג

 , PPM))מ "ח -30 ל מתחת תהיה רחן ז תכולת .ד

 .7.7עד  5.6-מ :תהיה בתחום PHתכולת  .ה

 ובציוד כלים באמצעות הטופוגרפית התכנית פי-על יבוצע קרקע ויישור פיזור
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 . מתאים
01010016010 

 (זיבול ודישון)שיפור קרקע 
 הנחיות פי-על הקרקע בדיקת לאחר ייעשו קרקע ושטיפות מינרלים תוספת

 צורך יש כי העלו 02. 41.02 בסעיף לעיל כמפורט ,הקרקע בדיקות אם . המעבדה

 הפיזי המבנה את לשפר כדי 1 יסוד ודשני קומפוסט להוסיף יש הקרקע בשיפור

 בדיקת סמך על ייקבעו מדוייקות כמויות .הזנה ביסודות והעשרתו הקרקע של

 : למפקח אותם ויגיש הבאים הפרטים את בטבלה יפרט הקבלן .שנעשתה הקרקע
 הגידול סוג . א
 חומר ושם סוג . ב
 השתילה בור1 שטח חידתלי החומר כמות . ג
  יישום/פיזור אופן ד.

 . הקבלן שהכין זו לטבלה , המפקח אישור לקבל יש הביצוע לפני
 אחרת נאמר לא ואס לעיל  43.88.88 בסעיף כנדרש קרקע בדיקת נעשתה לא אם

 .להלן 43.8813' מס בטבלה הכמות פי-על תוספות יינתנו , החוזה במסמכי
 

 מפוסט ודשן לשיפור קרקעתוספת קו-1343.8 'טבלה מס
 

 
 
 
 
 
 
 
 

יעמדו בדרישות  כימיים דשנים . הבור גודל/לנפח יחסית תהיה היסוד ודשן הקומפוסט כמות•
 .3334י "ת

 .483י "ת בתנאי יעמוד הקומפוסט , החוזה במסמכי נדרש אס

 , מטר 1.5 מעל במירווח צמחים או , בודדים שיחים או , עצים נטיעת של במקרה

 הבור קרקע עם היטב לערבבו יש , לבור מוצנע היסוד ודשן הקומפוסט כאשר

 . הצמח שורשי עם הקומפוסט של ישיר ממגע ולהימנע

 תוספת , החוזה במסמכי נדרש כאשר או ,קרקעה את לעבד ניתן לא אם

 פי-על הבור פני שטח לגודל יחסי באופן השתילה לבור תינתן היסוד ודשן הקומפוסט
 .להלן' ד 43.88.80.84 בסעיף כנדרש יינתן שחרור איטי דשן .לעיל 43.8813 בטבלה הכמויות

 הקרקע בשכבת אחיד באופן להצניעם יש 'היסוד ודשן הקומפוסט זור פי לאחר

 מיכניים כלים באמצעות הפיזור ביום תיעשה ההצנעה "מ. ס -20 כ של לעומק

 . ידניים עיבוד כלי או(מתחחת , אתים מחרשת)
01010017 

 פרישת צנרת השקייה
 -התת ההשקייה מערכת הנחת תבוצע הקרקע שיפור עבודות ביצוע גמר לאחר

 . לןלה 41.03 פרק-בתת כמפורט עילית לרשת וההכנות קרקעית
01010018 

 יישור קרקע לשתילה

 כמות למטר מרובע כמות לדונם החומר

 ליטר 88 ק"מ 88 קומפוסט

 גרם 388 ג"ק 388 סופרפוספט-דשן זרחני

 גרם 58 ג"ק 58 אשלגן כלורי-דשן אשלגני
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01010018011 
 כללי
 תוספת לאחר או , עשבים הדברת לאחר העבודה במהלך יתבצע השטח יישור

 צויין שלא מקרה בכל .בתוכנית השיפועים לפי השטח את לעבד הקבלן על . קרקע

 -3% כ של אחיד בשיפוע ,נקזים לכיוון מבנים מכיוון עילי שיפוע ליצור יש , אחרת .
 סמוך ההשקייה מערכת ופרישת הקרקע שיפור שלב לאחר יתבצע הקרקע יישור

 . השתילה למועד

 קלה בקרקע . לחה מעט או יבשה בקרקע יבוצעו הסופיים הקרקע יישור עבודות

 20 כבדה בקרקע , אחרון מגשם ימים 10 לאחר בינונית בקרקע , ימים -4 כ לאחר

 זה סופי יישור . ויותר מ"מ 1.5 של תבכמו השקיית או גשם ירידת לאחר ימים

 . ידניים כלים או ,מכניים כלים באמצעות ייעשה

 וכנדרש , האתר פיתוח 40 - בפרק כאמור תעשה - בכוורות לשתילה קרקע הכנת

 .החוזה במסמכי
01010018011 

 יישור קרקע למדשאה
 

 יש . הסופי רהיישו ,מ"ס 6על  עולה שקוטרן אבנים לסקל יש למדשאה המיועדים בשטחים

 גובה ,ריצוף ושטחי שבילים לאורך . וצמחיים דוממים אלמנטים לצידי יישור על להקפיד

 לפחות מ"ס -2 ב נמוך יהיה למדשאה הקרקע

 .ריצוף/השביל מפני
 הסופי הדשא שגובה כך על להקפיד יש ,בשביל הגובלת מדשאה של המקרים בכל

 .החוזה במסמכי אחרת צויין אס אלא ,השביל בגובה יהיה
01010019 

 הכנות קרקע למקרים שונים
01010019011 

 הכנת קרקע לשטחים באחזקה רגילה ושטחי בור
 במסמכי הנדרש פי-על תעשה בור ושטחי רגילה לאחזקה לשטחים קרקע הכנת

 . החוזה

 : כדלהלן תעשה הקרקע הכנת אחרת נאמר לא אם
 פי-על ייושר השטח .םידניי או מיכניים באמצעים ועשבייה מפסולת ינוקה השטח

 43.84.85.84 בסעיף כאמור בנפרד צמח לכל תעשה השתילה בור הכנת . גס יישור נית התוכ
באופן יחסי לנפח ( זרחן ואשלגן)ודשן יסוד , שיפור הקרקע שהוצאה מהבור בקומפוסט.להלן
' ד 43.88.80.84או בדשן איטי שחרור כנדרש בסעיף ,לעיל 43.8813ראה בטבלה מספר ,הבור
 .להלן

01010019010 
 הכנת קרקע לפרחים חד שנתיים ועשבוניים מן הבר

 . השטח גבולות את שיסמנו פינות -4 ב עץ ביתדות יסומן לזריעה המיועד השטח
מ וסרט צבעונו "ס 88יינעצו לעומק ,מ"ס 08באורך ,מ"ס 8.6X8.6יתדות עץ בחתך ריבועי

 ,ייקשר בראשן
 לפני לקלטר או לתחח יש מכן לאחר .ייהמעשב תנוקה ריעה לז המיועדת הקרקע

 .דהמיוע הזריעה מועד
01010019013 

 קרקע לגינון במיכלים
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 .החוזה במסמכי כנדרש תבוצע במיכלים לגינון קרקע
01010019010 

 תערובת קרקע לגינון במצע מנותק
 פי-ועל החוזה במסמכי כנדרש תושם מנותק במצע לגינון קרקע תערובת

 שיטת , הגידול בית עומק , (התערובת הרכב) להגידו מצע סוג : דלהלן הסעיפים

 . הניקוז שיטת 1 ה המבנ או לקרקע המצע בין ההפרדה
 : כדלהלן תהיה מנותק למצע קרקע , אחרת נאמר לא אם

 לא םא . בתשתיות לפגוע בלי הגידול סוג לפי הנדרש לעומק מילוי או חפירה .א

 : יהיה הגידול מצע עומק , אחרת נאמר

 מ"ס 08 – ועשבוניים לעונתיים  .1
 מ"ס  68-  ומדשאות שיחים  .2

 . סיימ - 100 עצים  .3
 מהבור יבלוט שהבד להקפיד יש . גיאוטכני בבד שנוצר " מיכל"ה פנים ציפוי .ב

 . שפה אבן או יתדות באמצעות הבור לשולי ויוצמד

 -40% ו אורגניים חומרים 60% שהרכבו גידול (תערובת( במצע 11 מיכל 11 ה מילוי . ג

 . ומנוקז מאוורר אינרטי חומר

 5-ל 88:38:34:כ שהרכבו שחרור איטי דשן הגידול לתערובת להוסיף יש . ד
 .הגידול במצע באחידות יעורבב הדשן .ק" למ גרס 80 של בכמות חודשים

 
 מערכת השקייה-01013

01013011 
 כללי

 במים גננות שטחי להשקיית המיועדות השקיית למערכות מתייחס זה פרק-תת

 כל פי-על כנדרש תבוצע ,שפירים שאינם במים השקיית מערכת .בלבד שפירים

 .דין
 המים אספקת לרשת החיבור מנקודת החל המערכת נחשבת זה מפרט לצורך

 והמערכות האבזרים , הצינורות כל את כוללת והיא הגינון לשטחי המיועדת

 . בגן ההשקייה מערכת לתיפעול הדרושות

 : כוללות השקיית תמערכו
שקוטרם אינו  ,סי.וי.פי-ו , מצולב פוליאתילן ,פוליאתילן / פלדה : מחומרים צינורות . א

 .מ"מ 358או ,"5עולה על 
 מצינורות השקיית מערכת . פוליאתילן צנרת מתוארת להלן 43.80.88בסעיף 

 תהיה הצנרת .החוזה מסמכי ובשאר המיוחד במפרט כנדרש תבוצע אחרים

 ,בתוכניות כנדרש , קבועה עילית או עיתקרק-תת
 מלכודות : הבאים מהאבזרים יותר או אחד כלולים בהס מערכת ראשי . ב

זרימה חוזרת  מונע , מים קוצבי , מים-מדי ,אוויר שסתומי , לחץ שוברי , מסננים , אבנים
 ,מערכות דישון,חשמליים1ברזים הידראוליים,(ח"להלן מז)
 למקור חיבור מנהל מרכז , ותקשורת ביניים יחידות , קצה יחידות - רכיביה כל על בקרה . ג

 ,החשמלי המתח
 'טפטוף ושלוחות קווים .ד

 , וכדומה מזרקות , ושתייה גן ברזי , ידניים ברזים , מתזים , ממטירים . ה
 . בקרה תאי . ו

 . השונים המערכת לרכיבי המתאימים התקנים בדרישות יעמדו השקייה מערכות
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 .החוזה מסמכי בדרישות המערכות יעמדו קניםת בהעדר

 לחץ( הדינמי הלחץ כי ולאמת למדוד יש ההשקייה מערכת ביצוע התחלת לפני

 בספיקה המתוכנן ללחץ מתאים , המים למקור בחיבור)המים זרימת בזמן בקו

 תימשך התאמה אי של במקרה . המפקח בנוכחות תעשה הבדיקה .הנדרשת

 . המפקח הנחיות לפי העבודה

 ייעשה אחרים אבזרים או מתזים ,ממטירים במיקום , הצנרת בביצוע שינוי כל

 . המפקח באישור רק

 הנחיות פי-על תעשה ההשקייה מערכת אבזרי התקנת , אחרת נאמר לא אם

  .היצרן
01013011 

 ביצוע מערכת השקייה
01013011011 

 מדידה וסימון
 לאחר רק ייעשו וןוהסימ המדידה ,לעיל 43.83.87בהמשך לאמור בסעיף 

 פרק-בתת כנדרש , לגינון קרקע והכשרת העפר עבודות , הפיתוח עבודות שהושלמו

 1.02 . המפקח לאישור בכפוף זאת כל ,4

 .הקבלן ידי-על יבוצעו והסימון ההתוויות ,המדידות כל , אחרת נאמר לא אם
 התוכניות לבין בשטח המצב ביו התאמה אי כל המפקח לידיעת יביא הקבלן

 ביצוע להמשך המפקח הנחיות לקבל כדי , ההתאמה אי גילוי למועד סמוך

 . העבודה

 תוואי . דגלונים או יתדות באמצעות הממטירים מיקום את ולסמן למדוד יש

 -על שאושר אחר אמצעי כל או חול , סיד אבקת באמצעות יסומן ההשקייה רשת
 המפקח ידי

01013011010  
 עחפירה תעלות לצנרת טמונה בקרק

 . חדות וויות ז ללא ,החוזה במסמכי כנדרש תבוצע לצנרת תעלות חפירת

 בעבודת או מיכניים בכלים תיעשה 1 הצורך לפי חציבה לרבות , התעלות חפירת

כאמור  אחרות קרקעיות-תת מערכות ייפגעו לבל הזהירות אמצעי כל נקיטת תוך ,ידיים
 .לעיל 43.83.84בסעיף 

 :להלן 43.8013' מס בטבלה המפורטים בעומקים בקרקע נורותהצי יונחו ,אחרת נאמר לא אם
 

 1380.43' טבלה מס
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 , חדים או קשים עצמים ,אבנים המכילה בקרקע

 מ"ס -10 ב התעלה תועמק

 אבנים בה איו אשר באדמה פדתרו ואחר , בתוכניות הנדרש מהעומק נוספים

עומק תחתית  מ"קוטר הצינור במ
 מ"התעלה בס

 58 ויותר 76

50-48 48 

 08 08עד 
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 .אחרים חדים עצמים או חדות

 . הצנרת של נוחה הנחה יאפשר החפירה רוחב
 לקוטר ויתאים אורכה לכל אחיד יהיה הצינור לקוטר בהתאם החפירה עומק

 . החפירה בחתך הגדול הצינור
01013011013 
 הנחת צנרת

 .זה לצד זה יונחו הצינורות , אחד מצינור יותר יש כאשר
 . ותיעול ביוב ,מים קווי 57 - בפרק כנדרש יהיו פלדה וצנרת .סי.וו.פי צנרת הנחת

 .להלן 41.03.02 בסעיף כאמור תהיה פוליאתילן צנרת הנחת
 . להלן 03.05. 41 סעיף ראה לצנרת תעלות כיסוי

 
 

במפרט הכללי או  01להוסיף או לשנות את פרק , מפרט מיוחד זה בא להשלים
 0חרים מתוך המפרט הכלליפרקים רלוונטים א

