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 רשימת יועצים

 

 טלפון כתובת חברה תפקיד

 מנהל פרוייקט

 - אוניברסיטת תל אביב

 03-6406975 תל אביב 30לבנון רח'  ואלאיציק שמ

 072-2405348 ת"א  31שדרות רוטשילד  ארז שני אדריכלים אדריכל

 קונסטרוקטור

רוטברט נסים הנדסת 

 מבנים בע"מ

)מגדל השחר  4רח' אריאל שרון 

 03-7324005 (16קומה 

 054-7793877 קרית טבעון ל.מ יעוץ ותכנון איטום יועצת איטום

 03-5466392 , תל אביב2, דירה 36רח' בבלי  ר מהנדסים בע"מהנדל תברואה 

 03-6134177 גן -רמת, 1רח' יעקב רוזן  סמו הנדסת חשמל חשמל 

אגרונומית מתכננת 

 054-4548475 16משה לוי רח'  גליקמן גינון והשקייה

 03-6193670 138, ז'בוטנסקי 2בית דוד, קומה  מאיר גרינברג  כמאי 

 073-7284231 , גני תקווה19דרך הים  ישי דוד קרקע
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 מוקדמות -  00פרק 

 

זאת כוללת בקשה עבור מרכז טראומה וחוסן מפלסים  4בכוונת אוניברסיטת ת"א להקים בניין של 

 , אינסטלציה, חשמל ומסגרות חרש.איטום, ביסוס, שלד, חפירהעבודות : 

 

 תאור הפרוייקט 00.01

י , חדרחדר סמינריםם: י, הכוללמ"ר 2,200 -כ לש חמפלסים בשט 4על ב המבנה הינו בנין

 ומעבדות יבשות.דרי ישיבות תקשורת, משרדים, ח

 .בטון אדריכלי חשוף גמר שלד המבנה הוא בחלקו

 

 הוראות כלליות:  00.02

( ולפרקים במפרט הכללי לעבודות בנין, 00כל העבודות תתבצענה בהתאם למוקדמות )פרק 

לראות את המוקדמות, המפרט  טי היצרן. ישפרלמים ולמפרט המיוחד לתקנים הישראלי

הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, מפרטי היצרן, כתבי הכמויות והתכניות 

כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה 

מוקדמות ה אתונו תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים. על הקבלן לרכוש לעצמו על חשב

 והמפרט הכללי לעבודות בנין.

 

 .ותוכניות הקונסטרוקטור" סות וחפירה הם בהתאם ל"ספר הכחולפרקי הבטון הרי

 

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה  א.

הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת 

 למשרד הבטחון ולצה"ל.ת פומשותועדות 

  

 בניה ירוקה : 

עבודות הבניה יתבצעו בהתאם לנספח בניה ירוקה של פרויקט זה והמצורף למסמכי  

 החוזה.

 .4על המבנה לעמוד בדרישות בנייה ירוקה של עירית ת"א כתנאי לרישוי בטופס  

א ימדד לו דההיחי כל הנדרש מהנחיות אלו ובוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, כלול במחיר 

 בנפרד.

לוחות גבס ודומה. הקבלן , הקבלן ישתמש בחומרים בעלי תו ירוק עבור צבעים, טיח 

 יגיש למנהל הפרויקט קבלות רכישה ותעודות משלוח של החומרים בעלי תו ירוק.

למען הסר ספק, בכל מקום בו מצויין חומר מסויים, רשאית המזמינה לדרוש חומר  

 תוספת למחירי היחידה.א לל ירוק,ש"ע אך בעל תקן 

 

 מחזור פסולת : 

 על הקבלן להתקשר עם חברה לפינוי פסולת לאתר ממחזר פסולת. 

 הקבלן יגיש למנהל הפרויקט תעודת משלוח של פינוי הפסולת. 

רשימת חברות מאושרת למחזור הפסולת ניתן לקבל אצל יועץ לבניה הירוקה של  

 הפרויקט.



 מרכז טראומה וחוסן        יברסיטת תל אביבאונ
 

4 

 

 

את מסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין שאינם ד יח הוויםכל המסמכים דלעיל מ 

 מצורפים.

 

המפרטים הכללים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים  ב.

 לצפייה באתר האינטרנט:

 WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL .מידע לספק < מפרטי בינוי > 

 הכניסה לאתר חופשית לכולם. 

   

, כניסה נפרדת 6לאתר דרך שער אוניברסיטה, הכניסה ה ץחוו ה הינאתר העבוד .ג

 ועצמאית לאתר, שטח האתר מופרד משטח האוניברסיטה )הפרדת חצרות(.

 

מודגש בזאת כי העבודה מבוצעת בסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם הפעילות  .ד

פני השגרתית והשוטפת. על הקבלן לתאם מראש עם מנהל הפרויקט כל עבודה ל

בל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום ולק העוביצ

 להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנים.

כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על 

מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. הקבלן 

 לכל פגיעה כזו. מלאה תוא באחרייש

על הקבלן לאפשר מעבר חופשי ובטוח למבנים הקיימים מכל הכניסות הקיימות בכל 

 שעות הפעילות.

  

על הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו  .ה

להפנות את תשומת לבו של מנהל הפרויקט בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי 

ו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, וכ תודיתאמה במה

 יום ממתן צו התחלת עבודה.  14זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו 

 

כל עבודות בחום יהיו ע"פ נוהל "עבודה בחום" שיסופק ע"י האוניברסיטה ו/או ע"י  .ו

ות מטעם טיחבה יין אחראיועץ הבטיחות מטעם המזמינה, ובהעדרם ע"פ נוהל שיכ

 הקבלן.

 

עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן לרבות תיאום עם כל הרשויות הרלוונטיות,  .ז

קבלת אישורם וכל שיידרש מהם, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את 

ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה. הקבלן לא יוכל לבוא בכל טענה שהיא עבור 

 ישות הרשויות.דרי לפ רך לבצעדרישות שיצט

 

 פינוי פסולת: 

הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו, כי את פסולת הבנין, עודפי החומרים וחומרי החפירות עליו  

על חשבונו. הקבלן יברר מקום לשפיכת פסולת  -לכל מרחק שיידש - לסלק מחוץ לשטח האתר

הטכני שאין  רטפלמהמצורף  יה ירוקהבנוחזור והנחיות למחזור הפסולת בהתאם לדרישות 
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לפני הגשת הצעתו ויגיש הסכם עם אתר מיחזור  - עליהם עוררין עם הרשויות המתאימות

 מאושר.

 

בפרוק מתקנים, ציוד כגון מבנים, גדרות ושערים, תמרורים,שלטים, מעקות מכול סוג, עמודים  

בצורה וד יהצן, ו/או את המתק עלל הקבלן לפרק, מכל סוג, מתקנים וחלקי מתקני ניקוז וכו'

 מסודרת, להוביל את תוצרי הפירוק אל יעדם ע"פ  הוראות המפקח.

 על הקבלן לסלק מהאתר העבודה כל עודפי חפירה ופסולת הכרוכים בעבודתו. 

 

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת : 

o .עודפי חפירה /חציבה שאין בהם שימוש באתר 

o ש.כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימו 

o  ריסות למיניהם אשר נקבעו ע"י המפקח כפסולת לסילוק.ההאו /ים והפירוקתוצרי 

o  כל ליכלוך, צמחיה וחומר זר אחר וכן ערמות פסולת עפר ופסולת המצויים באתר

 העבודה עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.

  

 .לאתר  העבודהעודפי חפירה ופסולת כאמור לעיל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ 

ולקו עודפי החומר והפסולת יהיה אתר המחזור מאושר על ידי הרשויות יס ליור אואתר המחז

 המתאימות.

 

במקרה שהקבלן יקבל אישור מבעלי אתר השפך להשליך פסולת בתחום שיפוטם עליו לקבל 

 אישורים כדלקמן:

 ישור מהנדס העיר הרלוונטי.א -ישור בעל הקרקעא -בתחום עיריות 

  בעל הקרקע ואישור המשרד לאיכות הסביבה. רשויא - האחרותבתחום הרשויות 

 

אתר הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל 

 יתואמו  ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו.

ן עודפים האגרות תשולמנה על ידו. על הקבלן לספק למפקח תעודות משלוח המוכיחות כי אכ

 .זה רהועברו לאתופסולת 

מנו ע"י וע"ח יגודרו ויסו -ערימות עפר ופסולת לסילוק המעורמות באופן זמני באתר העבודה

 הקבלן.

סילוק עודפי החומרים והפסולת היינו חלק בלתי נפרד מכל פריט שבכתב הכמויות, בין אם 

 הדבר צוין במפורש ובין אם לא ולא ישולם בנפרד.

 

 אישורים: 00.03

ישור מוקדם ובכתב מהמנהל. הקבלן מתחייב לבצע א אלל הדות שתעשינלא ישולם עבור עבו

את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה על כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם המנהל וקבלנים 

אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך 

כמיטב יכולתו כדי  שותולע הלת במקום,עבודה הסדירה המתנהתחשבות מירבית בצרכי ה

 למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.
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 תנאי האתר: 00.04

הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את טופוגרפיית השטח, דרכי הגישה אליו מיקומם 

רקע רקעית, מגבלות התנועה באזור, תנאי וטיב הקק-של מתקנים שכנים, מתקנים וצנרת תת

 העבודה באתר ואת כל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו.  נאית תאו כן הכיר במקום וכו'. כמ

 

הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה. לא תוכרנה כל תביעות אשר 

נימוקן באי הכרת התנאים באתר או הפרטים. לגבי ביצוע העבודה, על הקבלן לבדוק את 

 יאות באתר.התאמת התכנית למצ

 

 ת:תארגנושטחי ה

את צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למפקח תכנית התארגנות בשטח. תכנית צוה םע

 ההתארגנות תכלול את סימון הגידור והשערים, מקומות איחסון, משרדי האתר, דרכים 

זמניות, נקודות כניסה ויציאה מהאתר, גידור שטחי פעילות ומעברים לכניסות המוגדרות, 

 י הביצוע וכיו"ב. שלבכל ל לגב והולכי רי תנועה זמניים של רכהסדר

בגין משרדים ועוד הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת מחיר משום סוג וענין וביצוע תוכנית 

התארגנות כפי שנדרש מהקבלן הינה חלק בלתי נפרד מכל פריט שבכתב הכמויות, בין אם 

 הדבר צוין במפורש ובין אם לא ולא ישולם בנפרד.

 

 שילוט 00.05

 

מטר לפחות, באתר הבנייה או  2X3ל חשבונו, שלט פח בגודל ע ין,קן יתלן יכיהקב א.

בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שמות המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. 

תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה, וכל עניין אחר הקשור 

 ט. "י מנהל הפרויקיקבעו בלעדית ע -בשלט 

 

. ממוחשבת צבעונית ברמה גבוהה )"פרוצס"(הדמיה  בו כנסתו טחלק מהשלכ ב.

ההדמיה תבוצע ע"י הקבלן בהתאם למסמכים שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל. קובץ 

ממוחשב של תכנון השלט עם ההדמיה, יימסר למנהל הפרויקט בסוף תכנונו, ועל 

 טרם ייצורו. הקבלן לקבל את אישור מנהל הפרויקט

 

רויקט אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו פל ההלמנן יגיש הקבל ג.

באתר. פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך מנהל הפרויקט 

 ו/או נדרש ע"פ חוקי הבטיחות.

 

מו של על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקו ד.

התקדמות העבודות או עקב דרישות של של  ציםילוא, כתוצאה מהשלט, ללא תמורה

 מנהל הפרויקט או מכל סיבה אחרת.
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עבור תכנון השלט לרבות ההדמיה, ייצורו, התקנתו, שינויים במיקומו, אחזקתו  ה.

וסילוקו בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה 

 הכמויות.היחידה השונים שבכתב  במחירי

 

 גידור 60.00

 

ימים מהיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה" יקים הקבלן באתר גדרות, מחיצות  7תוך  א.

ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, כולל שלטי אזהרה "כאן 

יכלול  בונים", הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. תוואי הגדר

 קח.המפ יותהנחלוח, בהתאם את כל שטח הפית

 

הקבלן יתקין גידור זמני סביב כל שטח העבודה הכולל גדר ושערים בתנאי שיקבל את  ב.

מ', מתוחה בין  2.0אישור המפקח. הגדר תיהיה עשויה מפח איסכורית חלקה בגובה 

 ופקיים, תחתון,מ', כולל מירישים א 2.0במרווחים של  3עמודי פלדה צינור בקוטר "

 חיזוק בקצוות ושינויי כיוון.י סונכ, אלועליוןאמצעי 

 

הגדר תחובר בברגים לעמודים. בכול נקודת שינוי תוואי יותקן עמוד תמיכה נוסף 

באלכסון. הגידור יכלול שערים במספר הדרוש שיהיו במידות, מבנה ואמצעי נעילה 

 המתאימים לתפקידם.