" לשתילי גננות ונוי"( תקנים)"הגדרת סטנדרטים "כמו כן יש להשתמש בקובץ 
 0שרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות –מ "בהוצאת שה

 
 השקיה –מפרט טכני 

 ת כלליות לעבודותווראה

 לליכ 0א 

 רן מצינורות המורכבות בעיק, טחי נוישיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לחההנ 10 
 0יאתילן לפו  
 כת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות רהמע  
 0ושים להשקיית הגןרדהוהאביזרים    
  
 ני ולפרטים והנחיות  כטהלמפרט , ע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכניתוביצ 0 0
 ההסברים  וההנחיות לביצוע   האחד את השני ולתת את כל עדו להשליםושנ, המצורפים  
 0תקין 

   
 תקינים  ועומדים  בתקנים או מפרטים של  , חדשיםהיו ביזרים והצינורות יאכל  ה 0 3 
 0מ"מיא  
 
 יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני  , לפו יותר משנתיים מגמר התכנוןחאם  00 
 0צועיהב  
 
קום ימו קוטר , ימינאדמים   לחץ תחילת העבודה  פנילעל הקבלן לבדוק   -קת מים פרות לקו אסבהתח 40 

 לאחר , וצאות הבדיקהתעל  ע למתכנן בכתביודיהקבלן 0 מקור  המים
 0  ל הקבלן בעבודות ההשקיהייתח כתבבאישור המתכנן   
  
 דכנת ות אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעלבקת הביצוע תהיה רק לאחר להתח 0/ 
 "0ועיצלב"אשר תישא את החותמת  , די המתכנן או המפקח י -על ושרת אומ  
  
 כלומר תכנית מצב קיים  , בסיום העבודה תכנית עדות  הבודעגיש למזמין הע  להמבצהעל  10 
 י דרישת "ית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב עפנתוכAS-MADE( 0ח אחר הביצוע  טבש  
 (0 מיןזהמ  
  
 רטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  הפכל  0 8 
 0פרט  ובתכניתמת בוהעבודות הדרושות  בהתאם להנחי לוכ, להתקנתם  
  
 , ידי  המפקח -ן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על להקב 90 
      0  תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה אכך של  
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 בי העבודה  לאחר קבלת אישור  לשבהקבלן ימשיך 0 ע העבודה יעשה בשלביםוביצ 0 12 
 0ידי המפקח  בתאום עם המתכנן -העבודה יקבעו על  לביש0 צעהמבו בקח על השלפמה  
 

 וסימון הדידמ 0ב
 
 0כולל גבהים , עבודות  הכנת הקרקע ומלדה והסימון יעשו רק לאחר שהושיהמד 10
 
 ע בשטח וצהתאמה בין המתוכנן  לבין המב-ע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  איצמבה 00
 על הקבלן חל  איסור מוחלט לבצע שינוי ,  תונושום המערכות המיק  ן אתעדכל רהטבמ 
 0ם ובכתב מאת המתכנןמוקדאישור   אללבתכנית  
 
 הפירח 0ג
 
 ביוב  , מים , טלפון, קווי חשמלם של תתחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאו ילפנ 10
 ל אישור עבודה בכתב לקב ובאחריותו' , מקורות וכו, עירייה, בזק , שמלח רתבבח' וכו 
 0תןחילת וכננות לפניתלעבודות המ 
 
 0תעלמב מומלץ להשתמש0  ת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידייםרחפי 00
 
 :לקמןדי החפירה בשטחי גינון יהיה כקעומ 30
 
 חפירה  קעומ   צינור  רקוט 
 מ"ס 2/   ומעלה   מ"מ 14 
 מ"ס 02    מ"ס 3/ - 02 
 מ"ס 32   ומטה מ"מ 30 
 
 יש להגן על צנרת פלסטית ,  ל"ות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנוממקב 
 0או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח  תידי מתכ-על 
 אחר מכן לו0  3' מ  מהעומק בסעיף ג"ס 14 -ב  קהתעלה תועמ , ניםבע המכילה אקבקר 
 0השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית ילפנ, מ של חול דיונות"ס 14ות בעובי יונד לובח תרופד 
 
 ליד זה  הז צינורות המסומנים בתכנית כמונחים0 החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת ברוח 00
 או להעמיק את החפירה בדרגה אחת ,  רוחבה ירם באותה תעלה ולהגדיל אתביש להע 
 0לפחות 
 
 מטר  לפחות    002לחפור תעלה במרחק  יש, ןם ליד עץ קיים או מתוכנניורות המתוכננלצי 0 4
 0ץעהמגזע  
 
 יש לפתוח בהם מעבר צר '  כביש  קיר   ריצוף   וכו, מקום בו חוצה הצינור שביל בכל 0 /
 ,  ידי מילוי מהודק של התשתית-על0 ) ב לקדמותוהמצ החזיר אתך לכ ול  ואחרולהנחת שר 
 כלול  -( ' וכו ליטוגרנ, ני שפה אב, תהחזרת מרצפו, ט ספלא תשתית ציפוי/ ע צשכבות המ 
 0וולרבמחיר  הש 
 
 נור יצהול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר והשר 0 1
 0מ"מ /ה  מפוליפרופילן שחור בעובי שיכמו יותקן חוט וכתב0  כורהמושחל ד 
 0ונחיםהם ממ משולי המעבר  מתחתיו "ס 02לים  הטמונים באדמה יבלטו ושרו 

 ידי יתדות סימון   -סמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן  לסמן בשטח עלליש                
 ק על דופן ירו העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן שלבב0 ודדיםשל מזל רמב 
 0הקירל  או בגב ישב/ המדרכה   
 
 ממשיכים  ולא במידה0 השרוולנחת ול את צינור ההשקיה בזמן הרוהשחיל בכל שליש   0 8
 לאחר השחלת החוט כאמור , כת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרווליםרבביצוע המע 
 0לעיל  
 השרוול תקין לכל אורכו ש קלבדו, יש לגלות את הקצוות -קיימים בשטח  םיולשרו 
 0ה ואיןמידב ור השקיהנולהכניס צי 
 
   P.V.C-ה מפלדה או מ ייה - תל החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבוושרו 0 9
 מ מתחת לפני הכביש  "ס 122ראש השרוול בעומק עד 0 ם לתכנית אהתב0  12 דרג 
 0קחפמהי דרישת "עפ םיהסופי 
 עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים -פים ומפרצי חניה צויר, לים במדרכותושרו 
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 בהתאם ,  מ"מ 112,  מ"מ 92קטרים ב(  וםכת)  בביו P.V.C -או ממ "מ 14 מ  או"מ 42 
 0 תב  הכמויותכבולמצויין בתכנית  
 ירה יאפשר שימוש  פחהבמעברי כביש רוחב 0  מ "ס 02השרוול  טמון בעומק  ראש 
 0ייםנבמהדקים מכ 
 0השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח  דועמ 
 ת חוט  ולרב ,וכיסויי  מלאלים כל העבודות הדרושות להנחת שרוו את: ר כולליהמח 
 0ור  לעילממשיכה כא 
 

 ל יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם ושרו 120
 0ניתכלמצויין  בת 
 

 0כלול במחיר השרוול, רזרוויים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינורלים ושרו 0 11
 

 חת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך ם מתידי  מחברי-סתעפות בצנרת  עלהכל  100
 0 בתכנית/ כמפורט בכתב הכמויות , מ "ס 82או  2/ן טרומי בקוטר מבטוורת קתא בי 
 ויהיה תואם " השקיה"לט  עם כיתוב  קן שתה  יוהמכסעל 0 צוף ירהגובה בהמכסה  
 0אספלט/ריצוף 
 0 צוף סביב  התאהרי האספלט בחומר ובדוגמת / מת הריצוף שלדה כוללת הוהעב 
 בתחתית 0 מ  מינימום"ס 02יהיה ( למצע)בין תחתית השרוול לתחתית התא   קמרח 
 0מ"ס 12 גס בעוביצץ ח ה שכבתיהבריכה תה 
 

 ומחברים נרתצ 0ד
 
 0יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי  -ת מחומרים פלסטיים רווצינ 10
 0חיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכתהכל  
 
 הרכבת הצנרת וכל  אביזרי , חפירת התעלות וניקיונם, פקת חומרסא: ללהיחידה כו רמחי 00
 0הכל בהתאם לנדרש,  עתםהצנו בוריהח 
 כתוצאה מהתפצלויות  , במהלך העבודהם פלם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיולא  תש 
 0ףטווחות הטפלפות  בצנרת ובשסנו 
 
 0חדירת לכלוך פנימה עמנולכדי  , אטום  את פתחי הצינורות בעת העבודהליש  30
 
 קווים מחלקים ,  מחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרההכל  0 0
 יו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ יה'  כבישים וכו,  ופיםלריצת חתמו א לטפטוף 
 0 ע"או ש" פלסים"  "סאוןלפ"מים כדוגמת  
 0הואשוג סמחברי שן מכל בק ולהשתמש בתחיליות ח אין 
  

 מ  הרוכב יהיה בעל "מ 14מקוטר 0 בים יהיו  בעלי טבעות אטימה וברגים מגולווניםכהרו 0   4
 0יםגבר 0 
 

 הצנרת וחיבורה תריספ 0 ה
 
 (0 למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה)תעבור  בשטח מגונן    תנרצ 0  1
 0ליםשלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוו תצנר 
 
 0ביום חפירת התעלה, ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, פוליאתילן תונח  רפויה  תצנר 00
 
 0רים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתוליםוחיב 30
 
 0ידי אביזר פלסטי מתאים-תעשה על, ת חדה בצנרת פוליאתילןיזוו  00
 
 ן הוא בעל הקוטר ותחתהיד השני או כשחד לרות המונחים באותה תעלה יונחו אוצינ 40
 0הגדול  
 0יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת, רות זהים בקוטרםוצינ 
 
 0ללא  מחבריםם יוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמעה רות וצינ 0/
 

 ידי  -בים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  עלכהרו 10
 0מיםיתאמפתחות מ   
 מקדח כוס עם ) ינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות צב ורהח 
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 הקפיד להוציא ל שי0  מ מקוטר חור הרוכב"מ  0ב  ןטוח צריך להיות קקידה רטקו(  מוביל 
 0חהנקדש נוריצהאת דיסקית   

 
 0ותלפחות לאחר ההסתעפ'  מ 1מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של  רמעב 80
 

 0י ההארקה לצנרת  השקיהוקו רלחב  אין 0 9
 

 בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר '  שסתומים  וכו, וסתים,  םיברז 120
 0יתכנתפי  הנחיות ב-ופלסטי או עלמרט 
 
 
 שטיפה ובדיקה, ראשוני  ייסוכ 0 ו
 
 ת ולסמן הצנרגמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי  רלאח 10
 0ותדבתכנית הע 
 
 ידי פתיחה וסגירה    -את סופי השלוחות יש לשטוף על, שטוף את הקווים הראשייםליש  0 0
 0הלוחש חה אחרושל של 
 
 0י ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבניםוסהשטיפה יבוצע כי רלאח 30
 0לכל צד'  מ 102משאירים תעלה פתוחה  באורך , מקום בו מחובר אביזר  בכל 
 מ  ולכסות  "ס 14אבנים יש  לרפד את הצינור בשיכבת חול דיונות בעובי  הכילמה המבאד 
 0המקומית רקעקומעל שכבה זו  את ה,  הכלולות במחיר הצינור , מ "ס 1בשכבה של   
 
 זילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק  נ 0 שעות 00במשך , ערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ליש  0 0
 0שנית 
 0 יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח לותעי סופי של התוכיס 
 
 סופי ייסוכ 0 ז
 
 סופית באדמת גן   תוליכוסו התע, הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח  רלאח 
 0 יםנבאלא לנקיה  
 0וודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלותליש   
 0הוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעותליש  
 

 (ראש בקרה)ערכת  מאש ר 0ח
 
 התחברות ,  אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול, אביזרי חיבור , ר כולל אביזריםיהמח 0 1
 0כתמערהוחיבור צנרת ההשקיה לראש , יםמ קתפלקו אס 
 
 0ביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלהאכל  0 0
 
 0פי הנחיות המתכנן-או על/ תכנית  ו ברט פפי -תם יקבעו עלהרכבהאביזרים וסדר  סוג 30
 
 וף ראש מערכת   סב עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  3/0"ראש יורכב ברז גן  לכל 0 0
 0קקעם פ Tפות עסתתורכב ה 
  
יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר , המערכת יורכב מסעפת פלסטיק ראש  40

 0ריםחאביזרים א פרקללי רכת מבעבראש המ
  
 ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית  "(  רקורדים)"אה מהמגופים יורכבו מתאמים  יביצ 0 /

  תועלמ 92וברים לזוויות חויורדים מתחת לפני הקרקע ומ(   P.V.C) קשיח    ם מחומריויועש, הטמלפי כ 
 0להמשך חיבור לצנרת

 
 0נת שמשימקר מוגנים ויהי  (  P.V.C) רי  זאבי 0 1
 
 המסנן יורכב מאוזן לקרקע   , ן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובהנבמס 0 8
 0דת לחץמדיל ניםחויכיל מד 
 
 אשר  יעוגנו בארגז ראש , מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת שארכל  0 9
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 0בקי מתכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגוןחאו   טוןב צעותמהמערכת בא 
 

 אדריכל /ת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי המתכנן רבחי 0 12
 0הנוף 
  

 0 ם בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכיםינהפלדה יהיו מגולוו יבכירכל  0 11
 של   "  NZאוניסול "צבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג ליש  
 ווה שאו  "רוטמב" של  "ןאית"ע  עליון שתי שכבות מסוג  בבצו0 ערךה וושו א" מבורט" 
 0 ימישרדנישות המפרט הבירערך  בהתאם לד 
 

 0מאושר מראש0 ע0ו שא" דקה" או "בראוקמן", " דברמ"יו ישירים  מסוג יה י הלחץתווס 0 10
 

  "ריחב-רב"מסוג  , "(אב חמפת)"  MASTERראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות   זארג 0 13
 0מ  לפחות "מ 12לשון הנעילה   קוטר0  ה ערךואו שו 
 

 תכלול  ( 'וכו "טיירלאו" "רענב"תוצרת )ין ירוה של ארון מיגון מפוליאסטר משרבמק 100
 0י הנחיות ופרטי החברה"ת מתכת ומשטח בטון עפסגרמ קנהתעבודת הה 
 

 גם  )במיקום שיורה המתכנן  1/0"לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי -המערכת יכלול מד ראש 140
  (0ן בפרטוייאם לא צ 
 

 ע  בהתאם   קריורכב מעל פני הק(  ח"מז)מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת   ראש 0 /1
 ומיקומו לפי הוראות  , מ "תקנות  משרד הבריאות  ומיא/ פי הוראות  ועל 0 ניתכלפרט בת 
 0  המפקח 
 אישור העבודה יותנה 0 ח  רשמי למפקח"התקנת מז סטופ ח ימסר"התקנת המז יוםעם ס 
 0ר זהישוא לתבבק 
 

 0ת המזמיןארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דריש 110
  
 חשבמ 0ט
  

 : לווים להפעלה תקינה  כגוןיכל האביזרים הנ, הרכבה, אספקת המחשב: ר כולליהמח 10
  כל0   עקבו V  - 002או לחילופין חיבור למקור מתח ' סוללה נטענת  וכו,  יסולר ןמטע 
 המחשבים יכללו  את כל ציוד  0  ידי חשמלאי מוסמך -על עשוימליות  שחהודות העב 
 י    חשמלחיווט  , ת הפיקודוירצינו, י  המערכת למחשב/חיבור ראש , חוטיתלאההתקשורת  
- הרכבת המחשב על0 ן מושלםפבאו המשאבות' דיויח י  המערכת/אשר עלתפהלעד ' וכו 
 0השנל ו הדרכה ואחריותעמטמ  ן  מורשהכוסידי היצרן או  
 
 הארגז יעוגן על 0 ווה ערךשאו   "רענב"ב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם  שהמח 0 0
 שרוולים  3ביציקת הבטון יוכנו 0  תכלארגז ראש המער מחוץ, ייןוזמיציקת בטון  
 0מ"מ 42מפוליאתילן בקוטר  
 
 עם אטימה (  ופסת חיבוריםק)ערכת הדבקה   ידי-ר הכבלים החשמליים עלוחיב 0 3
 0גיד יהיה צבע שונה לכל 0אפוקסית 
  

 ובצבעים   12מ  דרג "מ 8קוטר יו בהצינוריות יה: רות פיקוד הידראוליותה של צינורבמק 0 0
 0יםנשו 
 
 0המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין ןארו 40
 
 המטרה 0י
 
 0מ מקצה הדשא"ס 12ובמרחק של עד , בתוך שטח הדשא,שולי המדשאה ברי גיזרה יוצבו יממט  10
 
 0שא מכוסחני  דמ מתחת לגובה של פ"ס 0הממטירים יהיה הטמנת   הגוב  00
 
 (0כניתותבאו כמופיע )מ "מ 04/0מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן /מטיר יחובר לצינורות מוביליםמכל   30

 T וני ובאמצעות מסעףציחומצמד הברגה ( מ ומעלה"מ 02מקוטר של )יעשה באמצעות רוכב  רור הציניבוח
 0מ"מ 30/0אושר בקטר מ0 ע0או ש" וןאפלס"
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  0 ע0ש וא" יקסופידה" תבושאמ תקררכת בעומ ותאבמשת החידי0        א"י
 
 םאגב היבשאה תודנקו P,M,N טפרב עיםפימוה ריםיזבאהל כ תול אכלת ותאבמשת החידי
 0הושדרה כהדרההלה ויוכ הלתפעה תרכעמה לור כיבמל חחשות הוחל,תאבומשה תרקב גם מוכ

 
  :היבשאכת הערמבנה מ

 
  GRUNDFOS  : תבומשא וגס

 92-3-0  CR 
GRUNDFOS  

92-3-0  CR 
 HP 04 HP 04 לי שמחספק ה

 יגתדרהתנע מ יגתדרהתנע מ רףצטמ/תוורנת

 
 :תרכמעה תוכונת
 

 0גע יבש מ תודפקוק בחמר/תמיקופעלה מה י"ע תבושאמ תקרת בערכמ
 (קסופמ, ווטא,  ידני)בה צב לכל משארי מורול בכלי דקוהפי וחל
 0 חלוית החזב לייטיגפן דאוצג ביוו  יתוגנלא דהקו ימד חץל
 

 :ללי כ
  PIPרת בקו תרוסת מהיו תלבשומ, (  תבושאמ גזול) תבושאמ תקרת בערכמ
 , רליתטגינא תעותנה תקרב,תרכעמה לש ריםמטרפה לום כתאל רליתגינטא
 0םמיה תרכמעל תנוהגו תקופיות סיסו, הרגהדב תבושאמ ףרוצ יתציופאולל כ
 

 :רה בקהיטת ש
קו ב יוגחץ אנלל תמרמ י"ע,קוה ץלחות בתלכ שמשתמה י"בע עפי הנקנה לשתמ ותירמהית באשבה רשאת מפעלה

 0 ותאבמשקת הסני
פי ל -( לתפעמוה) נהשוראה האבמשה תוליכל רעבקה מפישת סכל דריב( תימקידה ומיב) תרפצטבה משאת מפעלה

 0םמיה תרכמעב וםימחץ מינרת להגד
 (0רב 0 לש עבוק בלחץש "מק 122-כ לקה שפיס) לנחל ררויחס עבור0א:יםונדה שבוע ימצב ניש
 (0 רב / לש בלחץש "קמ 02ד ע לקה שפיס)יה שקה ורבע0ב
 0ל"נה הודעבה יצבמ ישנית לגם ידנו טיתומוטא ההית תערכמה פעלתה
 

 : יותמלחשו וליותראידחה הבטא תוערכמ
 
 יםופמגו ולייםראידה יםקנהתטה בלילת שכוי"( דרמב" יביקטא רזוח לא)בה שאמ ףגומ יקרב תכמערל

 0 תיותרגהדב תנרצ יווק יויילת מבטחא 
 0 תנושתמ ותיכצרו תבושאמ תולים בפעמ ילמת הניעמ 
 0 תבתושרה מבקכת הערמ רשאכ םג יכל תנאפה בים רציקת מספת אפעלה 
 ( 0ךמונ/ההבוג) םגיריים חצחל לרה שמקב חוודיל תופשרא 
 00VAC0 ךנמו תחמ י"ע םוילונ דיםקוים ופימ רוסח יפנת בגנוה 

 
 :תפווסנ תיוללכ תוכונת
 

 0 מהכה בכל הדמר היכדעבה ואשמל כ לש יתגתדרה הפעלה 
 0 ותרפצטמ תבושאסת מניכ תאצה ןינכרס י"חץ על תבוצית ימירש 
 0ון טחום בסתש יןוטחלל וליראידפן האוב בחץ יציחת לבטאתקן ה 
 0 תלותקוח ביוד ,ים בנמ תרקב םע תורקשת תכולי 

  
 
 דשן תשאבמ 0ב"י
 
 יכלל 

 0חשמלית פרופורציונלית להפעלה עם מד מים ופלט חשמלי יעודיים  לדישון השאבמ .1
 0לן לכיותני –התראה לפני סיום הדשן במיכל 0 א:  בה תכלול מצוף כפולאהמש .2
 0סקת פעולת המשאבה והתראה על חוסר דשןפה0 ב 
 (0מגע יבש ) צעות כבל פיקוד במתח נמוך ת המשאבה מבקר ההשקיה באמלהפע 30
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 CC 122 0 לט יהיהפ לנפח כ0בה תכלול גם פלט כמותי לצבירת כמויות דשןאהמש 00
 0ה ידנית קפיצית לניקוז אוירלהפע 40
 0מ"מ 8היניקה והסניקה תהיה בקוטר  תצנר 0/
 0ת ומסנןשקולצינור היניקה יכלול מ קצה 10

                          
 למשאבת הדשן הניסכ( אינדיקציה)  וייוח 
  
 (0 מחשב  השקיה י"ע)  קלת משאבת הדשן מרחועהפ –יבש  מגע 
 
 יציאות ממשאבת הדשן( אינדיקציה ) ייווח 
 
 ( םסיו תקראלדשן ) וזלי במפלס נמוך נשן ד 
 ה מושבתתאבמש –דשן  סרחו 
 מות דשן כמד  
 :ערהה  
 יוצגו על מסך במרכז הבקרה , ל בקר ההשקיה ל יחוברו כולם א"סות והיציאות הניהכנ 
 0י דרישת המזמין"עפ( סלולריים ) ים יידנ פוניםלטליועברו ו 
 
 עבודה יוםס 0ג"י
 
 אחרון רבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיליש  10
 ביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי  מספרי קווי עולה  
 0בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה0 עלותיה וההפקההש  
 
 יים ושינלה בהתאם יהשקהה ובשאיהאת תכנית  ןכדעל ביצוע העבודה על הקבלןר גמב 00
  ןעל חשבון הקבל התהי( MADE) – AS הכנת תכנית העדות0הביצוע  בזמן חטשנעשו בש 
 0עבודהנה תנאי לאישור הוהי  בקובץ ממוחשבן וכת , וריותחאוב 
 

 
 השקיה  43.3

 0מחירי היחידה בפרק זה כוללים את כל הדרוש והמפורט במפרט זה 
 0הערות לפני ביצוע מערכות ההשקיה 

כי  –לפני תחילת עבודתו  –על המבצע את המערכת ההשקיה להבטיח  10
 0נעשה יישור סופי של פני הקרקע לפני התוכניות

מבוססת על לחץ  עליו לבדוק את לחץ המים בפועל היות והתכנית 00
 0ביציאה מראש המערכת, אטמוספרות    3מינימום של 

אין לבצע 0 או סטייה בין התכנון לקיים בשטח יש להודיע למתכנן/על כל שינוי ו 30
 0נושאים כלשהם ללא אישור המתכנן

הקבלן יבצע הפעולות  הדרושות ויספק כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של   00
הקבלן אינו 0 תאם לתוכניות ולפרטים ולהוראות המפקחהכל בה0 מערכת ההשקיה

ראשי להחליף אביזרים ולשנות פרטים ומידות כלשהן במערכת אלא רק לאחר  
 0אישור בכתב מהמפקח

 
 
 חיבור לקו קיים 0101101111 

הקבלן יחבר הצנרת לקו מים קיים רק לאחר תאום עם אחראי רשת  10
 0יתהמים במקום  ובהתאם לדרישות הרשות המקומ

על הקבלן להכין מלאי חלקים מספיק להתחברות  על מנת  למנוע  00
כל החיבורים יבוצעו על פי הוראות 0 הפרעות אספקת המים לסביבה

 0המפקח
 0מדידה וסימון        
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כל המידות יהיו על פי התוכניות במקרה של סטיה לאחר האישור  10
 0בהתאמה לשינוי

קווי  –חיבור במצמד  ממטירי גיחה וממטירי –בקווי מים להמטרה  00
0 מהמקום המיועד לממטיר' מ 1ההזנה לממטירים יונחו במרחק של 

 0ההרכבה על שלוחה
מ מפני קרקע "ס 02העומק המינימלי להנחת הצנרת בשטחי גינון הוא  30

 0סופיים
 
 שרוולים    0101101161 

מ מכל "ס 12צינורות המים יונחו בתוך מעטפת חול בעובי : במדרכות 10
 0מ מתחת לפני התשתית"ס 34הצינורות יהיה  עומק0צד

צינורות ההשקיה יונחו בתוך השרוול 0 ובחציית המיסעות: במיסעות 0 0
מ כולל חוט "מ 42פוליאטילן  תקשורת בקוטר  צינור מעשוי 

 0מ מכל עבריו"ס 12עטוף בחול בשכבה של , משיכהישמש כשרוול
 0חי הצינורותיש לאטום את פת, עד להשחלת הצינורות: איטום 0 3

  0מילוי חוזר בחול מהודק בשכבות 00
 0צנרת למערכת ההשקיה 

פ "י ומסומנים ע"יש להשתמש אך ורק בצינורות ואביזרים בעלי תו ת
 0התקן

 0עד לסיום כל חיבורי מערכת ההשקיה פתחי הצינורות יהיו אטומים
 0חומרים ואביזרים לאטימה יהיו מוגנים מקרינת שמש ישירה

י "כל הצינורות יהיו מותאמים ובאביזרים שנקבעו עהחיבורים ל
 0המדידה לפי מטר אורך0 היצרנים

 
 

 0הנחה וחיבור הצינורות 0101101111-010111101
של אדמה לתוך  ךהנחת הצינורות תעשה מיד לאחר החפירה ולפני שפ

 0התעלות
צינורות שונים המונחים באותה תעלה יסומנו בסרטים צבעוניים בכל 

ינורות  בקוטר הגדול יותר יונחו בתחתית התעלה ומעליהם הצ ותהצמת
 0הקוטרים הקטנים

בתוך שרוולים יש להשתמש אך ורק בצינורות שלמים ללא חיבורים 
 0ותוספות

בכל הכיפופים בצנרת יש להשתמש באביזרים מתאימים אין לכופף 
 0צינורות

ראש  או ברזי שטיפה הקיימים בשטח מחוץ  לתא/נושאים כגון ווסתים ו
 0המערכת יוגנו על ידי בריכות בטון מנוקזות

 
 

 צנרת לטפטוף 0101101111-0101101131
 0ל קובעים גם לגבי הצנרת לטפטוף"כל ההנחיות והמפרטים הנ
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, ואורך שלוחות, מרחקי ההצבה בצינור, הנתונים לגבי סוג הטפטפות
כמופיע בתכניות הם הקובעים ואין לקבלן רשות לשנות את אחד 

 0יביםמהמרכ
בסופו של הצינור 0 השלוחות טפטוף יחוברו לצינור מנקז משותף 4כל 

 0המנקז יורכב ברז שטיפה בתוך בריכת בטון עם מכסה
יהיו על , מ ומעלה"מ 04שלוחות טפטוף המתחברות אל צינורות בקוטר 