 שכבה" בור פאנטירוסט ארה צבועה בצבע יסוד " הקונסטרוקציה תיהיה מפלדה שחו

 אחת בלבד.

ס"מ לפחות, קוטר גוש  80ביסוס העמודים כולל עב' עפר וגושי בטון. עומק הביסוס 

ס"מ לפחות, אך המידה הסופית תיקבי לפי חישוב שיוכן ע"י קונסטרוקטור  30הבטון 

 מטעם הקבלן וללא תוספת תשלום לקבלן ויוגש לאישור המפקח.

ראש משושה עם דיסקית אטימה וון גולח מפיה : בורג יבור הפחים לקונסטרוקצח

 9ברגים ברוחב הפח לכל מריש ) סה"כ  3בכול מרכז החלק השטוח של הפח כלומר 

 ברגים לכל לוח (.

אם במהלך העבודה יתעורר צורך בהעתקת הגידור לתוואי החדש, ימוחזרו חומרי 

 ספקיוש החוזר, לקם לא יהיה ראוי לשימהגידור משלב אחד למשנהו. במידה שח

 חלקים חדשים במקומם ללא תשלום נוסף.בלן הק

 

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר בהתאם  ג.

להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש על 

 מערכותיהם.

 

וכן  רגל לכיוהו חומרי בניההכנסת כלי רכב, ציוד ובמקומות הדרושים יותקנו שערים ל ד.

 שער פשפש יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה. השערים יהיו מפלדה צבועה.

 

 .הוספת והורדת הגדר ללא תוספת תשלום, המפקח רשאי להורות לשינוי תוואי הגדר           ה.
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במדרכה הצמודה לשטח בחזית דרומית של האתר יותקן גגון הגנה להולכי רגל  ו.

 דה.העבו

 י הנחיות מהנדס.לפ בוצעיהגגון 

 

 משרדי פיקוח באתר בזמן הביצוע 00.07

 

 מבנים א. 

הקבלן יקים/יבנה בשטח האתר מבנים אשר ישמשו את מנהל הפרויקט במשך   (1

 כל תקופת הביצוע.

יבלים ו/או שני מבנים  ( 3X 12)  מ"ר 36-בשטח של כ, מבנה יבילהמבנה יהיה  

חון עם ארון תחתון +כיור + משטח מטב כולל, ( X 6  X 2 3מ' )  18בגודל של 

ם צלונים וסורגים, שירותים, דלת ע מ', חלונות אלומיניום   1,5-שיש באורך כ

 פלדה בכניסה עם צילינדר רב בריח ומזגן.

לפון כל המבנים יחוברו ע"י הקבלן ועל חשבונו למערכות מים, ביוב, חשמל, ט ( 2

נו במשך כל תקופת על חשבותוחזקו יו ( WIFI ללכו + פקס + אינטרנט )

 נקודות התחברות יתואמו עם גורמי האוניבסיטה. הביצוע.

 (         יתכן והקבלן יצטרך לבנות משרד כפול ללא הוספת מחיר3

 

 ציוד מחשוב וטלפוניה ב. 

עדי של מנהל הפרויקט על הקבלן לספק מחשב חדש + מסך ורמקולים לשימושו הבל 

 פקס + מכונת צילום + סורק.ולבת מש + מדפסת טבר לאינטרנאשר יחו

 

 המחשב יצויד בתוכנות הבסיסיות הבאות )לרבות רישיונות(:

- WINDOWS 10 

- 2020 OFFICE 

- 2020MSPROJECT  

  NOD32תוכנת אנטי וירוס -

 AUTOCADVIEWERתוכנת  -

 בנארית  -

 מחירון דקל ממוחשב -

 

 ציוד משרדי ג. 

 :חדש הבאמשרדי הה ק את הציודעל הקבלן לספ

למנהל  - Tכיסאות + שלוחה + שולחן  10שולחן גדול לחדר צוות הפיקוח +  (1

 הפרויקט ראשי. 

 שולחנות ושלוחה וכסא למנהל הפרויקטים. 2כיסא מנהלים,  (2

 ס"מ לפחות עם אמצעי נעילה. 80/40/200דלתות במידות  2ארונות פח  2 (3

 מ'. 2.00*1.20 תסרים במידוחידות מדפים פתוחות לתיקים וקלי 2 (4

ולל אספקה כעדן או ש"ע, -מתקני שתייה מים קרים וחמים כדוגמת מי (5

 סדירה של מים וכוסות.
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 ליטר 50מקרר  (6

 פחים. (7

 

    :  הערה

, השולחנות יהיו עם ציפוי פורמאיקה, יהיו חדשיםכל הריהוט, הציוד ותכולת המבנים 

ות יד עם משענו נהלים יהימי, כסאות לני, הכיסאות יהיו עם ציפוי סקיכולל קנט גוש

 ומשענת ראש עם ציפוי סקאי.

 

  אחזקת המשרדים והציוד ד. 

הקבלן יהיה אחראי, על חשבונו, על תחזוקה, נקיון ושמירה שוטפת של המשרדים של 

גיינה, חשמל, צוות הפיקוח הקיימים באתר לרבות כל ההוצאות בגין מוצרי ניקיון, הי

דים במידת הצורך העברת המשרו והתוכנות בציוד המחשוטלפון, חוזי אחזקה ל

 בהתאם להתקדמות וזאת עד לגמר ביצוע הפרויקט.

כמו כן הקבלן יהיה אחראי על חשבונו לתקינות ותחזוקת הציוד המשרדי ויהיה 

למדפסות  + וטונרים למכונת הצילום,  A3/A4אחראי על חשבונו לספק נייר צילום 

קט, במשרדי צוות ביצוע הפרוית ך כל תקופשסות מים במוכן אספקת נייר טואלט וכו

 הפיקוח ומשרדי המנהלת הקיימים באתר.

באחריות הקבלן ועל חשבונו, החלפת כל הציוד הבלוי בהתאם להוראות מנהל 

 שעות. 24הפרויקט, בציוד חדש, בתוך 

 

ויהיו  ם באתר והמבנים שהקבלן יביא( מהאתרבגמר הביצוע יפונו כל המבנים )הקיימי ה.

 הקבלן.  שרכו

  

כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, עבור הנ"ל לא יקבל הקבלן כל  ו.

 תשלום שהוא.

 

מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם כתוצאה  ז.

הפרויקט או מכל סיבה אחרת,  משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של מנהל

כולל העתקת כל המערכות המחוברות על חשבונו, , ופן מיידיאאת הקבלן ביעשה ז

 למבנים וחיבורן מחדש.

 

 מטעם הקבלן משרד לקבלן ולמנהל הפרויקט 00.08

הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב  

, ח הקבלןכו-במשרד בא יקט במקום.גודל המשרד בהתאם להוראות מנהל הפרונקי ומסודר, 

ואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות, יומני המת

העבודה והוראות מנהל הפרויקט בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את 

 ה נפרד ממבנה מנהל הפרויקט.מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהי השטח לקדמותו.

 

  מים וחשמל 00.09
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 מים א.

'(  הידרנט חיצוני או כדו המים הדרושים לבנין יילקחו מקו מים קיים ) .1

 בסמוך לאתר כפי שיוסבר בסיור הקבלנים. 

על הקבלן לעשות את כל הסידורים הדרושים לרבות סידורים לברז צדדי, 

העבודה מהנקודה הנ"ל ולעשות את בכדי לספק את המים הדרושים לביצוע 

י לספק מים בכמות הדרושה או לשאיבה כד רהימים לאגיאידורים המתכל הס

 בכל עת, בצורה סדירה ותקינה.

כמו כן, על הקבלן להתקין מונה מים ולשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש  .2

 במים ולרבות בכל האמור לעיל.

לך הצנרת הזמנית ככל שיידרש ע"י במהלך העבודה יבצע הקבלן שינויים במה .3

 ו.ונכל על חשבההפרויקט,  מנהל

 

 חשמל ב.

החשמל הדרוש לביצוע העבודה יילקח מלוח חשמל ראשי הקיים במבנה סמוך  .1

כפי שיוסבר בסיור הקבלנים. על הקבלן לספק את החשמל הדרוש לביצוע 

בהתקנת העבודה ממקור ההזנה ולעשות את כל הסידורים הקשורים בחיבור, 

ומונה )שעון(  3X160ני מלוח חשמל זרשת ותאורת בטחון לרבות התקנת 

חשמל, הכל לפי חוקים ותקנות הרשויות המוסמכות ומהנדס החשמל של 

האוניברסיטה, כדי להבטיח אספקת חשמל סדירה ותקינה, בכל מהלך 

העבודה, לרבות גנרטור במידת הצורך. האספקה תכלול גם את החשמל 

ות אאת בכל הוצת המערכות שיותקנו במבנה. על הקבלן לשהדרוש להרצ

 נ"ל.השימוש בחשמל הו ההתקנה

החיבור בלוח הקיים יבוצע ע"י האוניברסיטה, יתר החשמל הזמני יבוצע ע"י  .2

חשמלאי מוסמך של הקבלן, ועל הקבלן לקבל את אישור מהנדס החשמל של 

ס החשמל של האוניברסיטה להעסקתו. על הקבלן להגיש לאישור מהנד

 מני.זלוח חשמל  האוניברסיטה תכניות לאישור

 

 הערות ג.

בעד השימוש במים ו/או בחשמל יבוצע ע"י ב"כ האוניברסיטה חיוב כספי  .1

 מידי חודש בהתאם לצריכה לפי המונים כהורדה מחשבונות שיגיש הקבלן.

בגמר העבודה יפרק הקבלן את כל ההכנות הזמניות ויחזיר את המצב  .2

 דמותו, הכל על חשבונו.לק

 

 הבניה בזמניות בשלהכנות חשמל  ד.

 מובאות הנחיות נוספות המתייחסות להתקנת תאורה וכח זמניים בבנין: לןלה

 

 תאורה .1

על הקבלן להתקין תאורה פלורסנטית מחוזקת לתקרה, ע"י גופים רגילים  

ת של ו/או מוגני מים )במקומות הדרושים( כך שתתקבל רמת תאורה ממוצע

 לוקס לפחות. 100
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 ויקט.פרה עם מנהל יתוי מוסכםתאורה זו תותקן בע 

במקומות שהעבודה מחייבת תוספת תאורה, על הקבלן להוסיף גופי  -

 תאורה נוספים מתאימים להתקנה זמנית ומוגנים בהתאם.

ומחוזקים למבנה במקומות שסכנת  NYYכבלי החיבור יהיו מסוג -

 הפגיעה בהם תהיה מזערית.

 

 חיבורי קיר .2

" 7/5162316110NBו קדוגמת "ניסיש להרכיב תיבות שקעים ) -

הכוללים גם מאמ"תים( מחוזקים איתן לחלקי המבנה ובמרחקים 

שקעים חד פאזיים  2מ' אחת מהשניה. יש להכין  15שאינם עולים על 

במקומות בהתאם לייעודם  A25ושקע אחת תלת פאזי של  A16של 

 אות מנהל הפרויקט.הדרוש, הכל לפי הור

תקעים  םע ם הניידיםישל המכשיר יש לצייד את כל הכבלים -

 מוגני מים. CEEומעברים מסוג

התיבות יכולות להיות מוזנות עם כבל הזנה משותף שיותקן בתוואי  -

 מוגן ככל האפשר.

 

 הבטחות .3

יש להתקין לוחות במקום מרכזי אך מוגן ככל האפשר, עם ההבטחות  -

 הלוחון יהיה מוגן מים. הדרושות,

 מעגלי הכח.נפרדות מ תתקין הבטחולמעגלי המאור יש לה -

המאור בקומה יחולק למעגלים כנדרש בחוק אך לא פחות משני  -

 מעגלים.

 .40/0.03X4על קו ההזנה של תיבות השקעים יש להתקין ממסר פחת  -

 

 הנחיות משלימות/כלליות .4

אים גם עבור קבלני המשנה שלו מערך ההזנה הזמני יחושב כך שית -

 ב(.ו"כניות וכימכות אלקטרושיעבדו בבנין )מער

הנדרש לעיל הוא בנוסף לכל הצרכים החשמליים האחרים  -

שהקבלנים יזדקקו להם בעת הבניה כגון: תאורה בטיחותית, שמירה, 

 הארקות ועוד.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי כלפי צד כלשהו בהתאם לכל חוק  

 רש לעיל אינו משחרר אותו מכל אחריות שהיא.שהוא, והנד

התקנתו, הוצאות השימוש בו ועלות , ניזנה הזמהמערך הצוע בי -

הציוד שיש להתקין לפי הנדרש לעיל ולפי דרישות אחרות יהיו על 

חשבונו של הקבלן ולא ימדדו בנפרד. כמו כן, על הקבלן לפרק ולסלק 

מל הזמני בגמר מהאתר, על חשבונו, את כל המרכיבים של החש

יר את חזויקט, ולהרעם מנהל הפהעבודות, תוך תיאום עיתוי הפרוק 

 המצב לקדמותו.
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 בודק מוסמך .5

הקבלן יעביר ביקורת בודק מוסמך לחשמל הזמני ויציג אישורים  -

 לנ"ל עם סיום ביצוע החשמל הזמני.

הבודק ייבחר מתוך רשימת בודקים מורשים של המזמינה ויופעל ע"י  -

 קבלן ועל חשבונו.ה

 

 נהשמירה ותנועה בשטח המזמי 00.10

על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה  הרדאג לשמייהקבלן  

למבנים, לחומרים, לציוד, לכלים ולמכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, 

 ה.ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמינ

קורת מתמדת ביר הנתון לוטח פרטי סגעל הקבלן לקחת בחשבון כי שטח האוניברסיטה הינו ש

 בכניסה לשטח האוניברסיטה )במידה וידרש( תחולנה המגבלות הבאות אה וכישל כניסה ויצי

 .14ו 4משער תנועת הרכב והציוד לאתר וממנו תתנהל אך ורק  .א

ציגי האוניברסיטה ושמירה קפדנית אחר העברת החומרים והציוד תהיה תוך תיאום עם נ .ב

 ל הפרויקט.הבאישור מנ הכל, הוראותיהם

על הקבלן לשלם עבור אישורי כניסה וחניה לשטחי האוניברסיטה לפי התעריפים הנהוגים  .ג

, באוניברסטיה. במידה ולא יינתן לקבלן אישור על כמות החניה שתתאים לצרכי הקבלן

י חניה חלופיים מחוץ לשטחי הקמפוס . על הקבלן על הקבלן יהיה למצוא בעצמו סידור

ת הבטחון של ריקה וטעינה ולעבודה מול מחלקשל רכבים לפ סדרי כניסהלתאם ה

 האוניברסיטה.

על הקבלן לקחת בחשבון במחיריו ובתכנון הביצוע  את כל האמור לעיל, כי לא תוכר על  .ד

 בעבודה.לא תביעה כספית ולא תביעה בגין עיכוב , תביעה מצד הקבלן

ת או ומהבוקר המוקד תבצע בשעותאספקת חומרים לאתר וכניסת משאיות לפריקה,  ת .ה

 בשעות בהן הפעילות בקמפוס מועטה., ריםבשעות אחר הצה

משאבות ומשאיות בטון ליציקות ימוקמו אך ורק בתוך האתר ולא יחסמו את הכביש  .ו

 כנ"ל לגבי משאיות הפורקות ציוד., הסמוך לגדר

עובדים, לה לרכבים ,כי הקבלן לא יקבל כל פיצוי בגין עיכוב באישורי הכניסמודגש בזאת  .ז

 , בנוסף הקבלן אחראי על כניסת עובדיו אל מול מוקד הביטחון.אחריםול קיםלספ

 

 מניעת רעש והפרעות לציבור המשתמשים בסביבה 00.11

 

כי העבודה בנוסף לכל האמור במפרט לגבי מניעת הפרעות מכל סוג שהוא, מודגש במפורש  .א

עילות לפ רעהימנע מכל הפהייב בזה, למתבצעת בסמוך למבנה אקדמי פעיל. הקבלן מתח

ביבו. כמו כן מתחייב הקבלן לשמור על הוראות החוקים וחקי העזר השוטפת במבנה ומס

בעניין שמירה על השקט ומניעת רעש, הכל בהתאם להוראות הנהלת האוניברסיטה. 

מירה על הנ"ל והוא יישא בכל נזק הנובע מאי שמירה על הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לש

 הנ"ל. 
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בשעות מסוימות יחול איסור מוחלט על עבודה באתר או על וימים ו/או ן שבימים מסיתכ ב.

גרימת רעש, מכל סוג שהוא, ותידרש הפסקת פעילות כללית ו/או ביצוע פעולות שקטות 

 במיוחד בלבד.

שעות  80ימי עבודה או  10הנ"ל לא יותר מאשר סך כל הימים בהם ידרשו ההפסקות  

ימים. הקבלן יקבל הודעה מראש דים באותם בכמות העובבדל הצטבר, ללא עבודה במ

 לנ"ל. 

לא תאושר הארכת תקופת הביצוע ו/או כל פיצוי אחר עקב האמור בסעיף זה ובעד הנ"ל  

 לא ישולם לקבלן כל פיצוי ועליו לכלול זאת בזמן הגשת הצעתו.

 

ת סגירצע ידרש לביהקבלן  הואבנוסף לכל האמור במפרט לגבי מניעת הפרעות מכל סוג ש ג.

רכת חלונות קיימת בממשק בין הפקולטה הקיימת לבין המבנה החדש במערכת לוחות מע

USB  בהתקנה מלאה סביב הפתחים כולל עיצוב פתחי אור בחלונות למעבר אור, כולל

 .דמותופירוק ופינוי המערכת והחזרת המצב לק

 ת.ויוום בכתב הכמשר בהתאם לרבגין ההנחיה הנ"ל הקבלן ראשי לקבל תוספת מחי 

 

 שירותים מהמזמינה ולינת פועלים באתר 00.12

מודגש בזאת שלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמינה כגון: אוכל, מקלחות  

 ושירותים סניטריים, טלפון וכיו"ב. 

 ים באתר אסורה בהחלט.מודגש בזאת כי לינת פועל

 

 שמירה על איכות הסביבה 00.13

 

האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  בכל ונו,וט, על חשבקהקבלן ינ .א

ע"י מנהל הפרויקט, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, כמוגדר בתקנות הרלוונטיות 

 ובמפרט הכללי, לשביעות רצון מנהל הפרויקט. 

 

יחופו ברשת  החיצוניים עקב קרבת האתר לתוואי נסיעת רכב והולכי רגל, כל הפיגומים ב.

"התעופפות" ציוד וחומרי בניה אל מחוץ לגבולות  אבק לשטחים הסמוכים ומניעת יעתלמנ

 האתר.

 

במידה ותהיה הפרעה מהותית לחדרים במבנים  - הגנת מבנים סמוכים מרעש /אבקג.     

לבצע סגירת מערכת חלונות קיימת בממשק בין הפקולטה  הקבלן יידרשהסמוכים, 

בהתקנה מלאה סביב הפתחים כולל  USBות לוחכת ה החדש במערנת לבין המבהקיימ

עיצוב פתחי אור בחלונות למעבר אור, כולל פירוק ופינוי המערכת והחזרת המצב 

 התשלום יהיה בהתאם לתאור בכתב הכמויות. .לקדמותו

 

 יום בימי חולעבודה בשעות ה 00.14

במועדי  בת,בש שעות הלילה,בעבודת קבע בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל  

, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמינה, מלבד אם העבודה היא ישראל
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בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט ועליו לקבל 

 מטעם הרשותישורו המוקדם. כמו כן, ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים את א

 חרות.ודה ו/או רשויות רלוונטיות אהעברד המקומית, מש

כל עבודה שהינה בלתי נמנעת או מפריעה לתפקוד השוטף של , למרות האמור לעיל              

מנהל הפרויקט ובגין עבודות  היה ותתבצע בלילה ,שעות הפעילות יתואמו מול, האוניברסיטה

 ות.גבשעות חרי אלו לא תשולם תוספת על ביצוען

 

 נהל הפרויקטעם מ תיאום 00.15

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט במקום, אין להתחיל  

 בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם מנהל הפרויקט.

 

 כוח אדם  00.16

 

בודות, את מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע הע הקבלן א.

וכל דבר אחר הכרוך  אמצעי תחבורה, ניהול האתריהם, וח עלהשגחה והפיקה

בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו 

של פועלים זרים המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם 

 זמניםהתאם ללוח הבות העבודה מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמ

 לוח הזמנים.פרויקט ושלבי הביניים של של ה

 

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים  ב.

 ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

 

הקבלן להגיש למדור בטחון של האוניברסיטה ולמנהל הפרויקט אם ידרש, יהיה על  ג.

תר. האישור לעובד עות לפני תחילת עבודתם באש 48 אישורו ופועליו ליפרטי עובד את

 מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה. 

 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.17

 

, יעסיק הקבלן באתר, באופן קבוע לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה א.

 כדלהלן: וות הביצועובמשך כל תקופת הביצוע את צ

 

שנים לפחות בישראל בביצוע  10דה ראשי בעל ניסיון מוכח של עבו מנהל .1

 עבודות דומות.

 

מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח  .2

ע עבודות דומות. המהנדס יחתום ברשויות שנים לפחות בישראל בביצו 10של 

 ת.בטיחוחראי ודיווח וכא תראי לביקורכאחראי על הביצוע, אח
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לעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידות, על הקבלן להעסיק  .3

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד 

מה( במספר ובאיכות נאותים, כפי מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדו

ע"י  תבוצעויקט "י מנהל הפרעדה שתידרש שיקבע ממנהל הפרויקט. כל מדי

 ו.המודד ללא תשלום כלשה

 

מנהל הפרויקט רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם  ב.

מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם. במקרה ותידרש החלפה, תתבצע 

, םימים נוספי 5ימים מיום הודעת מנהל הפרויקט ובמקביל, תוך  5ההחלפה תוך 

 יל.. לע2יות, כמוזכר בסעיף א.ברשו תימותיוחלפו הח

 

 בקביעות יום יום לכל אורך תקופתצוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה  ג.

 ויעבוד בכפיפות להוראות מנהל הפרויקט. הביצוע

 

 ות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י מנהלהעדר של מי מצו 

 הפרויקט.

 

 הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. וותשצ מודגש בזאת ד.

 

שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור מנהל הפרויקט לפני תחילת הבצוע  ה.

ת מנהל הפרויקט ורק לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיק

 ל.' לעיעיף בחלפתם לפי סהבלן לרבות בענין זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הק

 

 המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. ו.

המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות מנהל הפרויקט למדידת כל סוג מדידה שירצה  

רויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( וזאת בהקשר עם פ ביוזמתולבצע 

 .ףתשלום נוס ללא כל

 

בודה כתב מינוי מנהל עבודה לפרויקט לפני תחילת שלוח למשרד העעל הקבלן ל ז.

הביצוע בשטח. מנהל העבודה יהיה האחראי לכל נושא הבטיחות, עבודה בחום, עבודה 

 הפרויקט. בגובה וכיו"ב. העתק כתב המינוי יימסר למנהל

 

 ישולםולא  לו על הקבלןוי הקבלן יחכל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע" ח.

 נפרד.לקבלן עבורן ב

 

מיום תחילת העבודה כפי שיצוין  שבועמינוי צוות הביצוע המפורט לעיל יבוצע תוך  ט.

 בצו התחלת העבודה.

 

 קבלני משנה וספקים 00.18
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ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י מנהל העסקת קבלני משנה  א.

משנה, גם אז יישאר הקבלן  קבלניעסקת ל הפרויקט ההאם יאשר מנהפרויקט. גם 

 אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם. הראשי

 

או כל מנהל הפרויקט רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק  ב.

החליפו לועל הקבלן פועל של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו 

ימים ולא תשמש  5קבלן תוך נ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הלפה ה. ההחבאחר

 עילה להארכת זמן ביצוע.

 

תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור מנהל  ג.

 ן:הפרויקט כדלקמ

 

 הקבלן יגיש למנהל הפרויקט רשימה  .1

 

 ת המפורטות להלן:ישובדר דחייבים לעמו ללו ברשימהכל קבלני המשנה שייכ .2

 

מסגרות, חשמל ואינסטלציה, נדרש לביצוע קבלן משנה  : חפירה,למקצועות 2.1

שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש  5בעל נסיון של לפחות 

 לבצע באמצעותוהקבלן הראשי 

 

כל להלן, לגבי  ם המפורטיםלרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתוני .3

 נה בנפרד:לן משקב

 

 פרופיל חברה. 3.1

שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר זהים בהיקפם  3.2

 ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.

ת שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, ולצרף לגבי פרויקטים אלה, יש לציין א 

פרויקטים כות בהמער ביחס לתפקוד קידים הנ"להמלצות כתובות מבעלי התפ

 שלהם(.אלה )כולל מס' הטלפון 

  

לפני אישור קבלן המשנה, מנהל הפרויקט שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני  .4

מהנסיון והמקצועיות של המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם 

 הקבלנים המוצעים.

 

א תכלול קבלנים ויקט להל הפרלאישור מנ שבלנים שתוגמודגש כי אם רשימת הק .5

שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 

ולא יינתן לקבלן  העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ע"ח הקבלן הראשי,

 יצוי על כך !!הראשי כל פ
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 מסורהרטים לעיל, ואי הסף המפיצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנ .6

של מנהל הפרויקט, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת  ול דעתו הבלעדילשיק

 הצעתו למכרז זה.