אל 0 המתיחה על ידי מכשור מתאים, ידי חבק לצינור המחלק ותחיליות
 T 0טר קטן יותר החיבורים יהיו עם מחברי בקו" מחלקים"צינורות 

 3ושלוחית עם , יש להבטיח התקנת טפטפת אחת לפחות לכל שיח
 0טפטפות לכל עץ

 0צינורות לטפטוף
ע "או ש" נטפים"מ כולל טפטפות "מ 11-/1אספקת צינורות פוליאטילן 

כמו כן על אביזרי 0 'מ 3022הקרקע כולל עוגנים  כל  ניפל והנחתם ע
 0 רושיםהחיבור הד

 0טפטפות 3ליד כל עץ יש  להניח 0 לשיחים תינתן טפטפת לכל שיח 
הביצוע של הטיפטוף הטמון יכול לבצע רק קבלן שקיבל אישור מחברת 

 נטפים
 

 ראש המערכת 010111171
ארון פלסטיק כמפורט בהתאם לפרט "  ארגז"ראש המערכת יבנה בתוך  

אש המערכת בתנאי הקבלן יהיה רשאי להציע ארגז אחר לר0 ותכנית
 0המפקח ומהנדס הרשות, י המתכנן"ותאושר ע, שבקשתו תהיה בכתב

גודל הארגז יחושב כך שניתן יהיה לפרק והוסיף חלקים נוספים לראש 
 0המערכת

מ "ס 3מ חצץ או חלוקים בגודל "ס 02בתחתית הארגז תפוזר שכבה של 
 0לפחות

רמות סינון , םבקטרי: את פרטי ודרישות התכנון, אין לשנות בביצוע
 0השנתות באביזרי המדידה ומיקום האביזרים בעת ההרכבה, נדרשות

מד מים בקוטר , ללא תשלום נוסף, על פי דרישת הרשות הקבלן יתקין
 0הנדרש

האביזרים 0 יופנו כלפי הקרקע, פתחי הברזים המחלקים בראש המערכת
יוכנס    .p . v. cברזל מגולבן או , לחיבור הצינורות יהיו מחומר קשיח

 0לקרקע עד לעומק שנקבע לצינורות
יושם דגש על שנוי צבעים בין טפטוף והמטרה בצביעה בתוך ארגז 

 0המערכת ומקומות שונים לאורך הצינורות
 
 בדיקה לאחר ביצוע 

, יש לסמן בתכנית במהלך הביצוע את כל הסטיות בתכנון המקורי
 0להעביר לידיעת המתכנן את כל המידע

במהלך 0 או המפקח יעשה כסוי ראשוני בלבד של הצנרת/תכנן ולפני בדיקת המ
 0הבדיקות חובה לחשוף את הצנרת הנבדקת ולבצע שטיפה של כל המערכת

בעת הבדיקה כל 0 שעות 0הבדיקה תעשה בלחצי העבודה המתוכננים ובמשך 
 0החיבורים יהיו גלויים וחשופים מאדמה
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או המפקח /ביומן מהמתכנן ו כסוי סופי של הצנרת יעשה רק לאחר אישור בכתב
 0הכסוי יעשה תוך כדי הידוק והרטבה עד לגבהים הסופיים המתוכננים

 
 
 

 צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאטילן 01010101-0101101101
כולל חפירת תעלה  0אספקת צינורות בקטרים שונים ומפוליאטילן דרג 

ה וכיסוי חפיר, מ והטמנת הצינור בתוך התעלה כולל חציבה"ס 0בעומק 
וממטירים 0 כנדרש וכן אספקת כל אביזרי החיבור הדרושים והתקנתם

בספיקה של  –קו  –הטפטפות 0 מסוג כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות
 0שעה/ליטר  /30

 
 

 גינון    ונטיעות    -  0100פרק    
  

 הנחיות כלליות
 14ברורים עם המתכנן בנושאי צמחיה ונטיעות ייעשו בתחום מועד של 

 0ובהשתתפות המפקח, יום מתאריך צו התחלת העבודה שקיבל המזמין
מתחייב הקבלן , יום מתאריך צו התחלת העבודה 14 -לא יאוחר מ

ולהציג  להזמין את הצמחים השונים במשתלה מוסמכת לגידול צמחים
 0ל"למפקח אישור המשתלה שהשתילים שהוזמנו מיועדים לפרויקט הנ

 
 

 תחילת הנטיעה והשתילה
או מדשאות יתחילו /ודות הקשורות לנטיעת עצים ולשתילת שיחים ועב

רק לאחר סיום כל עבודות הפיתוח והעבודות הקשורות בהרכבת מערכת 
 0ורק לאחר אישור בכתב מהמתכנן והמפקח0 ההשקיה

העיבוד חקלאי יתחיל בניקוי השטח מכל פסולת בניה ואבנים לאחר 
0 מ"ס 1נית עד לדיוק של בהתאם לתוכ0 יישור השטח בגבהים סופיים

 0מ לפחות"ס 02י חריש עד עומק של "הכנת השטח ע
לאחר העיבוד החקלאי ויישור השטח על הקבלן לקבל אשור בכתב כי 

ולאחר קבלת האישור יוכל הקבלן להתחיל ,  השטח מוכן לשתילה
 0בהכנות לשתילה

0101001111 
י המפקח "ר עמקור הזבל יאוש0 הזיבול  בזבל האורגני  יהיה קומפוסט

לעצים בגילאים השונים ולשיחים כמות הזבל 0 לפני הבאתו לשטח
 3במדשאות הזיבול יהיה בכמות של : האורגני שתינתן תהיה כמפורט 

 0מ"ס 32ר והצנעתו בעומק "מ 122 -ק   ל"מ
 

0101001101 
 שתילים וצמחים שונים

 המכלים בהם הם משווקים, גודלם, פרטים העוסקים בהגדרת הצמחים
לשתילי גננות נוי ( תקנים" )הגדרת סטנדרטים "מבוססים על ', וכד

 0מ"הוצאת שה
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המקומות מהם הקבלן ירכוש את השתילים יהיו משתלות מוכרות 
במקרים חריגים מותר 0 שעיסוקן העיקרי הוא גידול צמחים ושיווקם

לקבלן לרכוש את הצמחים במקומות גידול אשר אינם משתלות מוכרות 
שומר על כללי הגנת צומח והכללים המקובלים לגידול אולם המגדל 

 0צמחים
 
 ובית גידולם מרעיהםצמחים גודלם   

כל הצמחים והשתילים המסופקים על "  …הגדרת סטנדרטים"פי  -על
 "0מעולה"ידי הקבלן יהיו מסוג  

 0עם השם המלא של הצמח -אטיקטה –לכל צמח תהיה צמוד תווית 
ענפים סימטריים המפוצלים מבסיס  0 שיחים וצמחי כסוי יהיו בעלי

 0הצמח
 0                  ליטר 2/ -נפח המכל לא יקטן מ,  המסופקים במכלים   8עצים גודל   0  4
 3022גודלם יימדד מפני הקרקע בגובה של , מאדמה  8עצים גודל  0   /

מ "ס 12 –ו , מ מעל  צוואר השורש"ס       02  -: ולפי קוטר הגזע0 מטר
 0  0"מ או "ס 4הקוטר יהיה , ההרכבה מעל

 
 

 בורות הנטיעה לצמחים השונים
  102/  102/  102גודל הבור יהיה  , המסופקים במכלים  8עצים גודל  

 0מ"ס
אדמה חקלאית  –לפני הנטיעה תובא בסמוך לבור אדמת גן 0 אדמת גן

, דורת ארם, גומא פקעים, יבלית: שנתיים -פורייה נקיה מעשבים רב
מחיר 0 באדמה ימלאו את הבור לפני ובעת הנטיעה0 וחילפה צובא

 0האדמה כלול בנטיעה
 

0101001101 
 שתילת מדשאות  

 0לאחר קבלת אישור המתכנן לשתילה -: שלבי הביצוע לכל סוגי השתילה
 :הכנות כלליות

 סילוק פסולת, (או סילוק עודפים/הוספת אדמת גן ו) גירוף יישור 
 0ופינויה לאתר שפך מאושר

 0אם מתוכננים במדשאה –סימון מיקום העצים 0 סימון גבול הדשא
 (0לא רטוב מדי)השקיית השטח לקבלת מצב קרקע לח 

 0בסתיו ובחורף יש להנביט עשבי בר ורק לאחר הצנעתם להכין לשתילה
 0זבלים אורגנים ודשנים יפוזרו בשווה ויוצנעו בקרקע ביום פיזורם

 0ם לצורךהגנת הצומח ממחלות ומזיקים בהתא
 0ןביקורת יום יומית של הקבל, עד לכסוי מלא תתקיים בשטח 

 
 :שתילת דשא במרבדים

0 ע0או ש" אוסמוקוט פלוס"לאחר היישור יעשה דישון ב , על אדמה לחה
 0שעות 8ההצנעה תוך , דונם בפיזור שווה/ ג"ק 122בכמות של 
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עשה ג י"ק 122במעגלה במשקל 0 דונם/ק"מ 02תינתן השקיה בכמות של 
 0ולאחר ההידוק יישור סופי במגרפות וסילוק פסולת0 הידוק שתי וערב

 0בהצמדה מלאה לכל כיוון, כבניית לבנים, המרבדים יונחו לסירוגין
 0ל"דונם והידוק כנ/ק"מ 02לאחר השתילה תינתן השקיה בכמות של  

 0שקיעות ופתחים  בין המרבדים ימולאו בחול דיונות מאושר לגינון
 0דונם בהתאם לעונה/ ק"מ 3-0פעמים ביום בכמות  3השקיות של 

                 
 אחזקה אחריות ושמירה 

מיום קבלת הגן בכתב על הקבלן במסגרת חוזה זה וללא תשלום נוסף 
חובה להמשיך בטיפול ואחזקה שוטפת של מערכת ההשקיה ושטחי 

 0הגינון
לקליטתם חזקה עליו לשמור ולטפל ברמה מקצועית נאותה עד אבמשך ה

של הצמחים אך לא פחות משלושה חודשים מיום קבלה ראשונה של 
 0 הגן

לסלק  מהשטח ולחליף על חשבונו כל עץ , בתקופה זו של הקבלן לעקור
 0או צמח שלא נקלט לדעת המפקח

תחול תקופת אחריות נוספת , עבור צמחים שהוחלפו לאחר קבלת הגן
ספק בתקופה זו אדמת גן כמו כן על הקבלן ל0  כמפורט בסעיף האחריות

 0מטיב מעולה לתיקוני יישורים במדשאות
בכל תקופת האחריות יוחזק הקבלן אחראי עבור נזקים שיגרמו לצמחים 

 0מזיקים ונזקי טבע, השונים עקב מחלות
 
 

 תקופת האחריות לקליטת הצמח
בכל שיטת , תקופת האחריות לקליטת דשאים היא שלושה חודשים

 0שתילה
לכל סוגי , ת לקליטת שיחים היא  שלושה חודשיםתקופת האחריו

 0השיחים
מכל כלי , תקופת האחריות לקליטת העצים היא  שישה חודשים

 0הקיבול
לעצים בוגרים , תקופת האחריות לקליטת העצים היא  תשעה חודשים

 0מאדמה
לכל הדקלים , תקופת האחריות לקליטת דקלים היא  שנה שלמה

 0מאדמה
 

כל הצמחים שלא , יוחלפו על חשבון הקבלן  ,תוך תקופת האחריות
 0נקלטו

 
 גמר תקופת האחריות וקבלה סופית

עם תום תקופת האחזקה ולאחר שהקבלן השלים החלפת כל הצמחים 
אליה יוזמנו המתכנן ונציג , שלא נקלטו תיערך קבלה סופית של הגן

 0הרשות
ל בא "כל נושא הטיפול והאחריות יהיה לפי המפרט הכללי כל הנ

 0מפרטבעל הכתוב , הוסיףל
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 0הכנות ושלבי ביצוע –שתילה ונטיעה 
לאחר קבלת אישור המתכנן  -: שלבי הביצוע לכל סוגי השתילה

 0לשתילה
 :הכנות כלליות

ופינויה  סילוק פסולת, (או סילוק עודפים/הוספת אדמת גן ו)גירוף יישור 
 0לאתר שפך מאושר

 ,םערוגות צמחים ושיחי ,סימון מיקום העצים: סימון גבולות הביצוע
 0או המתכנן לסימון/וקבלת אישור המפקח ו

 (0לא רטוב מדי)השקיית השטח לקבלת מצב קרקע לח 
 0בסתיו ובחורף יש להנביט עשבי בר ורק לאחר הצנעתם להכין לשתילה

לאחריהם 0 חפירת הבורות לעצים ונטיעתם תעשה לפני שתילת השיחים
 0תעשה שתילת שיחים ולבסוף המדשאות

 0חפירת הבורות לשיחים תהיה בהתאמה לגודל השתיל ומינו
 0זבלים אורגנים ודשנים יעשה סמוך לשתילה, מלוי הבורות באדמת גן

 0לפני ובעת השתילה והנטיעה –הבורות יושקו וימולאו מים עד שפתם 
01010011610 

 ליטר 61הכלי ,8'גודל מסנטיעת עץ מבוגר 
 3העץ יהיה עם הסתעפות של אספקה ושתילת עצים בוגרים מאדמה 

כולל חפירה , מ עם פני הקרקע"ס 304ענפים לפחות ועובי הגזע בקוטר 
או חציבת בור במידות כנדרש סילוק הקרקע החפורה ומילוי הבור /ו

אשר דרגת המליחות בה לאחר בדיקת מעבדה לא , באדמת גן מובאת
אלא , המלוי הבור יהיה לא מאדמה חפור0 ק"סמ/מיל 3 –תהיה שונה מ 

0 ליטר קומפוסט מעורב באדמת גן אשר אינה מכילה מלחים 02 -ב
מקופלת , ישרה, מטר 3מ ובאורך "ס 42אספקה סמוכה בעובי 

סוגי העצים 0 וכן קשירת הגזע אל הסמוכה באופן מקצועי0  ומחוטאת
בכל מקרה גובה הגזע עד ההסתעפות לא 0 כמפורט בתכניות השונות