 

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב ממנהל  .7

יך רויקט, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההלהפ

 עיל.להמצוין 

 

ת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן מנהל הפרויקט יקפיד לבצע ן לתת תשומעל הקבל ד.

 באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 00.19

מל, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החש הקבלן ייתן, 

ולעבודות שהן פועל במבנה אשר אינן כלולות במכרז זה, ודות ה לעבמטעם המזמינ קבלנים

. לעיל, עובדי תחזוקה של המזמינה וכל גורם אחר שיורה עליו 00.20יוצא מהאמור בסעיף 

 מנהל הפרויקט. 

 

 הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: השירותים שעל  

 זר.אספקת מים, חשמל ותאורת ע א.

 ערכות קיימות במבנה וסביבתו.בנה ועל מציה על המאינפורמ מתן ב.

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי  ג.

 הליכה וכו'.

 ערכות עם הגורמים האחרים.הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המ ד.

 ושינוע. אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ה.

ת של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי יוד ו/או עבודוגנה סבירה של צה .ו

 הקבלן.

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.  ז.

 

 קשר עם קבלנים אחרים 00.20

 

 כללי א.

ת גרמססגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות בבמ 

עבודות אלה יוצאו למכרזים נפרדים ויבוצעו על ידי  . נהת המזמיע"פ קביע המכרז ז

קבלנים אחרים, שיקראו "הקבלנים האחרים" או "קבלני האוניברסיטה", וזאת 

 בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות.

 

 רה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלניםכתמו ב.

 , עלות הנ"ל תהיה על חשבון הקבלן.אלכל תשלום שהוה הקבלן זכאי יהי לאהאחרים 

 

 בקורת העבודה 00.21
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הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות מנהל הפרויקט את כל הפועלים הכלים והמכשירים  א.

נת העבודות. למנהל הפרויקט תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, הנחוצים בשביל בחי

חרים, בהם נעשית עבודה עבור ודה אות עבן, או למקומלודה של הקבאו למקום העב

 הפרויקט.

 

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  ב.

ע את הוראות מנהל הפרויקט תוך בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצ

 התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו.

 

לי עבודה, הנראים לו כבלתי ל חומר או כשאי לפסול כהיה רייקט ל הפרומנה ג.

 -מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

בחומר שנמסר  נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש

 לבדיקה בלי אישור מנהל הפרויקט.

 

לק ממנה, או עבודה או חלה, לת העבודה בכאאי להפסיק מנהל הפרויקט יהיה רש ד.

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או 

ועד הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במ

 מסירת העבודה.

 

יחס לטיב בה שתתעורר מנהל הפרויקט יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאל ה.

 יצועה.ב העבודה ולאופן ב, לטיומריםהח

 

הקבלן ייתן למנהל הפרויקט הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו  ו.

הבצוע הנכון של עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן 

 העבודה הנדונה. 

סוי ת הכירות להסיר אוהפרויקט להבמקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי מנהל 

 בודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.על העמ

 

השגחת המזמינה ומנהל הפרויקט על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה  ז.

 נאי המכרז.של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל ת

 

 יומן עבודה 00.22

ן, "י הקבלודר עפן מסהעבודה באו םינוהל במקובנוסף לאמור בהסכם, יומן עבודה הממוחשב  

 ובו ירשום כל יום:

 מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם. א.

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ב.

 עבודות שנעשו בציון מקומן בבנין.רשימה מפורטת של ה ג.

 מזג האוויר. ד.
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המיועדות למזמין או  בלןהק ותבקשות ותביע לט: הערות,במדור מיוחד ובאופן בו ה.

 למנהל הפרויקט אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות מנהל הפרויקט אם הוא בחר בדרך זו  ו.

 ום שליחת מכתב מיוחד.במק

ונות בעד בפרויקט. חשפרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י מנהל ה ז.

 ום ביומן.ת ייעשו רק לפי הרשיומיוודות עב

  

יומני העבודה יהיו ממוחשבים עם נוהל חתימה אלקטרונית מסודרת.  לא יאושרו יומני עבודה  

 שיוגשו שלא באמצעות המערכת.

 

א להתקשר עם חברת "רמדור " בכדי לרכוש ארבע הרשאות עבור מנה"פ על הקבלן יה 

ות בכדי לרכוש עבורו שימוש במערכת התקשרנהל בבור מפקח ומעוע מטעמו, והמהנדס ביצ

 ן פעילותו ועד להשלמת הפרויקט.לכל זמ

 

 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 00.23

 נה לקבלן ע"י מנהל הפרויקט במקום המבנה. נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסר 

שנעשו כבר ע"י גורמים מידה נו ובלן ועל חשבובצעו ע"י הקכל המדידות, התוויות והסימון יבו 

 אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן. 

 

כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על גבהים  

עבודה. ימים מיום קבלת צו התחלת  10-ימים המסומנים, יוגש למנהל הפרויקט לא יאוחר מקי

בע נוספות לפי יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות ק ן, לאחר מכת שיובאו לאוטענ

 הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.

 

 אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמך, ויספק, על חשבונו, את כל המכשיריםלמטרות  

 תה.עד סיומה ומסירפת העבודה עד למוווהאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תק

 על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון. 

 

 םהגנה בפני נזקי אקלי 00.24

נת במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להג 

, רוח, אבק, לרבות גשמים השפעות אקלימיות יהמבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפנ

 שמש וכו'. 

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

רבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט. אמצעי וירחיקם במהירות המ

לות סוללות, חפירת תע י, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמתההגנה יכללו כיסו

, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר לניקוז המים

מנהל הפרויקט. כל אמצעי ההגנה הנ"ל הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 

ל של באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכ

 מנהל הפרויקט.
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כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י מנהל  

ות מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו הפרויקט, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להורא

 המלאה.

 

ם, לא ירבות גשמבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, ללהסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בע 

 .ח עליוןשבו ככוייח

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.25

 הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה 

 . עם גילויובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה

ו על אופן הטיפול יולקבל את הוראות יד למנהל הפרויקטממתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע 

 בו. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  

 ים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.במתקנ

כחלק בונו פיקוח וזאת על חשהיעות בנקודות שיקבל מיה מחויב לבצע מעקב שקהקבלן יה             

 ממחירי היחידיה של סעיפי המכרז.

 

 קרקעית-חפירה תת 00.26

 

מבנים קיימים ובתוך בנוסף יצוין כאן כי עבודותיו של הקבלן מתבצעות בסביבה של  א.

 הקרקע קיימות מערכות שרותים תת קרקעיים.

 

רום נזק למתקנים גירות הנדרשים על מנת שלא ללנקוט באמצעי הזההקבלן מתחייב  ב.

גון: שוחות, כבלים, טלפון, מתח גבוה ורגיל, כ קרקעיים )-ו/או תת קרקעיים-על

מראש אצל מנהל הפרויקט את (. על הקבלן לברר  צינורות ניקוז, צינורות מים וכדומה

ך עבודתו. ראה גם רקעיים העלולים להיפגע תוך מהלק-מיקומם של מתקנים תת

 כרז.מצורפות לחומר המהתכניות עם תשתיות קיימות 

 

הקבלן מצהיר בזה כי במידה ונמסר לו מידע על כך בהתאם לדרישתו, הרי הוא  ג.

תם מתקנים, ומתחייב משחרר את המזמינה מכל אחריות לנזק אשר ייגרם לאו

 לתקנם, על חשבונו, ולשביעות רצון מנהל הפרויקט.

ציה יקט הוא לאינפורמוכי הסימון שיקבל הקבלן ממנהל הפרזאת מודגש יחד עם  ד.

לן ובאחריותו לוודא את הימצאות של כל התשתיות התת קרקעיות בלבד ועל הקב

ר ברשויות או ע"י מתחת לפני השטח בטרם החל לעבוד בקרבתם, אם על ידי ברו

תשולם לקבלן כל לא , רס, )עבור עבודות אלוה-חפירות גישוש/באמצעות מערכות אל

 תוספת תשלום(

 

ם בכל שטח האתר המגודר תבוצע באמצעות יימיות קי ביקורת ושוחאהגנה על ת ה.

הנ"ל לא יימדד בנפרד  ליטר( ממולאות באבנים או אדמה.  200העמדת חביות פח )
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הכללי של ההצעה ולרבות סילוק החביות בעיתוי לפי הנחיות מנהל  וכלול במחיר

 הפרויקט.

 

קיבל ובין קנים הנ"ל בין אם תא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במלן יישהקב ו.

 ל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.יבאם לא ק

הקבלן מצהיר  יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. 

מתקנים בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ו

 פרויקט ולשאת בכלביעות רצון מנהל השקיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, ל

 ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 

 ביצוע בשלבים 00.27

שויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע מנהל הפרויקט וכי על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה ע 

 דר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. מנהל הפרויקט יהיה רשאי לקבוע ס

כל האמור בסעיף זה, לא יזכה את הקבלן בתוספת  פויות, לרבותבים ולפי עדיע בשלוהביצ

 תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.

 

 לוח זמנים 00.28

 

יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים  15א יאוחר מאשר ל א.

 זה.ובהתאם לרשום בח -במפרט הכללי 00.04.08סעיף בהתאם ל

 

ך בצורת לוח גנט, ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. הקבלן ממוחשב, ערו הלוח יהיה ב.

 יעדכן את הלו"ז הראשוני לפי הערות מנהל הפרויקט. 

 

הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים לוח 

 ת והקשר ביניהן. וה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודלהיווצר מסיב

בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. הלו"ז המעודכן יצורף 

 לכל חשבון חודשי.

 

 הכללי וכן באבני הדרך לביצוע כדלקמן:על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים 

 מצו התחלת עבודה יום  14  התארגנות  .1

 עבודהמצו התחלת  חודשים  11 וגמר שלד סוסיבסיום  .2

 

וגש ע"י הקבלן ואושר ע"י מנהל הפרויקט ישמש הזמנים הראשון שה איחור לגבי לוח ג.

ו בזמן ועל הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כול

הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להבטחת זירוז העבודה כפי שיורה מנהל 

 פרויקט.ה

 

 רד.א ישולם לקבלן בנפלעבור הכנת לוח הזמנים ועדכונו  ד.
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 תגבור קצב העבודה 00.29

יחליט מנהל הפרויקט כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י  

 ב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:הוראה בכת

 ת מנהל הפרויקט.הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביע -

 הם השונים.יהגדלת כמות העובדים לסוג -

לעיל, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו  00.14ות וימי מנוחה, כפוף לסעיף ה בלילעבוד -

 כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים.

את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  רואים 

 ור הציוד,פיצויים בגין: תגב מור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת אוהזמנים, לרבות הא

 עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.וח אדם, תגבור כ

 

לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לפעול  במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות 

 כאמור לעיל.

 

 מוצר "שווה ערך" 00.30

לן להציע פירושו שרשאי הקב ה"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/הסכם זוה ערך" )שהמונח "שו 

טיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי כאלטרנ

חלף טעון אישור מוקדם בכתב של מנהל הפרויקט והאדריכל, בין במחיר הסעיף של מוצר שהו

 ין אם ביזמת מנהל הפרויקט.אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן וב

שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר  םיהסכם זה בו מוזכר/בכל מקום במכרז 

המוצר כאילו וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם 

 נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה. 

דריכל ם המזמין ואהפרויקט מטעמנהל  להיא שההחלטה לגבי מוצר ש"ע למען הסר ספק  

 הפרויקט ולא של הקבלן.

 

 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 00.31

 קות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, מכוןהקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדי

 תית שתמסר לו על ידי מנהל הפרויקט וכן בדיקוהתקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כלל

, או כל בדיקה אחרת המפרטים הטכניים פי עת או עלנהל הפרויקט מעת לספציפיות שיורה מ

 . 4שתדרש לטיבת טופס 

 יקט להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.כמו כן רשאי יהיה מנהל הפרו

רויקט באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת מנהל הפ

הקבלן יצרף את המזמינה וכתובתה לרשימת מנהל הפרויקט.  ל ידי המעבדה אלע תוישיר

 המופצים ע"י המכון הבודק.

יום  14פרויקט את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך הקבלן יגיש לבדיקה ואישור מנהל ה

 מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה.

 על הקבלן. לישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחוות שידרשו לא עבור כל הבדיק
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 טיב החומרים והמוצרים .3200

 

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה  א.

קרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות בלבד. בכל מ

 תאים.מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המ

 

יצרן מוכר.  בח ביותר וממוצרין יהיו מהטיב המשולכל החומרים אשר יסופקו ע"י הקב ב.

 כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור מנהל הפרויקט.

 

בזאת שכל החומרים שיסופקו וכל המוצרים המורכבים בפרויקט, ללא יוצא מן  מודגש ג.

או בתוספת,  רי התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור של המוצהכלל, יהיו מוגנים מפנ

וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות וכל  755, 921רש בת"י מן כנדדדי המוצר, למשך זבכל צ

 דרישות הרשויות הרלוונטיות.

 .921ציפוי וגימור בבנין ייעשה בכפוף לתקן הישראלי  השימוש בחומרי 

 בסיווג המתאים של התקן. אין להכניס לבנין ולהתקין חומר שלא עומד 

 

הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח ן כיתחילת הביצוע, ימיום  45תוך  ד.

לים החומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים, מוצרים, גופי תאורה, כ כל של 

סניטריים וכו'(, ללא יוצא מהכלל לאישור וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן 

במשרד מנהל  לות המאושרות. הדוגמאות תישמרנה בארון נעויתאים לדוגמא

 קט.הפרוי

 

לפני  הקבלן יכין, על חשבונו, דוגמאות לכל החומרים ולכל העבודות לאישור האדריכל  ה.

 תחילת ביצוע עבודת הגמר .

 כמו כן יבצע התאמת מוצרים וחומרים בהתאם לדרישות בניה ירוקה של הפרויקט. 

 

 ת ואישורןבדיקת דגימו 00.33

 

יקות במעבדה עיל יעברו בדהפרויקט כמפורט ל לחומרים אשר יאושרו ע"י מנה א.

 שתקבע ע"י המזמינה. 

ם הושלמו לא יוחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר בטר

 הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י מנהל הפרויקט והמתכננים.

 ל הבחינות לדגימותכהקבלן יהיו לאחר שיתאימו מ צרים אשר יספקהחומרים והמו 

 שאושרו.

 

כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  ב.

עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב  מהאתר. הפסקת העבודה תימשך

 מאושר ובכמות המתקבלת על דעת מנהל הפרויקט.
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ם פנים את ויקט לא יפטור בשורים והמוצרים או מקורם ע"י מנהל הפר החומראישו ג.

מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש הקבלן 

 בהם.

 

 חומרים וציוד 00.34

 

חומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע ה א.

טיבה  היה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגביהעבודה )להלן "הציוד"(, י

 ואיכותה.

 

ל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק כ ב.

לקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את ח

עבודות הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד ל

 המחייבות רציפות של ביצוע.

 

נים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות, ם להקמת מתקזרים הדרושיד ואביוכל צי .ב

מסירתם טעונים אישור היועץ ומנהל הפרויקט לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני 

 לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש. 

 

 -או מספק הציוד רוש מהקבלן או מיצרן,שאי מנהל הפרויקט לדלפני מתן האישור, ר 

 , הסברים ותיאורים טכניים.ניותתכ

 

היועץ ומנהל הפרויקט יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  ד.

 כולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומהי

 "ל.הדרוש במתקן הנ

ן צובפעולה לשביעות ר ידיהם נמצא-וצר עליכן עליהם להוכיח כי ציוד דומה ש-כמו 

שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמינה תיתן  5המשתמשים בו במשך 

בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים  עדיפות ליצרנים

או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנות  תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים

המחזקים בארץ ארגון רות, לכאלה דורש שקי חילוף ולציוד החזיקים מלאי של חלמה

שירות טוב בעבר  שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן

בי העתק ג-ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ ומנהל הפרויקט על

, טיב הציוד לקביעת סוג הציוד םנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכנייהזמ

 ות.האחרי ותנאי

 

התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למנהל  ה.

סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות  3הפרויקט 

וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק  והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר

הל הפרויקט לפני ר הקבלן למנד ימסוטציה הנ"ל של הציואי. את כל הדוקומנלבמ

יקט/יועץ לציוד כל הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור מנהל הפרו
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שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, 

שות, הוא ם ואינו עומד בדריוה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגובמיד

 א כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא."י הקבלן ללידית עיוחלף מי

 

נהל הפרויקט אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה חומרים וציוד אשר לדעתו של מ ו.

הזמנים שנקבע, או  בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח

, ויוחלפו חשבונודה ע"י הקבלן ועל יסולקו ממקום העבו שאינם במצב מכני תקין,

 ציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.ב

 

החומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד ו ז.

 ן מנהל הפרויקט.במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי המכרז ולשביעות רצו

 

 להסכם. 32בסעיף בלי לגרוע מהאמור מכל האמור לעיל הינו  ח.

 

 מניעת רעש ורעידות 00.35

 

ות למבנה הקבלן יוודא שכל המערכות המותקנות על ידו אינן מעבירות רעש ורעיד א.

ולחללים שבתוכו וגורמים טרדה למשתמשים במבנה. לשם כך יתקין הקבלן על 

הבידוד האקוסטי והמשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות הצפים חשבונו הוא את כל 

ה והשקטה של המערכות. כמו כן יתקין הפעולה התקיניח את רושים על מנת להבטהד

 ר, רעידות ורעש.הקבלן את הצנרת כך שלא יווצרו כיסי אווי

 

במקרה, ולפי קביעתו הבלעדית של המפקח, גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או  ב.

קומות בהם יורה דרישת המפקח, ובמ ית המקובל, יתקין הקבלן, על חשבונו הוא לפא

קח, משתיקי קול, מתלים קפיציים, ובידוד אקוסטי נוספים, על מנת להוריד את פהמ

 ר על ידי המפקח.רמת הרעש לרמה שתאוש

 

 הקבלן ימנע מכל עבודות מרעישות בשעות החשכה והלילה. ג.

 

 בונותשוב כמויות ולחששימוש במחשב לחי 00.36

ות בעזרת מחשב. עם כל חשבון חלקי ומצטבר ונאת הכמויות והחשב ןהקבלן מתחייב להכי 

נהל הפרויקט יצורף חישוב כמויות עדכני וממוחשב. ההכנה לעיבוד תיעשה בתיאום עם מ

ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י מנהל הפרויקט. הקבלן יגיש למנהל הפרויקט 

כל "י מנהל הפרויקט. במועדים שיידרשו ע ו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהותד

 הכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.צאות הכרוכות בההו

 

  תכניות 00.37

 

ידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום התוכניות הנן מ א.

 הנ"ל לחייב את האוניברסיטה. ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע ואין במידע
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לן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות דה לקבת העבוהוראה להתחלהעם מתן  ב.

צו התחלת  לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. עם קבלת

יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר  14העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

, לפי המפרט רעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסלקבלן כל תבי

 ה הנ"ל.ברשימ

 

על הקבלן לבדוק את תכניות הבניה והמערכות  שקיבל ואת תנאי המקום בכל הנוגע  ג.

להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר,  לעבודות הכלולות. עליו

 , במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות

יום מיום תחילת העבודה, על סתירות בין התכניות לבין  14מהנדס תוך יודיע ל הקבלן 

חר, ביחס למידות התנאים במקום, לרבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן א

 הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

רטי הבצוע, פכל האחריות לעבודות, עד הנ"ל, תחול עליו לא הודיע הקבלן במו 

ציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות ים בלשינוי

 גישה וכד'.

 

חי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, אינו מדויק יובהר כי מיקום הציוד, פת ד.

או שיהיו רצויים בזמן בצוע  והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו

יות ים וכיו"ב לתכנהמפלס ת המיקום, התוואי,בלן יהיה להתאים אקהעבודה. על ה

 בנין.

  

יו לבדוק את כל המידות על הקבלן לבצע את העבודות לפי המידות בתכניות, לפיכך על ה.

תאמות שבין המידות ה-שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי

מקרה  והסברים בכתב. בכל ניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראותשבתכ

כל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק המידות ו לבדוק אחראי הקבלן

 מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו.דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותיבנה 

 

התאם לרשימת ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות למסמכי המכרז ב ו.

ההסכם לצורך הסברה,  תימתחר חסרנה לקבלן לאמהתכניות, וכמו כן תכניות שתי

 השלמה ושינוי.

אחראי תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן  

 לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.

 

לה בזמן הביצוע יתכנו שינויים על הקבלן להיות מודע לכך שבהתאם למציאות שתתג ז.

כנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו ך יעודכן התם. בהתאם לכהתחומי בתכנון בכל

 עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

 

שתימסר לקבלן טובה למצב של לפני ביצוע עבודות מקדימות, הסטת התכנית מצבית  ח.

 מכרז זה. מים, תיעול והתאמות תנועה שבוצעו לפני
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ם לפני תחילת כניות מצב קייודד ולבצע עדכון תמעל הקבלן להעסיק, על חשבונו,  

 העבודות ללא תמורה נוספת וכתנאי לתחילת עבודות גישוש כלשהם.

 

) שלוש ( מערכות תוכניות לביצוע ללא תשלום. תוכניות נוספות  3 המזמין יספק לקבלן ט.

 שיסופקו יהיו על חשבון הקבלן.

 

 SHOP DRAWINGSתכניות יצור  800.3

 

לכל עבודה שיידרש ממנהל הפרויקט, בין אם זו ורטות צור מפין תכניות יכהקבלן י א.

הפרויקט לבדיקת אוזכרה במסמכי המכרז ובין אם לאו, אשר יוגשו באמצעות מנהל 

הקונסטרוקטור ונציגי המזמינה. תכניות היצור יותאמו למצב הקיים , ואישור נת"ע

חידה נו וכלול במחירי היול חשבע -לאחר מדידה מפורטת שיבצע הקבלן  -באתר 

 השונים.

 

 פתחים ושרוולים 00.39

ם ושרוולים, הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורי 

התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש 

ת דרך קירות וכו'. ו לביצוע מעברי צנרלכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לה

תורשינה אלא לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט. הכנת הפתחים  ות לאחר יציקה לאחציב

 למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.המתאימים 

 

 ( וספרי מתקןAS MADEתכניות עדות ) 00.40

 

וע בפועל העבודות בהתאם לביצ ל חשבונו, תכניות המראות את כלן להכין, עעל הקבל א.

ל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ וכד' כפי כול

 00.12.01נויים לתכניות המקוריות(, הכל בהתאם לאמור בסעיף שבוצעו )כולל כל השי

 במפרט הכללי.

 

אמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת נו ביוכ AS MADE -כל תכניות ה ב.

 תכנן.מה

 

דד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל יעשה ע"י מוהמדידה ת ג.

למנטים והמערכות כפי שבוצעו המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי הא

 בפועל.

 

  של תכניות CD -סטים ו 3הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו,  ד.

ת אישורו. אחד בתחומו, וקבל א לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל AS MADE-ה

תכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ה

וקוים תת קרקעיים חדשים ו/או קיימים, ותימסרנה ועומקים מדויקים של שוחות 

לא תוכלנה לשמש  למנהל הפרויקט כחלק ממסמכי החשבון הסופי. התכניות הנ"ל
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"י מנהל רו עבעבודות אשר לא אושהקבלן על השינויים  כבסיס לתביעות כספיות של

 עת ביצוע השינויים הנ"ל.הפרויקט ב

 

 

 
 

סטים של ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק  3תו כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבוד ה.

במפרט  00.12.02הכוללים הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' בהתאם לאמור בסעיף 

 הכללי.

 

תכניות וספרי המתקן ומסירתן למנהל ה ט הכללי, עבור הכנתרבניגוד לאמור במפ ו.

 הפרויקט, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן.

א יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה ל 

 .לשביעות רצון מנהל הפרויקט

  

לא , כמפורט לעיל, ירתן למנהל הפרויקטסעבור הכנת התכניות וספרי המתקן ומ ו.

 ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן.

לויו הקפדני על הוראות סעיף זה לא יושלם בדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מי 

 הפורמט הגשה יהיה לפי פורמט האוניברסיטה., לשביעות רצון מנהל הפרויקט
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  ניקוי אתר העבודה 00.41

 

בהוצאות לניקוי אתר הבנין בכל יום ובגמר כל צע ויישא ר נקי, יבשמור על אתיהקבלן  א.

רים וימסור למזמין את העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אח

 אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמינה.

  אופן קבוע נקי ומסודר.דת שהאתר יהיה בתהיה הקפדה מיוח 

 

 יים בגמר העבודה.סנים והצריפים הארעבלן יסלק את כל המחקה .ג

 

 הקבלן ינקה גם את משרדי הפיקוח. .ד

 

מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת  הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים .ה

ע"י הרשויות  ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר

  כאמור לעיל.