 0'מ 042 –יפחת מ 
 

1101001010 
 0/נטיעת שיחים בגודל כלי מספר  

או חציבת /ממכלים שונים כולל חפירה ו, ושתילת שיחים שונים האספק
מלוי באדמת גן לאחר סילוק האדמה , מ "ס  14/  14/  14בור בגודל 

ליטר מעורב באדמת גן  12החפורה ומלוי בזבל קומפוסט בכמות של 
 0 ת כמפורטטפול ואחריו0 אשר אינה מכילה מלחים מזיקים

  
3101010011 

 

  Cגודל -דקל קוקוסנטיעת 
 או המפקח במקום גידולם כאשר גובה/התמרים יקבלו אשור המתכנן ו

 0022גזע מפני הקרקע ועד להסתעפות הכפות יהיה לפחות יהיה לפחות  
גיזום הכפות לחצי ארכן ועטיפתן : ההכנות להעברת העץ תכלולנה 0 מטר
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באופן אשר יישאר גוש אדמה בקוטר גדול מ  חפירה  סביב  העץ0 בשקים
י מנוף אל הקרקע ללא "הטיית העץ ע0 ללא נגיעה של כלי מכני' מ 122 –

 0והעמסה של משאית והובלתו ללא חשיפת הגוש לשמש ולרוחות, נפילה
מטר  1022חפירת בור בקוטר  :  ההכנות לנטיעת העץ באתר תכלולנה

תערובת אדמה מעורבת אשר   תוכן0  שעות לפני הנטיעה  00לפחות  
  122 -זאת בנוסף ל  , ליטר זבל אורגני למילוי הבור במידותיו 122תכלול  

הנטיעה 0 ליטר זבל אורגני בתחתית הבור ללא מגע ישיר עם השורשים
 העץ יועבר מהרכב אל הבור 0 תעשה מהר ככל האפשר  מרגע העקירה

הנחת גוש 0 ורשיםבעזרת מנוף תוך זהירות לא לפגוע בעטיפת גוש הש
תוך , האדמה והשורש בתוך הבור תעשה ללא תנועות מהירות של המנוף

עצים שלא יראו 0 שילוב של כיסוי קרקע והרבצת מים בשפע ולרוויה
י "בתקופת האחריות גידול חדש ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו ע

 0  הקבלן
 10היא  כל עץ חדש שניטע במקום עץ שהוחלף אחריות הקבלן לקליטתו 

 0חודשים מיום הנטיעה החדשה
 
 

 כבישיםו עבודות עפר  -  01פרק 
, במפרט הכללי 41להוסיף או לשנות את פרק  , מפרט מיוחד זה בא להשלים

 0 או פרקים רלבנטיים אחרים שלו
 

 פנוי וסילוק פסולת 
יבוצע בהתאם , העברת העפר החפור הנזכר בכל הסעיפים הקודמים

יושאר בקרבת , או איזה חלק ממנו, קבע איזה עפרלהוראות המפקח אשר י
 איזה ינוצל לצורכי מילוי ואיזה יסולק, מקום ואיזה יועבר למקומות אחרים

  0י הרשויות"לאתר שפך מאושר ע
שורשים , וכן צמחיה, או עפר שנפסל למילוי, הןיעודפי עפר מהחפירות למינ

בני ועצה אזורית מי "יסולקו אל אתר שפיכה מאושר ע    , ופסולת אחרת
 0 שמעון

י "לאתר מאושר ע שורשים ופסולת אחרת יסולקו בכל מקרה, צמחיה
  0 מועצה

 0מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה
 0המדידה לפי קומפלט

 
 

0101 
 עבודות הכנה ופירוק

 
010110911 

פירוק ,אבני שפה,אבני גן,הכנה ופרוק קומפלט כולל פירוק ריצופים עבודות
הכול קומפלט כולל הובלה ופינוי למקום המאושר על ידי  -לים קיימיםספס

י "פסולת מכל סוג שהוא לסלק למטמנה מאושרת ע0עיריית אופקים
בתאום עם )יפונו לפי הוראת המפקח ,אם יש כאלה,עודפי חפירה0הרשויות



 מוסיטה פורמן
 מ"בע תכנון ופיתוח

 44546באר שבע   4דוכיפת 
 84-5448454: טלפקס

864-4038053 :נייד   

EE--mmaaiill::mmuussffuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

  11110101110011001199  3030עמוד עמוד   בני שמעוןבני שמעוןזורית זורית אאועצה ועצה ממ: : מסווגמסווג
 

חומר חפור הנדרש למילוי יפוזר בשטח 0מ"ק 002למרחק של עד , (הרשות
 0מ כולל הידוק מבוקר לפי צורך"ס 02בשכבות של עד 

 0המדידה לפי קומפלט
 

010110911 
 עץ להעברה

לפני העברת עץ 0(לפי סימון של המתכנן)העברת עץ ממקום אחד למקום אחר 
יש להכין במקום החדש בור בגודל מתאים ולהעביר למקום החדש את 

 0המדידה לפי יחידות 0מערכת ההשקיה
 

 
 

 עבודות עפר    0100
 

010100111  
 יישור והידוק בבקרה
צורת )לאחר עבודות עפרלכבישים ומדרכות של שתית מלא  יישור והידוק 

או המילוי /העבודה כוללת יישור פני החפירה ו 0מ"ס 3גמר עבודות עפר ( דרך
הידוק תוך כדי הרטבה 0 מ"ס 1בכלים מכניים ובעבודת ידיים עד דיוק של  

  0שו0א0א0דמו /9 %עד השגת צפיפות של   
 0מחיר היחידה כולל את כל המפורט בסעיף זה

 0ר"המדידה לפי מ
 

 
010100110 

 מובא מילוי
נקי ומדורג מותאם לדרישות ,מילוי מובא מבור השאלה מחומר מקומי נברר

 0מ והידוק מבוקר"ס 02מפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות בעובי 
 0 ק"מ לפי המדידה

 
 

 
 
 
 תמצעים ותשתיועבודות     3001
 

  'סוג אמצע  010130111
 ומשטחים אספלט למדרכות 'א סוג מצע של ופזור הובלה , אספקה

 הרטבה תוך המצע של מבוקר הידוק כולל המחיר 0 אחרים מרוצפים
 1ה בשכב הידוק 0 שו0א0מודא 98% של הידוק רמת לקבלת עד אופטימאלית

 0מ"ס 20 של
 0זה בסעיף המפורט כל את כולל היחידה מחיר
  0ק"מ לפי דההמדי

 



 מוסיטה פורמן
 מ"בע תכנון ופיתוח

 44546באר שבע   4דוכיפת 
 84-5448454: טלפקס

864-4038053 :נייד   

EE--mmaaiill::mmuussffuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

  11110101110011001199  3333עמוד עמוד   בני שמעוןבני שמעוןזורית זורית אאועצה ועצה ממ: : מסווגמסווג
 
 

  'סוג אמצע  010130110
 ומשטחים אספלט למדרכות 'א סוג מצע של ופזור הובלה , אספקה

 הרטבה תוך המצע של מבוקר הידוק כולל המחיר 0 אחרים מרוצפים
 ותשכב 0ב הידוק 0 שו0א0מודא 98% של הידוק רמת לקבלת עד אופטימאלית

 0כל שכבה מ"ס 20 של
 0זה בסעיף המפורט כל את כולל היחידה מחיר

  0ק"מ לפי המדידה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הערות כלליות: 92.03
 
 )האוגדן הכחול(כולל ןהבנייכל העבודות כפופות לנאמר במפרט הכללי לעבודות  1
מחמיר ההמצורף או המפרטים הוא חוזה מנ"כל בין מ, המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף אופני  

   הוא הקובע.  מבניהם
 כל עבודות הפירוק ,הריסה, הניסור וכדומה יכללו סילוק הפסולת למקום מאושר  2
 ע"י הרשויות המקומית לרבות מכולות, הובלה ,שפיכה תשלומי אגרות שפיכה.  

 ן לבצע כל עבודות הריסה ו/או חציבה לפני אישור המפקחאי 3
 האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המזמין לשימוש חוזר, יפורקו בזהירות  4
 המזמין.    על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בשטח האתר, במחסן שברשות  מרבית  

 מן ביצוע העבודותכל המחירים כוללים הגנה על המערכות והאלמנטים הקיימים בז 5
 חשמל, תקשורת, אינסטלציה, ריצוף, וחיפוי, נגרות, מסגרות, חלונות ,ציוד וכדומה.  

 כל נזק שייגרם יהיה על חשבונו של הקבלן והקבלן יידרש לתקנו לשביעות רצון המזמין. 6
 םמינימו הביצוע בשתי שכבות עבודות הצביעה כוללים  גוונים ושילובי גוונים לפי בחירת המזמין, 7

 ועפ"י הנחיות    היצרן ועד לקבלת כיסוי מלא.
 

המחירים כוללים בצוע העבודות בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה/כלכלה העדכניים  8                
 ביותר

 כולל  פיגומים  ובהתאם לסוגי העבודות הרלוונטיים ולרבות עבודות בחום/בגובה במידה ויידרשו,  
או אמצעי הרמה בטיחותיים לרבות אישורים לעבודה בגובה תקפים של העובדים תקניים ו/  

 וכדומה.
 לבצוע  םסטריליימ' ליצירת שטחים  2.00המחיר כולל בצוע גידור איסכורית בגובה עד  9
 העבודה בחזיתות המבנה ו/או בכל שטח אחר שבו יבוצעו העבודות.  

 ללא אישור ובכתב מאת מזמין העבודה/המפקח מראש.אין לבצע כל עבודות חריגות ו/או תוספות  10
 הנחיות אלו אינן באות במקום ההנחיות הרשומות במפרטים/הסכם הקבלן. 

עבודה נוספת המבוצעת עפ"י סעיפי דקל ו/או כל תמחור אחר שיאושר ע"י מזמין העבודה מובהר  .11
 בזאת 

דרישות ותקנות משרד העבודה  מכל סוג ולרבות  שתכולת מחירי היחידה כוללים עבודות עפ"י                
 עבודות 

בגובה, פגומים, אמצעי הרמה ככל שיידרש לבצוע העבודה בבטחה ועפ"י תקנות הבטיחות כולל                 
 אישורי  

 עבודה בגובה תקפים של העובדים ,לרבות כלים וחומרים ולרבות כל דרישה אחרת.                 
 

           
 
 

 



 
 

  1מתוך  1עמוד 

 

 

 119טופס 

 

 02-17-199 רשימת אנשי קשר לפרויקט
 הקמת גן תות שלב ב'

 
 

 מס' תחום איש קשר חברה טלפון דוא"ל

borisn@bns.org.il 053-5204753 מנהל אגף הנדסה בוריס נמירובסקי מ.א. בני שמעון 
1 

avihay@bns.org.il 058-7990694 רכז פרויקטים אביחי יוספי מ.א. בני שמעון 
2 

shellyamnon@bezeqint.net 052-2718295 מנהל פרויקט אמנון שלי אמנון שלי 
3 

a.sronen@gmail.com 055-8868618 פרויקטמפקח  רונן אוחיון אמנון שלי  
4 

m@zahav.net.il-fogel 054-5962604 5 חשמל מוטי פוגל אפ.אם הנדסה 

basem8000@gmail.com 

08-6231713 

050- 2463646 
 נגישות באסם אלקרנווי באסם אלקרנווי

6 

musfur@gmail.com 054-4310361 7 פיתוח מוסיטה פורמן מוסיטה פורמן 

office@maymoneng.com 

054-6881193 

08-623-7136 

 

 ביוב-מים אדי מימון אדי מימון
8 

victorr.arc@gmail.com 052-2765195 '9 אדריכלות ויקטור רבינוביץ' ויקטור רבינוביץ 

yosifha@netvision.net 

08-6106792 

050-4340067 
 קונסטרוקציה דוגוש-יוסף אבו דוגוש-יוסף אבו

10 

ziadna.eng@gmail.com 050-5206409 11 בטיחות זיאדנהעאדל  עאדל זיאדנה 

 

mailto:avihay@bns.org.il
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הקמת גן חד-כיתתי במושב ברוש-מכרז
הקמת גן דובדבן

1עמוד   11/02/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01

הקמת גן חד כיתתי 01

01.10

עבודות בייה  01.10

שים לב! 

עבודות ההקמה/ביה יכללו את כל הידרש לביצוע מושלם, לפי

המפורט בתוכיות בכללותם. חלה על הקבלן חובה להעלות

אי-התאמות במעמד הגשת הצעתו. 

כל המופיע בתוכיות יכלל כחלק מהמחיר הפאושל למבה (לא

מדובר על עבודות פיתוח אלא רק מה שמופיע במבה).

עבודות הקמת גן חד-כיתתי כולל עבודות ביסוס, שלד, גמר,01.10.0002

תשתיות פים מכל סוג (חשמל, תאורה, גילוי אש, תקשורת,

ביוב (כולל אביזרים סיטריים), מים(כולל אביזרים),

אלומיום,גרות,מסגרות,מיזוג ועוד..) , המחסן (שממוקם

בחצר- ראה תוכית) יכלל כחלק מביצוע העבודות הפאושליות

כולל התשתית לפי פרט ותוכית בצורה מושלמת (שים לב

לתשתיות חשמל ומים). לפי תאי המכרז לרבות כל המצויין

בתכיות הביצוע, המפרט המיוחד לעבודה (יש לקרוא בעיון),

המפרט הכללי לעבודות הביה, וכל התקים הישראליים

הרלווטים - הכל לביצוע מושלם לשביעות רצון המזמין לרבות

כל הבדיקות והאישורים הדרשים לצורך קבלת טופס אכלוס

למבה.

 מ' 1היקף המבה +   גבולות העבודה המוגדרים לסעיף זה הים 

מסביב לכל המבה (כל אלמט שמחובר פיזית למבה יכלל כחלק 

מהמבה- מדגיש את פרגולת הבטון (קורות תלויות) בחזית ובגב 

) - שאר השטחים מוגדרים כשטחים לפיתוח ותשתיותהמבה. 