 

 ברסיטה ולא ישולם לו תשלום נוסף על כך.האוני קבלני ראי על ניקיוןחהקבלן יהיה א .ו

 

 העברת חומרים וציוד 00.42

שה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום על הקבלן לבדוק את דרכי הגי 

 ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת  ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר,

ן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך יוד שיובא יוגהמיועד. כל הצלמקום  הציוד 

 כתוצאה מהעבודות. 
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ידי -ון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן עלהקבלן יהיה אחראי לניקי 

 ם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד מנהל הפרויקט. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טר

סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך  מכוסה וכל פתחיותקנה אשר איננו ם ההולמק

ידי מנהל -ם שנתקבל אישור להעברתו עלוכדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טר

רם שיועבר הפרויקט. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו ט

במקום  כבא מפורק לחלקיו ויוררך יועבר הציוד כשהווהציוד למקומו המיועד. במידת הצ

 הצבתו.

 

 הגנה על הציוד 00.43

המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על  

חרים. ידי גורמים א-ועלדי הקבלן י-העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

הקבלן ללא כל תשלום  ידי-נה, הנזק יתוקן עלשהו למרות אמצעי ההגלבמידה שיגרם נזק כ

בלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני די הקי-ד המזמינה. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן עלמצ

 תקנה.חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך הה

 ן כחלק ממחירחשבון הקבלגור בדיקטים על הבטון החשוף: יש לס ליש לבצע הגנה מיוחד ע             

 היחדיה.

 

 גישה 00.44

רויקט כך שיבטיחו גישה נוחה אל כל חלקי הציוד על הקבלן להרכיב את המתקנים השונים בפ 

חזקה אלשם טיפול,  -וכו'  דו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרהי-המותקנים על

 ישה חופשית לחלקי הציודג והגמר הפנימי מונעיםקרה אשר מבנה הבנין מותיקונים. בכל 

. לא יעשה הקבלן שינויים יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט בטרם יתקין את הציוד

מהותיים ללא אישור מוקדם ממנהל הפרויקט. מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמנהל הפרויקט 

-בודות המבוצעות עלורת, בכל עת ולכל העקגישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי בי

 .דוי

 

 העסקת מודד.  00.45

 מודד מוסמך. -על חשבונו ו - בהתאם לצורך - בנוסף למנהל העבודה ולמהנדס, יעסיק הקבלן

ת מעברים שונים, תוואי של צנרות, מיקום תעלו, המודד יהיה אחראי לסימון עבודות הבניה

 ניקוז וכל שיידרש.

 

  וגמאות.ד 00.46

 מבוטל 

 

 קיון.ינ 00.47

 שטח העבודה נקי ומפונה מכל ציוד ופסולת ת העבודה כאשרהקבלן ימסור א

הקבלן יהיה  -וכלל מערכות הביוב והניקוז פגומותרכות הביוב והניקוז אינם עמכדי לוודא כי 

מהלך ה"מסירה הראשונה"  ידאג הקבלן לניקיונם המושלם כבר ב, מחויב לביצוע צילום קווים(

ניקיון בכללותה תבוצע ע"י השלמות( עבודת הרשימת תיקונים/ תימסר הנית ב)מסירה ראשו

 צוות מיומן ומקצועי.
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 ום כל תוספת ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון הצעתו.בגין כל האמור בסעיף זה לא תשל

 

 וונים. ג 00.48

תביעה לוהדבר לא ישמש כעילה קח המפ "יעוהמוצרים יבחרו הבטון החשוף וונים של עבודות ג

 ד הקבלן. צכל שהיא מ

 

 .ופת הבדק ומרים ותקח 00.49

 מבוטל             

 

 הגנה בפני חלודה .5000

מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו -ם והחדישים ביותר עלהקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילי 

בר אפשרי בין מתכות מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהד

ו לחות יהיו ים במגע עם רטיבות אחלקי הברזל והפלדה הבא שונות. כל המתלים וכל

 מגולוונים.

 

 5, 4טופס  .5100

ל האישורים הנדרשים והדרישות לשלב השלד לצורך קבלת  את כבאחריות הקבלן להשיג 

 ועל חשבונו.ותעודת גמר  4טופס 

רך ועתיד לצשור הקשור בעבודותיו ואשר יידרש בבאחריות הקבלן לשמור ולהשיג כל אי

 רשות אחרת. המקומית ומכל המבנה מהרשות אכלוס

ישורים כנ"ל למנהל על הקבלן לדאוג להעברת כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת א

 הפרויקט  ע"מ לאפשר קבלת אישורי אכלוס במועד סיום הפרויקט.

", "אחראי על הביקורת", מודד מדווח וכל לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע

 רש ע"י הרשויות.י הרשויות, במועד הנדתפקיד אחר שיידרש ע" לעב

 

 מערכת בקרת איכות .5200

תוספת במפרט הכללי, ללא כל  00.08בקרה איכות בהתאם לסעיף  הקבלן יקיים מערכת

 .בגין ההנחיה הנ"ל והקצעת כוח אדם יעודי למימוש ההנחיה הנ"ל תשלום

 

 שינויים  .5300

מת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת יהכמות בסעיף כלשהו ברש המזמין רשאי לשנות את 

שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי הכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי 

 היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו ו/או במשך הביצוע.

כתוצאה משינוי  םללא שינוי, אפילו א שמחירי היחידה יישארולמען הסר ספק מודגש  

ת גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים וכלולים במחיר ויבתוכנ

 ידה.היח
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 מחירי היחידה .5400

 

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי.  א.

עיף, אף אם לא פורט סמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו המחיר יכלול כל אל

א נדרש בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף ר במפורש, כל עוד הויט משני זה או אחפר

יר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות העיקרי. מח

רך כספי העשוי להיות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ע

 .שכרוך בהשלמת הנדר

 

 יפועים וכדומהביצוע בקשתות, ש ב.

לא תשולם כל מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל,  

תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד 

 בכתב הכמויות. 

צורות  -א דנן )קרי צוינת התייחסות כלשהי לנושבעבודות שלגביהן לא תהיה מ

ועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן חדות, שיפטריות מיוגיאומ

כוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, ואת ללא כל תוספת כספית בכתב הצעתו, כ

 לקבלן.

 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, טיח ג.

זאת או  עבודת תגמירויות בהם לא צוין במפורש שבכל אותם הסעיפים בכתב הכמ

ה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן פוי קרמיק)דוגמת חיאחרת 

אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת לבצע )במסגרת 

הצעתו,  בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב

 ש.ו מוזכר כך במפורש לבצע את העבודה, איניוזאת אפילו אם סוג הרקע עליו 

 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות ד.

כתב הכמויות בהן נקב הקבלן הינם זהים לכל העבודות מחירי היחידה שב .1

מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות 

ם ירים זהים בסעיפים זהיחשונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מ ומידות

במבנים השונים בכתב הכמויות. בכל מקרה של סתירה המחיר בפרקים שונים ו

 יקבע לכל הסעיפים הזהים. הזול

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים  .2

ושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע ו/או בגין עבודות ידיים ו/או כל ק

 בודה.עה

 

 מחירי יסוד ה.

 תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במפרט הכללי. 

להבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא המחיר ששולם בפועל להדגשה ו 

למחיר עבור אותו מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא 

 יוצ"ב.הובלה, פריקה וכ ת למיניהן, ללא הוצאותוששולם לאחר כל ההורדות ו/או הנח
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צרן כלשהוא מחיר מוצר המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע עם ספק או י 

 ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.

 

 עבודה בגובה ואזורים צרים ו.

 יםבכל גובה ואזור שיידרש, לרבות פיגוממחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות  

 בכל גובה שיידרש.צעי הרמה מכל סוג וואמ

 

 תכולת המחירים ז.

חדים ובמפרט המיוחד, לרבות כל פרט ו/או שכל האמור בתנאים המיו מודגש בזאת 

הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול 

ט במסמכים רויות ולא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפובמחירי היחידה שבכתב הכמ

 הנ"ל.

 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורקו ימדד 

 

לליות האמור לעיל, יובהר כי מחירי היחידה יכללו כל מס החל על מבלי לגרוע מכ ח.

שוי הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, למעט מס ערך מוסף. כל פטור ממס לו ע

ירי ך כל השלכה על מחעדי של המזמין ואין לכלהמזמין להיות זכאי, הנו מענינו הב

קנה, חיבור והפעלה, למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התהיחידה. 

 אחריות ובדק, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

 תמרור ואמצעי בטיחות לזמן ביצוע עבודות .5500

ימים רך כבישים קיוזה תתבצע לאכי העבודה נשוא מכרז / חו תשומת לב הקבלן מופנית לכך

 כלי רכב והולכי רגל. שים תנועתהמשמ

עבודה באמצעים שונים בהתאם לדרישת הרשויות לצורך כך על הקבלן יהיה להגן על קטעי ה

כל זאת על מנת להגן על העוברים והשבים, העובדים ולהימנע מהפרעות לתנועת כלי הרכב 

 עה בעוברי אורח.הסדירה ומפגי

יחות מטעמו ועל חשבונו תוכניות שלבי בצוע אמצעות יועץ תנועה ובטבעל הקבלן יהיה להכין 

דה באמצעים שונים בהתאם לדרישת עיריית תל אביב/ לעבודתו ולהגן על קטעי העבו

 אוניברסיטת ת"א.

ר קטעי לא תוכר שום תביעה בגין שינוי למחירי היחידה במידה ולא יתאפשר לקבלן לסגו

 ות. זמני שאושר ע"י הרשוי ףדרכים אלא באם במקום תוכנן מעק

עבודה כולל הכנת מודגש כי התשלום עבור תמרור לשלבי הביצוע כולל הגנה על קטעי ה

והוא כולל את כל  לא תשולם תוספת מחיר משום סוג וענין מעקפים לכל משך תקופת הביצוע 

ו קות מהנדס תנועה ויועץ בטיחות אשר יועסהעבודה הנדרשת להכנת הסדרי התנועה באמצע

ישור הסדרי התנועה ברשויות השונות )משטרה, משרד התחבורה, ת אל אמטעם הקבלן, וכול

 וכו'( וכן את אמצעי ההגנה, הבטיחות והתימרור עצמם למשך כל תקופת הביצוע. סיטההאונבר

 סעיף זה כולל גם סלילת מעקפים ותמרורם.
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 ניקיון האתר  .7500

 שוטפת. יקיונות ואחזקהיומי בעבודות נניקיון  חריות הקבלן הראשי להחזיק אתר צוותאב

 .ולא תשולם בנפרד של כתב כמויותהשונים  העלות של צוות הנקיון כלולה במחירי היחידה

 

 יות ושירותבדק, אחר .8500

 .תקופת הבדק והאחראיות מוגדרת בהסכם

חזקה ת אוזקה שיכלול תיקון תקלות וביצוע עבודהקבלן ייתן במהלך התקופה זן גם שירות אח

 ים במשך כל תקופת הבדק.ולמתקנ למערכותמונעת 

ת דוחות התקלות אשר ימסרו לו, ראשי המזמין להורות במידה והקבלן לא ימלא אחר הוראו

על ביצוע עבודה באמצעות כל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן והמזמין יהיה 

בלן לרבות מכול סכום שיגיע לק 12%ו לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת ראשי לגבות א

 דרך אחרת. ט הערבות וכן יהא המזמין ראשי לגבותן מהקבלן בכלחילו

תקופת הבדק לא תסתיים כל עוד לא פעלה המערכת בשלמות וללא תקלות מהותיות במשך 

 חצי השנה האחרונה לפחות.

ה, תאפשר הרצופוינה נים על ידו תבטיח את פעולתם התקהקבלן יוודא כי אופן התקנת המתק 

פן שתמנע קה בנגישות גבוהה וכי המתקנים יאפשרו הפעלה חלקית באוותי אחזמתן שיר

 השבתת המתקנים והפסקת הענקת השירותים.

 

 סיום העבודות .9500

וסביבתו הסמוכה, נקיים לשביעות רצונו המלאה של הקבלן ימסור את האתר  א.

 ניןקיונות לחלוטין ואת הבנלהשאיר את כל העבודות מושלמות ו המפקח. עליו

 וסביבתו מוכנים לשימוש מיידי.

מבנים הארעיים, יסתום את כל הבורות, ינקה באופן הקבלן יסלק את כל המחסנים וה

 יסודי את דרכי הגישה והסביבה והכול לשביעות רצונם המלאה של המפקח והמזמין.

ולא  תב כמויותכ לשהשונים כלולה במחירי היחידה  ת העלות הישירה לסיום העבודו

 .בנפרד תשולם

ן ולקבלן הגמרים בסיום העבודות תבוצע מסירה של המבנה וכל המערכות למזמי ב.