חוץ וימדדו בפרד לפי סעיפי הביצוע המובאים בהמשך כתב

הכמויות.

 מ"ר - אין תון זה ישמש כבסיס138שטח המבה ברוטו -  

1.00קומפלהתחשבות כלשהי אלא מובא לידיעה בלבד.

סה"כ לעבודות בייה 

סה"כ להקמת גן חד כיתתי 

עבודות בייה 10

סה"כ

עבודות חשמל 08

הכות עבור תשתיות חשמל 08.01

ציור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכה עבור כבלים של ח"ח, 08.01.0001

 מ"מ, כולל חוט משיכה5.3 איץ' ועובי דופן 4הציור בקוטר " 

40.00מ' מ"מ.8מילון  

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



הקמת גן חד-כיתתי במושב ברוש-מכרז
הקמת גן דובדבן

2עמוד   11/02/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

08.0108.01

ציור פלסטי כפיף "כבה מאליו" בחפירה מוכה עבור כבלים של08.01.0002

20.00מ' איץ'.2חשמל,  הציור בקוטר " 

חפירה ו/או חציבת תעלת כבלים בכלים או בידיים, כולל ריפוד08.01.0003

וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

40.00מ' ס"מ וברוחב הדרש.100עודפי אדמה בתעלה בעומק  

25.00מ' מפילר ח"ח ועד לוח ראשי.3x   N2XY   25 + 16 + 16כבל   08.01.0004

15.00מ' מלוח ראשי ללוח משה.x  5 N2XY 16כבל   08.01.0005

15.00מ' הזה לפילר ח"ח.x  4 N2XY 25כבל   08.01.0006

1.00יח' ס"מ.x  75 x 45 150גומחת בטון לפילר ח"ח עם מוה אחד  08.01.0007

2.00יח'פירוק זרוע קיים.08.01.0008

2.00יח'יתוק ופירוק פס קיים על זרוע.08.01.0009

2.00יח'אספקה והתקת זרוע כפולה.08.01.0010

2.00יח'התקת פס קיים על זרוע כפול.08.01.0011

2.00יח'תוספת פס חדש להתקה על זרוע כפולה כדגם הקיים.08.01.0012

25.00מ' ממ"ר.16 בחתך  PVCמוליך חושת מבודד 08.01.0013

סה"כ להכות עבור תשתיות חשמל

עבודות עבור תשתיות טלפוים 08.02

 לעבודות תקשורת לפי13.5ציור פוליאטילן מוצלב י.ק.ע.  08.02.0001

 מ"מ, בחפירה מוכה, כולל חוט50דרישות חב' בזק בקוטר  

150.00מ' מ"מ וסרט סימון תקי.8משיכה מיילון בקוטר  

חפירת / חציבת תעלות לכבלים ו/או לציורות תקשורת בכלים08.02.0002

או בידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח

 ס"מ, ברוחב100לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, החפירה בעומק  

130.00מ' קים.3של  

35.00מ' ג'לי מפילר בזק עד לוח תקשורת.x  2 x 0.6 10כבל טלפון  08.02.0003

15.00מ' ג'לי.x  2 x 0.4 5כבל טלפון  08.02.0004

סה"כ לעבודות עבור תשתיות טלפוים

עבודות עבור תשתיות טל"כ 08.03

63 לעבודות תקשורת בקוטר 13.5ציור פוליאטילן מוצלב י.ק.ע.  08.03.0001

 מ"מ8מ"מ בחפירה מוכה, כולל חוט משיכה מיילון בקוטר  

60.00מ'וסרט סימון תקי.

20.00יח' מ"מ.50כ"ל, אך בקוטר  08.03.0002
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3עמוד   11/02/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

08.0308.03

חפירת / חציבת תעלות לכבלים ו/או לציורות תקשורת בכלים08.03.0003

או בידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח

 ס"מ, ברוחב100לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, החפירה בעומק  

30.00יח' קים.3של  

1.00יח' ס"מ.x  60 x 30 110גומחת בטון לפילר טל"כ במידות  08.03.0004

סה"כ לעבודות עבור תשתיות טל"כ

עבודות תשתיות איטרקום 08.04

איטרקום עם שפופרת ידית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר08.04.0001

1.00יח'לשלוחה אחת

מערכת איטרקום טלויזיה לרבות פל כיסה שער, לרבות לוח08.04.0002

 צבעויתCCD 1/2מקשים אטי ודלי, מקודד מובה, מצלמת " 

ומסך צבע הכולל תפריט הוראות ושמות הדייריםלדיפדוף, כל

 איצ'7 שמות לפחות ויחידה דירתית הכוללת מסך 10מסך עם  

צבעוי שטוח להתקה ע"ג הטיח עם לחצי הפעלה ודיבור בשיטת

 Free Handsטהמחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט הכולל מג .

1.00קומפעילה אם הידרש

30.00מ', כולל חיווט.50ציור תקשורת קוטר  08.04.0003

 הגים הצמודים2תוספת עבור חיבור האיטרקום הקיים של  08.04.0004

לפתיחת השער הכיסה הראשי בצמוד לביתן השומר לרבות

איטרקום בביתן השומר המחובר לשלושת הגים ולחצן לפתיחת

1.00יח'השער מביתן השומר.

סה"כ לעבודות תשתיות איטרקום

סה"כ לעבודות חשמל 

הכות עבור תשתיות חשמל01

עבודות עבור תשתיות טלפוים02

עבודות עבור תשתיות טל"כ03

עבודות תשתיות איטרקום04

סה"כ

פיתוח האתר 40

עבודות הכה ופירוק 40.01

720.00מ"ר ס"מ20חישוף השטח בעובי עד  40.01.0001
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

40.0140.01

עקירת עצים בשלמותם (כריתת עצים ועקירת גדמי עצים)40.01.0002

30 מ' מעל פי הקרקע היו מעל 1.0שהיקף גזעם המדד בגובה  

3.00קומפ מ'6.0 ס"מ וגובהם עד 40ס"מ ועד  

עבודות הכה ופרוק קומפלט כולל פירוק ריצופים, אבי גן, אבי40.01.0010

שפה, פירוק ספסלים קיימים העתקת עמדות מיחזור  - הכול

קומפלט כולל הובלה ופיוי למקום המאושר על ידי מועצה

אזורית בי שמעון .פסולת מכל סוג שהוא לסלק למטמה

מאושרת ע"י הרשויות מחירי היחידה בחוזה כוללים פיוי

ותשלום אגרות ללא העברת תעודות לא ישולמו סעיפי העבודה .

עודפי חפירה, אם יש כאלה, יפוו לפי הוראת המפקח (בתאום עם

הרשות), במרחב מושבי יחדיו. חומר חפור הדרש למילוי יפוזר

 ס"מ כולל הידוק מבוקר לפי20בשטח בשכבות של עד  

1.00קומפצורך/דרישה.

סה"כ לעבודות הכה ופירוק

עבודות עפר 40.02

יישור והידוק מלא של שתית למדרכות/שבילים לאחר עבודות40.02.0001

400.00מ"רעפר (צורת דרך) .

מילוי מובא מבור השאלה מחומר מקומי ברר, קי ומדורג40.02.0002

20מותאם לדרישות מפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות בעובי  

500.00מ"קס"מ והידוק מבוקר.

סה"כ לעבודות עפר

עבודות מצעים ותשתיות 40.03

 ס"מ 20מצע סוג א' כולל פיזור והידוק מבוקר בשכבות של  40.03.0001

210.00מ"ק  מוד.א.א.שו.98%לצפיפות  

סה"כ לעבודות מצעים ותשתיות

ריצופים ומדרגות 40.06

6 דגם "משתלבות" בעובי 20/10, 10/10, 20/20ריצוף באבים  40.06.0001

 ס"מ,5ס"מ בגוון צהוב ולבן, לפי תוכית ריצופים, כולל חול  

כולל הידוק שתית מבוקר , חפירה ועיצוב מרקמים שוים לפי

250.00מ"רקביעת המתכן

 בגוון אפור כולל פיות מוכות, על10/20/100אבן גן במידות  40.06.0003

130.00מ'יסוד בטון כולל יסוד ומשעת לפי פרט שבתכית

 תוצרת "אקרשטיין"20/20/6אבן סימון לעיוורים (עם בליטות)  40.06.0005

5.00מ"ר או ש"ע16971מק"ט  
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5עמוד   11/02/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

40.0640.06

 בעובי30משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב- 40.06.0006

 ס"מ כולל20/20 ס"מ, 8 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 15 

קיטום פיות  וזיון - לפי תוכית קוסטרוקטור, כולל הידוק

 ס"מ בבקרה20שתית מבוקר, מצע סוג א' מהודק בשכבות בעובי  

20.00מ"רמלאה לפי פרט (מתחת למחסן)

סה"כ לריצופים ומדרגות

קירות וסלעיות 40.07

קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן לפי פרט של40.07.0001

קוסטרוקטור כולל יסודות, זיון ותפרים, פתחים ליקוז, בטון

רזה כלול במחיר היחידה לא יחושב תשלום עבור בטוןרזה, כולל

חפירה לפי תכית ומילוי חוזר. גמר חזית בתבית בטון חשוף

לרבות הידוק מבוקר של השתית לא יאושר טפסות עץ בקשירות

37.50מ"קהביצוע יבוצע אך ורק ע"י דיבידגים.

 רשתות בקוטר2 עם 30 ס"מ מבטון ב-15ריצפת בטון מזוין בעובי  40.07.0002

 (מתחת למשטחי גומי) כולל תפרי התפשטות. הכול לפי20 כל 8 

120.00מ"ר ק"ג/מ"ר110פרט בחוברת פרטים במשקל  

סה"כ לקירות וסלעיות

גדרות 40.08

מעקה בטיחות דגם "שומריה" מגולוות וצבועה כולל עיגון40.08.0001

22.00מ'1.10לקרקע לרבות יסודות בגובה  

 דגם "שומריה" או1.3 מ' וברוחב 1.10שער פשפש חד כפי בגובה  40.08.0002

2.00יח'ש"ע, מגולוון וצבוע אלקטרוסטאטית.

גדר שבכה דגם "שומריה" או ש"ע מפרופילי פלדה אכיים בגובה40.08.0003

 מ' מגולוות וצבועה בתור בגוון לפי בחירת המתכן, כולל2.0 

עיגון הגדר לקיר או לקרקע כולל יסוד מבטון מזוין, כולל חפירה

85.00מ'ליסוד.

 מ' דגם1.45 מ' וברוחב 1.10שער פשפש חד כפי בגובה  40.08.0004

"שומריה" או ש"ע, מגולוון וצבוע אלטרואיסטית. לפי פרט

1.00יח'לרבות אישור קוסטרוקטור להתקה

 מ'1.45 מ' ברוחב 2שער כיסה דגם "שומריה" או ש"ע בגובה  40.08.0005

כולל עיגון בקרקע, כולל גלוון וצביעה בתור ושער אביזרים לשער

1.00קומפלרבות מגון סגירת השער

 מ' כולל1.3 מ' ברוחב 2שער חרום דגם "שומריה" או ש"ע בגובה  40.08.0006

2.00יח'עיגון בקרקע, כולל גלוון וצביעה בתור ושער אביזרים לשער
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6עמוד   11/02/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

40.0840.08

פירוק גדר קיים והעתקה לפי החיות הפיקוח לרבות השלמת40.08.0007

עמודים פגומים, עיגון לקיר צבע לפרופילים שהוחלפו עד גמר

40.00קומפמושלם.

סה"כ לגדרות

עבודות שוות 40.09

2.00יח'אשפתון בטון דגם "גל ים" של "שחם אריכא" או ש"ע40.09.0001

ברזיה דגם "עלה לשתיה" של "שחם אריכא" או ש"ע כוללת ברז40.09.0002

1.00יח', ארגז מגוף וחיבור למקור מים1 

חול לארגז חול ומתחת למתקי משחק מתאים לדרישות של40.09.0003

3.00מ"קמשרד הבריאות

 תוצרת "גית".5430סככה דו-שיפועית עם ארגז חול מק"ט  40.09.0004

1.00יח'הקבלן דרש לספק אישור קוסטרוקטור מטעמו לתכון ולביצוע.

1.00יח' הגאים סגורים4ג'יפ ממתכת מחוררת עם  40.09.0005

1.00יח'מתקן משולב עם מגלשה40.09.0006

1.00יח'דדה40.09.0007

1.00יח'1.30/1.30ביתן בובות מעץ במידות בסיס  40.09.0008

סככה מרשת צל מרובעת או מלבית בצורת פרמידה. הרשת40.09.0009

עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג איו רקב ודוחה

, הרשת עשויהU.V, עמידה בפי 91%-98%עובש, הצללה  

, דגם "פגודה" דוגמת חב' "5093מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י  

 עמודים4סככות ראשון" או ש"ע, לרבות קוסטרוקציה של  

 מ' מעוגים בקרקע בפיות הסככה8 ובגובה עד 4מפלדה בקוטר " 

ותמיכת הרשת ע"י ציורות פלדה, לרבות אביזרי חיבור דרשים.

הרשת מאושרת ע"י משרד החיוך, משרד הבריאות וכיבוי אש

להתקה בסביבה של ילדים ובוגרים, כולל חישובים סטטים,

200.00מ"רקוסטרוקציות ואישורים.

יציקת משטח גומי בצורות שוות ובצבעים שוים לפי תוכית40.09.0010

האדריכל תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב: מפריימר

PB ה גרגירישכבה תחתו ,SBR פריימר ,PBהבין השכבה עליו 

SBR מ"מ. עובי שכבת ה-8-10  צבעוי בעובי  EPDMגרגירי 

משתה בהתאם להוראות יצרן המתקים וטבלת גובה פילה

120.00מ"ר.70%מאושרת ע"י מכון התקים. כמות  גרגריצבע - לפחות  

פירוק והעתקת ביתן שומר לשטח הגן על משטח הבטון המתוכן40.09.0011

1.00קומפבכיסה לרבות איטום חדש מסביב למיעת כיסת גשם

100.00מ"רפירוק ריצוף אבים משתלבות והחתן מחדש לרבות חול40.09.0466

סה"כ לעבודות שוות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

40.0940.09

סה"כ לפיתוח האתר 

עבודות הכה ופירוק01

עבודות עפר02

עבודות מצעים ותשתיות03

ריצופים ומדרגות06

קירות וסלעיות07

גדרות08

עבודות שוות09

סה"כ

עבודות גיון והשקייה 41

השקייה 41.01

1.00קומפחיבור למקור מים לפי פרט א41.01.0001

100.00מ'10 מ"מ דרג 25ציור פוליאתילן  41.01.0002

10.00מ'10 מ"מ דרג 32ציור פוליאתילן  41.01.0003

 מ"מ כולל חוט משיכה50ציור פוליאתילן תקשורת בקוטר  41.01.0004

70.00מ'ישמש כשרוול

פירוק והעתקת ראש מערכת וארגז הגה לפי מיקום החיות41.01.0005

 ברזים חדשים3בתכית לרבות השלמת צרת אם דרש, הוספת  

1.00קומפלהשקיה לראש המערכת הקיים עד גמר מושלם

"  כולל כל החיבוריםBACARAסולוואיד תלת דרכי "41.01.0007

הדרושים למחשב ההשקיה ולמגוף המפוקד. הסולואיד יותקן 

1.00קומפעל פס מתכת מגולוות שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת

בריכת יקוז לשלוחות טפטוף עפ"י המפרט ו/או עפ"י פרט41.01.0008

1.00יח'בתכית

2.1-2.3 טפטפות איטגראליות מתווסתות 6טבעת מציור עם  41.01.0009

 מ"מ חום אשר מחוברות16 ס"מ על ציור 30ל/ש במרווחים של  

3במסעף "פלסאון" או ש"ע לקטע ציור החלוקה. ציור יעוגן ב- 

14.00קומפ לפי פרט ומפרט .U מ"מ בצורת 6יתדות ברזל עגול בקוטר  

 מ"מ בצבע חום איטגרלי מתווסת בספיקה של16ציור טפטוף  41.01.0010

 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות1.0 ל/ש במרווחים של 2.1-2.3 

 מ'2.5 ס"מ (כל 40 ובאורך של  U מ"מ בצורת 6ברזל בקוטר של  

יתד) הביצוע של הטיפטוף הטמון יכול לבצע רק קבלן שקיבל

100.00מ'אישור מחברת טפים

 מ"מ בצבע חום איטגרלי מתווסת בספיקה של16ציור טפטוף  41.01.0011

 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות0.5 ל/ש במרווחים של 2.1-2.3 

 מ'2.5 ס"מ (כל 40 ובאורך של  U מ"מ בצורת 6ברזל בקוטר של  

1,600.00מ'יתד)
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הקמת גן דובדבן
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

41.0141.01

6.00יח'ממטיר גיחה גיחה "וולה וולה" או שו"ע41.01.0012

מגביל שורשים מוע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות41.01.0131

ומוע זקים למערכות יקוז וביוב, עשוי מציור "פלדקס" או

 מ"מ ובגובה050ש"ע המיוצר מפוליאתילן ומחוזק בפלדה בקוטר  

14.00יח' מ"מ600 

סה"כ להשקייה

גיון וטיעות 41.02

 מ"ק לדום) על פי תו תקן20זבל אורגאי מסוג כופתיגן או ש"ע ( 41.02.0001

160.00מ"ר801

500.00יח' ליטר3 גודל הכלי 4שתילים בגודל מספר  41.02.0002

40.00מ"רדשא במרבדים מזן "פספלו"41.02.0003

"2 ליטר ומעלה עובי גזע 60, גודל הכלי 8שתילת עצים גודל מס'  41.02.0004

14.00יח' מ'2.5-3.5גובה  

סה"כ לגיון וטיעות

סה"כ לעבודות גיון והשקייה 

השקייה01

גיון וטיעות02

סה"כ

עבודות מים וביוב 57

" (המחיר כולל ספחים) 8קוי אספקת מים עד קוטר   57.01

מחיר יחידה כולל אספקה והתקת הציורות עדכון מדידה, פיזור

ציורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים

במקומות הדרשים. סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול

וכיסוי ציורות כדרש

 מ',1.5 מ"מ מוחת בעומק עד 32 בקוטר 15צרת פקסגול דרג  57.01.0160

80.00מ'כולל ספחים.

 מ',1.5 מ"מ מוחת בעומק עד 40 בקוטר 15צרת פקסגול דרג  57.01.0165

55.00מ'כולל ספחים.

 מ',1.5 מ"מ מוחת בעומק עד 63 בקוטר 15צרת פקסגול דרג  57.01.0175

70.00מ'כולל ספחים.

1.00קומפ1/2ברז גן בקוטר " 57.01.0902

1.00קומפתוספת עבור התחברות ליציאת מים לברזייה57.01.0903
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

57.0157.01

 מ', מוח בתוך ארון פח או פיברגלס30גלגלון כיבוי אש באורך  57.01.0904

 ס"מ, כולל ברגי תלייה וחיזוק80X80Xעל הקיר במידות 

1.00קומפלקיר.(הארון כלול בתשלום סעיף זה)

התחברות לציורות גלויים קיימים (של מערכת המדידה57.01.0905

 מ"מ63הקיימת), בכל קוטר שהוא, עם ציור חדשים בקוטר  

 ללא תפר, כולל תיאום הפסקת40עשויים פלדה מסוג סקדיול  

המים, חיתוך הציורות והתחברות, לרבות החזרת מצב השטח

1.00קומפלקדמותו.

 ללא תפר40 עשוי פלדה מגולבן מסוג סקדיול 11/2ציור בקוטר " 57.01.0906

 מ', כולל חפירה,1כולל ספחים, מוח בקרקע בעומק של עד  

החת הציור דיפון וריפוד בחול דיוות קי, והחזרת מצב השטח

5.00מ'לקדמותו

 ללא תפר40 עשוי פלדה מגולבן מסוג סקדיול 11/2ציור בקוטר " 57.01.0907

5.00מ'כולל ספחים, מוח גלוי בתקרת המחסן, כולל חבקים ותמיכות.

2.00קומפ מעלות68 וטמפ' של 5.6מתז בעל קבוע  57.01.0908

1.00יח'11/2מגוף כדורי בקוטר " 57.01.0909

" (המחיר כולל ספחים)8סה"כ לקוי אספקת מים עד קוטר  

קוי ביוב (המחיר כולל ספחים) 57.03

מחיר יחידה כולל אספקה והתקת הציורות עדכון מדידה, פיזור

ציורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים

במקומות הדרשים. סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול

וכיסוי ציורות כדרש

 מ"מ מוח בקרקע בעומק עד110 עבה לביוב בקוטר  P.V.Cצור 57.03.0005

15.00מ' מטר.1.25 

 מ"מ מוח בקרקע בעומק עד160 עבה לביוב בקוטר  P.V.Cצור 57.03.0050

5.00מ' מטר.1.25 

1.00קומפתוספת עבור התחברות ליציאת ביוב לברזייה57.03.0900

סה"כ לקוי ביוב (המחיר כולל ספחים)

מתקי ביוב 57.04

מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל חלקי

השוחה בכל קוטר כגד חדירות מים באמצעות אטם

"איטופלסט"

 ס"מ עם תקרה80שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר  57.04.0020

1.00יח' מטר.1.25 בעומק עד  B125  ס"מ מסוג 60ומכסה בקוטר   
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

57.0457.04

תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים 57.04.0100

4.00יח' (המחיר לאטם אחד)6-"8רגילים,  עבור  צרת בקוטרים " 

 לשוחה קיימת בכל6-"4תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר " 57.04.0415

עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שיוי עיבוד פימי, כיסוי

1.00יח'ואטימה על פי הדרש.

סה"כ למתקי ביוב

סה"כ לעבודות מים וביוב 

" (המחיר כולל ספחים)8קוי אספקת מים עד קוטר  01

קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)03

מתקי ביוב04

סה"כ
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הקמת גן חד-כיתתי במושב ברוש-מכרז
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סה"כ להקמת גן חד-כיתתי במושב ברוש-מכרז

סה"כ סכום פרקים לפי מבים (לא כולל החות/תוספות ברמת המבים)
סה"כ לעבודות בייה 10

" (המחיר כולל ספחים)8סה"כ לקוי אספקת מים עד קוטר  01

סה"כ לגיון וטיעות02

סה"כ לקוי ביוב (המחיר כולל ספחים)03

סה"כ למתקי ביוב04

סה"כ לריצופים ומדרגות06

סה"כ לקירות וסלעיות07

סה"כ לגדרות08

סה"כ לעבודות שוות09

סה"כ להקמת גן חד-כיתתי במושב ברוש-מכרז

הקמת גן חד כיתתי01

עבודות חשמל08

פיתוח האתר40

עבודות גיון והשקייה41

עבודות מים וביוב57

סה"כ

17.00%מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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 תאריך: __/__/__

 נספח ו'
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 0024853ד.נ. הנגב 

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 3/ה/2020מס'  פומבימכרז 
 ברוש  בדובדבן, במוש ןהקמת גן חד כיתתי, ג

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( "סכום הערבות")במילים: ______________________________ ש"ח( )להלן: 
 (."הנערב"שתדרשו מאת _____________________________ )להלן: 

 
סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
לחודש  15 -ב, שהתפרסם הידועחודש הלעניין ערבות זו, יהא מדד  "המדד היסודי"

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על פי  "המדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
של המדד החדש לעומת המדד היסודי.  הות בשיעור העלייהמדד היסודי, יוגדל סכום הערב

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה  .3

חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכומים על 
ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות, 
בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם, לא יעלה על סכום הערבות 

 בתוספת הפרשי הצמדה.
 
)שלושה( ימים  3אוחר מאשר תוך אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא י .4

ממועד קבלת דרישתכם, כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות ובתוספת 
הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו 

ם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלפיכ
 כלשהו את תשלומו של סכום הערבות, כולו או מקצתו. 

 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו  _/_/_ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .5

ל. לאחר תאריך זה בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק לא תתקב
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           
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 ' זנספח 
 

 הקמת גן חד כיתתי
 גן דובדבן

  במושב ברוש 
 

 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 3/ה/2020
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2 

 
  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח

 3/ה/2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 ( ז) מסמךב מפורטיםה סעיפיםה חולתת
  מסמךב אמורה תא היאש לכ חרתא ורהבצ שנותל וו/א החליףל א' בז סמךמ  יכ זהב  מוצהרו וסכםמ

 אמורה יןב תאמהה יא וו/א תירהס תיוצרש קרהמ כל.  בעבודהה בצועל תנאיוו חוזהה ופסט -ב' 
 . הז סמךמ וראותה חולוי -ב'  מסמךב אמורה ביןל הז מסמךב
 
 . וסףמ רךע סמ ולליםכ ינםא הז וזהח/מכרזב נקוביםה מחיריםה .1
  שבונותח גשתה .2

 . ותקיםע 1+  מקורב וגשי שבוןח לכ 2.1 
  הגישל קבלןה  ל.  עיומני עבודה ובצרוף   כמויותו דידהמ  דפיב לווהי  שבוןח  לכ 2.2 

 . עתקיםה שניב הכמויותו מדידהה פיד ת, אמפקחה בדיקתל
 : יצוינו שבוןח כלב 2.3 
 . חוזהה ספרמ -  
 . עבודהה םש -  
 חוזהה רךע -  
 . עבודהה תחלתה אריךת -  
 . עבודהה יוםס ךיארת -  
  
 כמויותה עיפיס לכ תא - בוצעוש כמויותה טורל מקבילב - וסףנ  ורט כלולי  שבוןח לכ 2.4 

 . מקוריה כמויותה בכתבש
 

 . צטברמ שבוןח היהי שבוןח לכ 2.5 
 

 בודותע ביןל כמויותה  כתבל בהתאםש  בודותע יןב  פרדהה  היהת  שבוןח  כלב 2.6 
 . ריגותח ות ו/אוספונ

 
 ןמ חלה צטברתמ בולריתט צורהב פרדנ דףב בוצעו, יקדמותמ החזריו החישובים לכ 2.7 

 . ראשוןה חשבוןה
 

ע"י  וגדרוי קטעים, הזמיןלמ סירהמ צורךל שלמותםב טעיםק השליםל מחויב קבלןה 2.8 
 .עתל עתמ פרוייקטה נהלמ

  על הקבלן להביא לאישור המתכנן/המזמין  את דוגמאות התגמירים  בטרם  רכבתם            
 בשטח.                       

 
פרוטוקול סיור הקבלנים מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן      2.9

 חתום על הפרוטוקול לצרפו למסמכי המכרז.  
    

 שיקול דעתה הבלעדי.תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודה בלבד וזאת ע"פ המועצה  2.10
 לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל נושא הקשור להיקף העבודה וחלקיה. 

 
  הגשת חישובים לחשבון סופי   .112            

  אבני דרך  וכמויות עבודות אחרות על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר         
 עם הקבלן בטרם  בהתאם לסעיפי החוזה שייקבע          

 
תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, של סכום השווה בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן מוסכם כי . 3

אחר שיגיש הקבלן למזמין.סופי או ( מערך כל חשבון חלקי או אחוז .50פרומיל ) 5 -ל  

 
 

 חתימת הקבלן : _____________
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  1'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 בודהע תחלתה וצ
 
 
 
 
 
 
 
 

 פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 3/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               
 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 3ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

 ברוש  בדובדבן, במוש ןהקמת גן חד כיתתי, ג: פרויקטלהתחיל בביצוע 
 

 ימים קלנדריים. (מאתיים ארבעים) 024ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2
 

 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .נציג המועצהח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .ולוחות זמניםאופן ודרכי ביצוע העבודה  .7.1

  .וקבלני המשנהמנהל העבודה ,שמות מהנדס האתר  .7.2

המפקח  סטים של תוכניות מאושרות לביצוע העבודה יימסרו לכם ע"י 3 .8

 באתר .