 .כנס להמשך עבודה במבנהיש

 . הקבלן מתחייב להשלים ולתקן את כל הנדרש כפי שיופיע בפרוטוקול

 מסירה כתנאי לתשלום חשבון סופי. ה
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 עבודות עפר - 01פרק 
 

 מוקדמות 01.01
 

 של הועדה  -דות עפר לעבו 01פרק  -מפרט טכני כללי  בוצענה לפיהעבודות ת כל

משרד הביטחון , נתיבי ישראל - הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון

 .ם לא סומן אחרת במפרט)ההוצאה לאור( א

המפרט המיוחד או פירוט נוסף בא לצורכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין  

המיוחד יקבעו המפרט כללי והמפרט בין המפרט ה רה של סתירהמשרדי. למק

 .התוכניותהמיוחד ו

 קיים ה מצבהלבצע מדידה של  מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן

 (.ע"י מודד מוסמך בלבד ל המדידה )ים שהעתק   2ולספק למפקח 

מגרשים מ' ל 10 -המדידה תכלול את כל הנדרש בגבולות המגרש, חדירה של כ 

מדידה מדוייקת של חזית המבנה הקיים, ר, ישי הגישה לאתכים, מדידת כבסמו

בסמוך למגרש וכל אינפורמציה במגרש וגובי בזק, מים, ביוב וניקוז מדידה של 

 ח בטרם ביצוע מדידת המצב הקיים.שתידרש ע"י המפק

   הנ"ל בגין הדרישה הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר משום סוג והמחיר בגין הביצוע

 .במחירי היחידהנכלל 

 חפירה כללית 01.02

  המונח חפירה הנזכר במכרז/ חוזה זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע אף

 .אם לא  נזכרת החציבה במפורש

ד על שכבות הקרקע שהוא עלול ועל הקבלן לקרוא ולעמוקיים דו"ח יועץ הקרקע 

מתואר לי הקרקע כבהצעתו לקח הקבלן בחשבון את תאור פרופי להיתקל בהן.

בגין שינויים בפרופיל הקרקע ביחס לדו"ח הקרקע  מובהר בזאת כיבדו"ח ,

 שהוציא היועץ לא תשולם תוספת לקבלן .

 ו/או סלעים. המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים 

  מחירי עבודות עפר המתייחסים לעבודה באדמה יבשה ו/או אדמת בוץ כפי שיידרש

 יים, לפי בחירתו של הקבלן.בות עבודות ידו/או חציבה לרורת חפירה מקרה וכן צ בכל

  דרכי גישה  ביצועלשם  ל מנת למנוע מפולות,ע הקרקע במפלסי גם  על הקבלן לטפל 

 למפלסים נמוכים.

 ובכמותמתאים  במקוםיש לרכז  ה המתאימים לצורכי מילוי חוזרי החפיראת עודפ 

 הנדרשת.
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  ין הביצוע סוג והמחיר בגפת מחיר משום וסתשולם ת הנ"ל לא הדרישות הנ"ל בגין

 הנ"ל נכלל במחירי היחידה.

 

 חפירה מתחת לעומק הנדרש 01.03

למפלסים  בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, ימלאנה הקבלן, עד .א

 בהתאם להוראות המפקח. בבקרה הנכונים במילוי

 97%הידוק של  שכבות לרמתהמילוי החוזר למפלס המתוכנן יבוצע במצע סוג א' ב .ב

מחוזק  CLSMבבקרה של מעבדת  בדיקות  ו/או במילוי בטון מסוג מודפי אשהוא 

 ובהתאם להנחיות היועץ .

מחיר משום סוג ומחיר התיקון  בגין ההנחיות הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת

 זה. כלול במחירי החו

 

ומסביב  חוץ מרצפי ון,למרצפי בט הנחיות לסוגי חומר מילוי ולשיטות ביצוע מתחת 01.04

 ולקורות לקירות

 לפני ביצוע מילוי כלשהו, יש לישר למשטחים אופקיים. א.

המילוי בחומר  מיטב עודפי החפירה  ימויינו וישמשו למילוי חוזר. במידת הצורך ב.

 מובא. 

 גיריים דולומיטיים, - חומר המילוי יהיה ממיטב עודפי חפירה/חציבה גיריים ג.

 ות הבאות:לדריש יענואשר 

 דקים, 25%סיתי מובא עד חר חול 

 ס"מ 10, לאחר ההידוק ע"י ג'בקה עובי שכבה מהודקת. 

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי 501.0

ר אחר ראוי למילוי הוראות המפקח כגון כורכר, חומאדמת החפירה לאחר מיונה לפי 

לפי הוראות  לן למקומותשאינו ראוי למילוי חוזר יורחקו על ידי הקב חוזר וחומר

 .ר, למקומות שפך מותריםמפקח מחוץ לאתה

בגין הדרישה הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר משום סוג והמחיר בגין הביצוע הנ"ל נכלל 

 במחירי היחידה.

 םגבהי 01.06

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ויבדוק הגבהים הנדרשים ע"י הממונה וכל  

 התחלת העבודה. מיום הוצאת צור משבוע ימים שה לא יאוחערעור על הגבהים ייע

 

 הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 דידה ע"י המפקח.אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המ
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 חומרי נפץ 01.07

 אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו. 

 סרת צמחיה וניקוי שטחה 01.08

 00מך ג' )המפרט הכללי( פרק תאם לנאמר במסנית לכך כי בהופהקבלן מ תשומת לב

כלולים הסרת הצמחייה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות 

, למעט במחירי היחידה השוניםהם כלולות אלא  אלה ואין משלמים בעדן בנפרד

  בכתב הכמויות של חוזה זה.הנדרש 

 מדידות 01.09

וצעו ע"י ת, קואורדינטות וכו', יבמונים, כולל גבהים, רשתוכל המדידות והסי

מודדים מוסמכים של הקבלן ולא תשולם כל תמורה כספית בין ביצוע המדידות ו/או 

נו, את כל המכשירים וחומרי העזר לביצוע הסימונים. הקבלן גם יספק, על חשבו

 המדידות כנדרש.

 יוק החפירהד 01.10

 ס"מ.  - + 2יה במשטחים אופקיים, דיוק החפירה יה

לא ימצאו בהם גושים חופשיים ורופפים, או חומר בלתי יציב,  אנכיים, במשטחים

ס"מ מדודים  15 -לאחר גמר השיפוע הסופי לא יסטה מהקו האנכי המתוכנן ביותר מ

 מטר. 5בניצב למדרון לאורך סרגל של 

 רחקי העברהמ 01.11

ה או מילוי בתחום מחירי העבודות יתייחסו לכל מרחק העברה של חומרי חפיר

 ברות., ללא הגבלה של מספר ההעה"אתר"

 

 שינויים במהלך העבודה 01.12

על הקבלן לקחת בחשבון, בהגשת הצעתו, כי תוך ביצוע העבודה יחולו שינויים 

ראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה / חציבה, לא ישמשו בתוכניות או בהו

 רים.עילה לקבלן לתביעות שינוי מחי

 וסו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסד 301.1

הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן 

. סףלבצע את עבודות העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נו

בחתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה מאשר הקבלן שהוא לקח בחשבון את כל 

  הקרקע .  הנחיותיו של יועץ הקרקע בדו"ח
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 כנה מקדימות במגרשות העבוד  401.1

 כחלק מעבודות התארגנות לביצוע עבודות העפר יש לבצע עבודות הכנה מקדימות.

קיים, כבישי  היר בסמוך למבנההעבודה, פירוק זעבודות פירוק מקדימות של אזור 

 וכולל פירוק כל הנדרש לביצוע העבודה בצורה מושלמת. גישה, חניות קיימות

ות וכולל את פינוי בהתאם לרשום בכתב הכמוי כולת המחיר והתשלום יהיהת

הפסולת הנוצרת לאתר שפיכה ואחסנה מאושר ע"י הרשויות ולכל מרחק וללא 

 תוספת מחיר משום סוג וענין.

 

 והתשלוםמדידה האופני  51.01

 יות ובתאור הכמויות שבכתב הכמו בנוסף למתואר והנדרש  במפרט הכללי ובמפרט המיוחד

 המחירים כוללים:

 דרישות המופיעות בדו"ח של יועץ קרקע.ה כל .1

מדידת ההיטל האופקי של תחתית החפירה, בהתאם לתכנית היסודות של המהנדס  .2

פירה לפני הקרקע כפי שנמסרו לקבלן בתחילת מוכפל בהפרש הגובה שבין תחתית הח

 העבודה.

 ו למפלסי החפירה השונים.מדרונות, דרכי גישה לאתר א, לא ימדדו שיפועי דפנות .3

עבודות חציבה בקומפרסור, ידני, ואו כלים 'קטנים' אחרים לגילוי צנרות ומתקנים תת  .4

 לא ימדדו והם כלולים בחפירה הכללית. - קרקעיים אחרים

וללא  פי שיורה המפקח במקום ובהתאם לנדרש בתקנות משרד העבודהתאים, כשילוט מ .5

 .תוספת מחיר

ובכל בכל סוגי הקרקע הקיימים  ה אחיד לחפירה ו/או חציבהמחיר עבודות העפר יהי .6

 עומק שהוא.

,  לא ימדדו מרחקי 01של המפרט הכללי פרק  0100.05, 0100.14בניגוד לאמור בסעיפים  .7

 דרשת בתחום ה"אתר" תהיה כלולה במחיר עבודות החפירה.הובלה. כל הובלה הנ

מר ג עםופינויים  ר", ופירוקן התקנת דרכים זמניות, לצורך הובלת העפר בתחום ה"את .8

 העבודה, לפי הוראות המפקח, יהיו כלולים במחיר העבודה.

 דיפונים, דרכי גישה זמניות למבנה הקיים והכול לפי הנחיות, הגנות, תמיכות, הפרדות .9

המזמין, המפקח ו/או כול גורם בטיחותי אחר יהיו כלולים במחירי העבודה ובמחירי 

 .תוספת מחיר משום סוג ועניןידה ולא תשלם בגינם היח

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע חפירה  בסוגי  עפר שונים, הפרדת הסוגים   .10

  חלק מהחפור הנ"לבהתאם לטיבם, לפי הדרישות והוראות המפקח ואחסון זמני של 

(DOUBLE HANDLING ). 

במחירי החפירה ו/או טיפול וריכוז " בולדרים " כורכריים ושמירתם לשלב הפיתוח כלול  

 ולא ישולמו בנפרד. החציבה

העברת החומר החפור לצורכי מילוי, העמסתו והובלתו, פיזורו והידוקו, יהיו כלולים      11

 החפירה ולא ימדדו בנפרד. במחיר

 תימדד כחפירה כללית. לתעלות, פירי מעליות ובורות מכול סוג חפירה  .12
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 :העבודות הבאות כמו כן כלולים במחירי החפירה .31

 מדידות בכל שלב ושלב במשך ביצוע העבודה.חוזר וסימון  א.

 פינוי הפסולת מכול סוג לאתר שפיכה מאושר ולכול מרחק וכולל תשלום אגרות. ב.

 בודות מכל פסולת, לכלוך חומרים ועפר.ם באזור  ביצוע העניקוי כל הדרכי ג.

 נמדדים בנפרד. ר אינםכל מרחבי העבודה הדרושים לקבלן לעבודתו ואש ד.

כל הנזקים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה כגון: מבנים, מערכות,  יקוןת ה.

  חומרים וציוד של אחרים, כתוצאה מביצוע העבודות.

ם לסוגיהם במהלך העבודה, בדרך לים, צינורות ומוביליהגנה והבטחה של כב ו.

ית של הקבלן הבלעד ובשיטה שתידרש ע"י המפקח )זאת מבלי לגרוע מאחריותו

 ותיקונים(. נזקיםלמניעת 

 גידור השטחים שבהם קיימת סכנת נפילה לעובדים ולמטיילים. ז.

ב'השפלת' מפלס מי הגנה בפני שיטפונות וניקוז מקום ביצוע העבודות לרבות טיפול  ח.

 תהום

 תמיכה יעילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי. ט.

 של שפכי המילוי.חפירה, בקצה התחתון משטחי סידור בולדרים, שהוצאו  י.

 
הקבלן ידאג לקבל, קודם לתחילת העבודות, את כל התוכניות והאינפורמציה על קווים  . 14

נטיים. זו אחריותו המלאה של הקבלן, וכל ומתקנים תת קרקעיים, מכל הגורמים הרלוו

 לן.פגיעה או נזק שיגרמו לקווים והמתקנים הנ"ל, יהיו על חשבון הקב

 

 יעוץ לביסוסבדיקות קרקע וי .6101

סט התוכניות. על הקבלן לקחת בחשבון מצורפים ל בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס 

 ויות.פורט בכתב הכמבהצעתו את כל הנדרש מהנחיות אלו, לא תשולם כל תוספת למ
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 כללי  02.01

  תאור העבודות: .1

, תקרות מיקשיות קורות ועמודים ות,קיר, ההמבנ שלדמבנה, של הס עבודות ביסו א.