 
 בכבוד רב,

 
 

      ____________  _____________             _____________ 
 לדימיר פיצ'קרו           נטע לי אביטל                           ניר זמיר           

 מהנדס המועצה                      המועצה יתגזבר         ראש מועצה   
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 2'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 שלמהה עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 3/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
 מושב ברושתר: א

 
 3/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
 ברוש  בדובדבן, במוש ןהקמת גן חד כיתתי, ג :הפרויקט םש
 
 :אשונהר סירהמ
 גרועל בלי, ממבנהה מתלשה תא אשרל רינוה ממשלתיה הסכםב 54 סעיףל התאםב

 הסכםה ל( שכללב עד)ו 57 דע 55 מסעיפיםו הז סעיףמ נובעת, הקבלןה אחריותו תמההתחייבויו
 .ממשלתיה
 
 :סיורב משתתפיםה שימתר
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ _______  שותר
 

____________ ________ ________  ________ 
 

____________ ________ ________  ________ 
 
 הערותו ליקוייםל רטפ צוננור שביעותל שלמותהב וצעהב עבודהה יכ צאנומ סיורה רחאל
 :טהמ מפורטיםה
 

 _________________________א.____________________________________
 

 ב._____________________________________________________________
 

 ג.______________________________________________________________
 

 _____________________________________________ד. ________________
 
 :  ________תאריךל ד"ל ענה ליקוייםה תא תקןל קבלןה לע
 
 ________________ תאריךב ערךי סופיתו ניהש למסירה"ל ונה תיקוניםה קבלתל יורס
 ___________. שעהב
 
 תימותח
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ  _____ שותר
 

_________  _______ _________  _______ 
 

_________  _______ _________  _______ 
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 3'ז  סמךמ

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסירה שניה
 וסופית

 
 
 
 
 
 
 
 

      פומביז מכרמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 3/ה/2020
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 3מסמך ז'
 

 סופיתו ניהש סירהמ
 
( יקונים"ח תו)ד אשונהר סירהמ לש רשימהה פיל הקבלןמ נדרשוש תיקוניםה יצועב לע ישורא
 : _____________תאריךמ
 
 יהויז רטיפ
 

 
 מושב ברוש תר:א

 
 3/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 דובדבן, במושב ברוש  ןהקמת גן חד כיתתי, ג
   

 .               מבנהה שלמתה אריךת
 
  תאריךמ אשונהר מסירהב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםו הנא

 .מלאהה צוננור שביעות___________ל
 

 :וכחיםנ
 

 :קבלןה טעםמ מבנהה וסרמ
 

_______________________   __________________ 
 תימהח       םש 

 
 : ____________רשותה טעםמ מבנהה קבלמ
 

___________  ______________  _______________ 
 תימהח              פקידת            םש       

 
 : חברהה מטעםו מבנהה טעםמ
 
 _____________  _____________     :פקחמ

 תימהח                                             םש                
 
 _____________  ____________   :פרויקטה נהלמ

 תימהח                                             םש                                                                             
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 4'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקב ספחנ
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 3/ה/2020
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 4'ז מסמך
 

 דקב ספחנ
 
 

ל כ וא ודשיםח 12 לש קופהת ירושה" פבדקה קופת"ת באיםה םבענייני יכ זהב וסכםמ .1
 .שלמהה עודתת מתןמ חוזהע"י ה תקבעש חרתא קופהת

 
חוזה ה וראותה לכ חולוי בדקה תקופתב יקוןת וב נדרשש עבודהה לש לקח לכ לע .2

 .תיקוןה שלמתד המועמ וספתנ נהש משךל הז נספחו 
 
ביצוע ל כלליםה תנאיםב מפורטכ תיקוניםה תא קבלןה בצעי בדקה קופתת לכ מהלךב .3

 שיטהלביצוע ה דרכיל בהתאםהמועצה ו ודעתה תאריךמ בירס מןז וך, תהז בנספחו עבודהה
 קבלןה תאפטור י אל הז עיףס פיל מפקחה ישורא מפקחע"י ה יאושרוש זמניםה ללוחו

, תכניתה תארישתו ד לפיו מפקחה לש אישורול קבלןה גישה א. לביצועה טיבל אחריותומ
 .קבלןה שבוןח לע מפקחה ותןא קבע, יזמניםה לוחו שיטהה

 
בוצעוי תיקונים. הפסקהה לאל הםב משיךי ואה תיקוניםה ביצועב קבלןה שהחלמ .4

 .פקחהמ רישתד פיל היקבעל שויע תיקוניםל עדיפויותה דר. סרגילותה עבודהה שעותב 
 
 חריא .וחותנ איו פרעותה גרימת, מאפשרה מידת, במנעי קבלןה תיקוניםה יצועב זמןב .5

 וא הםבמקומות ה שארו עבודהה תרא צבמ תא קדמותול קבלןה חזירי תיקוניםה שלמתה
 .תיקוניםה ביצוע, מעקיפיןב וא מישריןב נפגעוש וא תיקוניםה וצעוב רכםד

 
 יהיה ,הז ספחנ לפיו חוזהה פיל תיקוניםו דקב ענייןל ותיויתחייבוה חרא קבלןה מלאי אל .6

 יפויהמועצה ש תא  שפהי הקבלןו קבלןה שבוןח לע ליקוייםה יקוןת תא בצעל שאיהמועצה ר
 יוה םא "ד,וע תושכר טרח שפטיותמ וצאותה רבות, להוצאותה לכ תא הל ישלםו לאמ
 .אלהכ

 
 קבלןה תאיזמין , ובדקה נתש תוםל וךמסב בדקה יקורתב יצועב שםל ועדמ יקבעהמועצה  .7

 .פחותל מיםי בעהש לש כתבב קודמתמ הודעה, בהב השתתףל
 
 
 
 
 
 

 : _____________בלןק       
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 5'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 3/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 "מ _________________________________________________________חה נוא
 
 ברוש  בדובדבן, במוש ןהקמת גן חד כיתתי, ג :בודותע יצענוב שרא
 
 3/ה/2020 'סמ וזה"י חפע מועצה אזורית בני שמעון בורע
 
 מצטברה סופיה חשבוןה יפ לע נול מגיעהסכום )כולל מע"מ( ה יכ זאתב אשריםמ_ ______ יוםמ
 ____________ש"ח. ואה דינוי עלו דכםי לעמאושר ה
 

 ש"ח(____: ______________________________________________מילים)ב
 
 _______ש"ח_________ לש סך"ל בנה סכוםה תרתי תא נקבלש אחרל יכ צהיריםמ נוא
 גדנ הואש יןמ וא וגס כלמ וספותנ רישותד וו/א ענותט וו/א ביעותת לכ נול היינהת אל

 וזהח לביצועו תשלוםל הנוגעו קשורה כלב נהליומ וו/א מועצה אזורית בני שמעון –המזמין 
 .3/ה/2020

 
 "לנה סכוםה יכ אשריםמ ננוה עילל אמורה כלליותב פגועל מבליו טובה סדרה מעןל
מועצה אזורית בני שמעון בנוגע לביצוע החוזה  –המזמין  אתמ נול מגיעה לכ תא מכסהו הווהמ

 .3/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 3/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 3/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

 ברוש . בדובדבן, במוש ןהקמת גן חד כיתתי, ג :  עבודהה הותמ            
 

 
 םה ףא הןב הכרוךו בדקה בודותע כלו חוזהל התאםב הושלםו וצעב מבנהה יכ, זהב אשרל ריניה
 .מלאהה צוניר שביעותל חוזהל התאםב
 
 
 
 
 
 
 ______________ ופיתס סירהמ אריךת
 
 
 
 
 _____________ תימהח  ________________ םט, שפרויקה נהלמ
 
 
 
 
 _______________ אריךת
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 תאריך: __/__/__

 
 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות - נספח ח'

 
 

הקבלן"( מאשרים בחתימתנו בשולי )"אנו הח"מ ___________________________
 הבאות:מכתב זה כי אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות 

 
  3ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות,  הקמת גן חיד כיתתי,גן דובדבן,במושב ברוש 
הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה 
חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות 

ופקודת הבטיחות  1954 -ודה, תשי"ג כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות  1970 -בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

, ניטול על עצמו את והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל העבודה בפרוייקטה מועצהבטיחות של ה
בקשר לכל תביעה ה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם מועצכל האחריות כלפי ה

שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או קבלן 
 משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

מ' והיא  2לבצע גידור שטח הפרויקט לפני תחילת העבודות בשטח. גובה הגדר יהיה מינימום  .2
מועצה ו/או רכז הפרויקט יאשרו תבנה מלוחות עץ ו/או פח מכופף מדגם איסכורית. מהנדס ה

את תקינות הגדר בטרם התחלת העבודות בשטח. הגדר תישמר תקינה ושלמה עד לסיום 
 העבודות. 

טחונו ילספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לב .3
רך בכך על פי דין ולנוחיותו של הציבור במקום ביצוע העבודה )"האתר"( ובכל מקום שיהיה צו

ה. מבלי מועצמנהל הבטיחות של המפקח הפרוייקט ו/או מנהל העבודה ו/או וכפי שידרוש 
לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה 
מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום 

בודה, במידת הצורך. כמו כן, נבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לאחר שעות הע
לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, 

לחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש וונדאג כי כל עובדינו, ש
 ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה.בהתאם להוראות כל דין 

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל  .4
המועצה, ובכל או מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או /התקנים ובכל דרישות הדין ו

ומוסד, נשתמש אך ורק בציוד הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות 
מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל האישורים, 
ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו 

ישורים על , אםמועצה, על פי דרישתמפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או המתחייבים להציג ל
המועצה ו/או תעודות מפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או התאמת החומרים והציוד לדרישות 

בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור 
נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע  העבודה.

 העבודה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ובנספחיו, מובהר כי השימוש בציוד הינו על אחריות הקבלן  .5
בלבד ובכל מקרה המועצה ו/או מי מטעמה אינו נושא באחריות או חבות כלשהן לכל נזק, ישיר, 

 י עקב השימוש בציוד.עקיף או תוצאת

רווח, תשלום או הוצאה  -הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק, הפסד, אובדן .6
שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה 

 נגדם על ידי הקבלן ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש מעבודת הקבלן.
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מפקח הפרויקט ו/או חראים לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון אנו נהיה א .7
מנהל הבטיחות של המועצה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת מנהל העבודה ו/או 

העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה 
מנהל הבטיחות מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

. ידוע לנו כי המועצה לא תקבל את האתר מאיתנו ללא קבלת רצונםשל המועצה ולשביעות 
 קיון האתר.יעל נמפקח הפרויקט אישור בכתב של 

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: .8

המועצה התראה ראשונה על מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או לאחר שנקבל מ .8.1
אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר  -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

יגה מהמועצה התראה שניה על חר מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2
אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור  -כל שהיא מהוראת הבטיחות 

 מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ₪, 1,000של 

מהמועצה כל התראה נוספת  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ לאחר שנקבל .8.3
מפקח הפרויקט מתחייבים לנהוג על פי החלטות מ אנו -להתראות המפורטות לעיל  מעבר 

, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או המועצה העבודה ו/אוו/או מנהל 
 סופית. 

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם ב נישא נו א .9
ו למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/א

המשנה שלנו ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמנו או מטעמנו, 
 כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו,

משנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם עובדינו, שלוחינו, אלה הנתונים למרותנו, קבלני ה והן מצד
 ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה  מועצהאנו משחררים בזאת את ה .10
שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני 

אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או  המשנה ו/או מי מטעמם, בין
צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל 

 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  מועצהאנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את ה .11
לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד המועצה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, שוכל ת

 רבותבין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל
אנו מתחייבים לשלם כל  צאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה,הו

סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות 
הוצאות ושכר טרחת עורך דין. המועצה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה 

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.

 
 _______________________________________________ הקבלן: שם

 
 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 
 ____________________שם

 
 .ז._________________ כתובת__________________ת 

 
 העבודה מטעם הקבלן: מנהל

 
 .ז._________________ כתובת_____________ת_______________ שם

 
 ___________________פקס' מס ' טלפון__________________  מס

 
 חתימה וחותמת ממונה הבטיחות:     : הקבלןוחותמת  חתימה

 

______________________    ______________________ 
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 העסקת עובדים -הצהרה - ט'   נספח

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

הקמת גן חד  " 3/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 כיתתי,גן דובדבן ,במושב ברוש ." 

 בתצהיר זה:

גם בעל   -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -שנשלט על מי   - "בעל זיקה "
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד 
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מהאחראים 

  מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
 .1981-מ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התש     -    "שליטה "

. הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון  __
 , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002

 .1987-זו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ" 1991-התשנ"א
 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 :)יש לסמן( אחד מאלה בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן )ב(
  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  הקבלן )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 

 - יין סעיף זהלענ 
 כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 .הקבלןחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)
 ;בעל השליטה בו )א(  

 ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו  )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם הקבלןבמהותו להרכב כאמור של 

 הקבלן;דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3)
 בקבלן;הותית בידי מי ששולט שנשלט שליטה מ

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

י או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 אדם.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 
  חתימה          

 
 אישור

_______, ____________הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד ____
_____, ולאחר ______, ת.ז.______________________________ה"ה ____

וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

____________
חתימה וחותמת 

 עו"ד



                                        
 

 
 נספח יא'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 
 

 לכבוד 
 ( "המועצה: ")להלן המועצה האזורית בני שמעון

 
 

 א.ג.נ.,

( במסגרת "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  3ה//2020הצעתי במכרז מספר 

 במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89סעיף .  2.1

 כדלקמן :

לאחד האמורים חלק העולה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 ."בת, אח או אחות

 כדלקמן:הקובע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"

סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 

שירות מהשירותים שהמועצה של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת 

מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם 

 ."א)ב( לגבי חברי המועצה89זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  . 2.3

 ברשויות  המקומיות הקובע:

בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״ח

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   -״חבר מועצה״ 

 "בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ואף לא מי בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  .3.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 .אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות  .3.3
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ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה  2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות  89ור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ובאיש

 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .6

 אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 חתימה של המציע:_____________________ חתימת מורשי

 

 אישור עו"ד : _________________, אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 
 