חשוף  מורכבות במספר חתכים, הפרשי גבהים, מעקות במרפסות, גמר בטון גלוי, 

 והנחיות המזמין. לתוכניות כול בהתאםוה בגמר אדריכלי בטון 

 לרבות גמר מוחלק.  וכולל שינני מדרגות ומהלכי ביניים  מהלכי מדרגות .  ב

 ת אלקטרומכניות. שרוולים ומעברים למערכו .  ג

והגמר עד למסירה מושלמת  כל הנדרש לביצוע מושלם של עבודות השלד .  ד

 למזמין.

ותן כפוף לדרישות מפרט באתר בכללטון יצוק בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות ב

 .02 -ו 00פרקים  כללי

בין  ןאלמנט בטון אחר בעבודות הבטו לביצוע קירות בטון שונים או כלתבניות מתכת  .2

שהן מתחייבות לפי דרישת המכרז ובין שיחליט עליהן הקבלן או המפקח, מחירו יהיה 

 כלול במחירי היחידה.

הן  לוודא עם המפקח שהתכניות שבידיו על הקבלן כל אלמנט לפני התחלת ביצוע של .3

 במהדורה לביצוע., מהמהדורה העדכנית

שונות או לקשר עם ים למערכות וטנים השייכן, כל האלמנטים המבלפני יציקת הבטו .4

פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור 

לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או  מאחריותו את הקבלן היועצים בנדון לא פוטר

שימוש בחומרים לא החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או 

 על חשבונו של הקבלן.  מתאימים יהיה

על פי פירוט הגמרים המופיעים בתכנית כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין יהיו בגמר  .5

 ו/או בהתאם להנחיות המתכנן. ון חשוף פריסת חזיתות בטאדריכלות ל

 ן חשוף. חלק מוכן לצבע, דהיינו ברמה של בטו במידה ולא צויין אחרת גמר הבטון יהיה

אלא אם כן צויין , תבוצענה ללא קיטום ובצורה מושלמת ותוייכל פינות הבטון הגל

 ו/או בהתאם להנחיות המתכנן בטרם ביצוע האלמנט. אחרת במפורש

ברמה טובה יהיו מוחלקים וגג עליון במלואו  המרפסות המרצפות ומגוננותכל רצפות  .6

לאים מ' לכל כיוון, ממו 4תפרי דמה כל   , באם יידרש, בעזרת הליקופטר ויכללו

בגין הדרישות הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לקבלת תוספת תשלום משום  .ב"סיקה"

 ג וענין.סו

 וכד'.  ברגים לעמודי תאורהביטון ועיגון חלקי מסגרות בבטונים, לרבות מסגרות,  .7

 כל הבטונים יוצקו בתבניות חדשות. .8

אחראי דרש כמהנדס היתר במקום הנבטפסי הה בלן יחתוםמהנדס הק  -  אחריות לביצוע .9

 לביצוע השלד.
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 המהנדס האחראי לביצוע השלד.יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה בנוכחותו של  .10

בכול שלב של יציקת תקרה ו/או בכול שלב הנדרש בהיתר בטרם היציקה תתבצע בדיקת  .11

 וקציה.התקרה, טפסות וזיון ע"י נציג ממשרד מתכנן הקונסט

הזיון בהתאם לתוכניות ורק לאחר כנן על ביצוע עבודות לאחר חתימת נציג המת קר 

נה על תקינות ובדיקת טפסות התקרה תתאפשר יציקת חתימת מנהל העבודה בתיק המב

 התקרה. 

 

 סוגי הבטון ופרוט העומסים 202.0

 לפחות, בתנאי בקרה טובים.  40 -כל הבטונים יהיו מסוג ב

  פי כתב הכמויות.רש אחרת בסעיאם צוין במפו, אלא 15 -ה מסוג בבטון רזה יהי

 טון מוכן. ק"ג/מ"ק ב 350  40 -כמות הצמנט שתדרש עבור בטון ב

בהתאם לתערובת בטון שתוגש לאישור המתכנן תהיה  50 -כמות הצמנט שתדרש עבור בטון ב

 ובהתאם לתקן.

 גטים. ים של אגרמדרג 4הבטון יהיה צפוף ולכן התערובת תהיה לפחות בת 

טונים מטעם הקבלן ותוגש לאישור המפקח לפני התחלת ביצוע ע"י טכנולוג ב התערובת תתוכנן

 העבודה.

, או כמוגדר בתכניות. כל 11, טבלה 118לפי ת"י  2-4גת החשיפה של הבטון תהיה לפחות רד

 במפרט הכללי. 02.02החומרים יהיו כמפורט בסעיף 

 ה טובים. היו תנאי בקרחלקי המבנה יונים בכל סוגי הבט תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל

שינוי מחיר ו/או לתוספת שינוי בדרגת החשיפה בהתאם להנחיות המתכנן לא יהיו סיבה ל

 ל במחיר הפאושל.תשלום משום סוג וסיבה ומחירם כלו

 

 דיוק בביצוע 302.0

מוסמך  ו של מודדעל מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותי

 לכול האלמנטים הקונסטרוקטיבים השונים, רפסודה, רצפות,ון השונות ל עבודות הסימבכ

 .פיר מעלית, טריבונות בחלל האודיטוריום ואחר, תקרות, עמודים, קירות גרעין

 

 TOLERANCES -סיבולות  402.0

לפי  6ה, תהיה דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוז .  1

 (.1)חלק  789הדרגות בת"י  טבלת

 .1 חלק () 789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  . 2

הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט  . 3

 לעיל )לפלוס או מינוס(.

 לא תורשה צבירת סטיות! 

ות בלן לשאת בכל ההוצאו לעיל, יהיה על הקלה שהוגדרגדולות מאבכל מקום שיתגלו סטיות 

 מחדש.הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם 
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 הכנות ליציקה 502.0

שעות לפני מועד  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 עד.לאותו מו היציקה המתוכנן ולקבל אישור המהנדס בכתב

 לקבלן ע"י המזמין.יוכן על טופס מיוחד שימסר נוהל ביצוע ואישור יציקות 

וע יודיע הקבלן למפקח כי כתב של המהנדס האחראי לביצבכל מקרה, רק לאחר אישור ב

 היציקה מוכנה.

 

 הפסקות יציקה 602.0

ס. של המהנד אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב

 ים באישור המהנדס. של הפסקות היציקה חייבהצורה ואמצעי הביצוע  השיטה,

 

ות יציקה, כולל תכנון מפורט מראש ובכתב את בקשתו להפסק שבועות 3הקבלן יגיש למהנדס 

של שיטת הבצוע. המהנדס יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י 

ם הנילווים להפסקות הפסקות היציקה והפרטי הקבלן את וכן, יבצעהקבלן, ואם לא יהיה מ

 ו על פי קביעת המהנדס.אל

 

ת הפסקת היציקה בהתאם להנחיות הקבלן בגין חיובו לבצע אלא תוכרנה כל תביעות של 

 המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. 

 

ע"י המהנדס גם אם  ות שידרשונים במקומהקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שו

 ננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. חורגות מההפסקות המתוכהן 

 

יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. ת יציקה בכל הפסק

מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( 

וגם את  ילים בתוכם גם את השקעהמורכבים בתבנית והמכ ים מוכניםמש באביזרלהשת

הכללי ינוקה הזיון באיזור ההתחברות עד הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט 

 לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

 

שיפור פריימר ל בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת

 ן ישר.קות בין בטון חדש לבטוהדב

  

 מפרט טכני ליציקת בטון אדריכלי חשוף 02.07

 

 טגו - 1סוג  - גמר בטון חשוף 02.07.1

 

 לליכ .א

הבטון החשוף המוצג בתוכניות ובמפרטים של מכרז/חוזה זה יבוצע בטפסות עץ לפי 

 פרטי אדריכל
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 הבטון יבוצע כבטון חשוף חזותי. .ב

רובת התעשל טון זה טעון הוכחה להתאמה אים  לחשיפה רגילה אך גם בהבטון ית

מוקדם של  רלדרישות המפרט. התערובת תוכן ותתועד ע"י ספק הבטון ותובא לאישו

הבטון ע"י המפקח.  לאחר ביצוע הדוגמא ואישורה ע"י המפקח יתוקן הרכב תערובת 

ללא אפר פחם.   CP - 300ספק הבטון ויימסר למפקח. תערובת הבטון תהיה עם צמנט 

 לפחות.  5ן יהיה בעל שקיעה "הבטו

 

 יישום הבטון  .ג

a.  מן הערבול זאספקת הבטון לאתר תהיה ממפעל אחד, במרחק נסיעה קצר. משך

הפרש בין משך זמני הערבול של דקות, ה 90מייצור הבטון ועד יציקתו לא יעלה על 

 דקות.  10הערבלים השונים לא יעלה על 

b. י דוגמא מאושרת.פע - ת היישום והגוון הסופיהרכב הבטון ושיט" 

c. בהירים ביותר האפשרים, "עדש". יש להשתמש באגרגטים  - מקסימאלי גודל אגרגט

 אופן מיוחד קודם שיוכנסו לתערובת.ברחוצים 

d. .יציקת הבטון, בין הפסקות היציקה המתוכננות, תהיה תמיד ברצף, ללא הפסקות 

e. י התוכניות. פי פרטל -ת מישקים ותפרים פרטי מישקים, הפסקות יציקה, אטימ

בזמן, לפני ביצוע יציקה, על פרטים חסרים או בלתי ריע להת באחריות הקבלן

 יקוח.פשלמים, ולדרשם מה

f.  .ויברציה תעשה באופן קפדני לפי הוראות יצרן הבטון והמפקח וכפי שבוצע בדוגמא

 .השימוש במרטטים ופטישי גומי יעשה לפי הצורך והנחיית המפקח

g. ר הרכבת תבניתה: מיידית לאחר בלבד. זמן יציקיציקה בשעות הבוק - בקיץ 

 ים.רוסגירתה. יש לתכנן היציקה באופן שימנע היווצרות תפרים ק

h. אשפרת משטחי בטון מרחביים תעשה ע"י המטרת מים על שקי יוטה.  - אשפרה

ת האשפרה תבוצע לפי תקן ו/או לפי הנחיות המפקח. שימוש בתערובות מיוחדו

או דרישות /ון והבט מפקח ובתנאי שלא תפגע חזיתלאשפרה יותר רק  אישור ה

 הגמר.

i. נים )ראה פרוט בהמשך, קפרוק תבניות יעשה לפי המוסכם והמאושר בדוגמא ובת

 בטרם פרוק הנ"ל(. בכל מקרה נדרש אישור המפקח 

j.  פינות רכיבי הבטון תהיינה נקיות, שלמות ללא פגם, חדות או קטומות בהתאם

מים למידות מותאעץ היעשו ע"י סרגלים מיוחדים מפרטי אדריכלות. הקיטומים יל

ם מרטטים חיצוניים עמ"מ(. צפוף הבטון יהיה מבוקר ויעשה  20מ"מ/ 20הנדרשות)

ספים למקרה של ובמרטטי מחט פנימיים. הקבלן יכין במקום היציקה מרטטים נו

צידה החיצוני של התבנית תקלה במרטטים. בזמן היציקה יש להכות בפטישי גומי ב

התבנית. הציפוף ייעשה ע"י צוות בלעדי  לתוךטון י להבטיח חדירה מלאה של הבכד

ע"י הזלפות של מים, וכיסוי הרכיבים ביריעות  שאומן למטרה זו. אשפרה תהיה

 פוליאתילן למניעת התאיידות. 

k. חר על הקבלן לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם הגנה על הבטונים לא

 20עץ לבוד בעובי  חות ת לועל פינות בטון חשוף באמצעוהיציקה. על הקבלן להגן 

מ"מ או  20י בעץ לבוד בעובי ומ"מ. יש להגן על כל הבטון האדריכלי באמצעות חיפ

אחר שיאושר על ידי המפקח. יש  בלוחות גבס ויריעות עם בועות אוויר או מעטה מגן
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נוזלים )סילר( וגראפיטי על ידי תמידות ו להגן על הבטון האדריכלי מפני זיהום

ר מעטה המגן יאושר על ידי האדריכל והמפקח. אחד חומ מגן.שיצרו מעטה 

  6660א התזה סיליקונית של סופר סילר /וולך או והחומרים המומלצים ה

fabrishiels  של חברתfabriken  .מקנדה או ש"ע 

 

 גוון הבטון ואחידותו .ד

ע"י האדריכל ומוסף כולא  שים לרבות פיגמנטים שידרשולבטון יוספו התוספים הדרו

 .ווירא

ת גוון רהקבלן יזמין את כל הבטונים באותו  מפעל וישמור על תערובת אחידה לשמי

ויקט. כל משלוח בטונים אחיד. המפעל יקצה שטח אחסון מיוחד שישמש אך ורק את הפר

ן שיהיה נוכח בזמן בטונים החשופים שיצא מהמפעל ייבדק וייחתם ע"י עובד הקבל

 העמסת הבטון. לפנייצה במפעל ויאשר שהערבל עבר רחההעמסה 

 המתקבל יצוע דוגמה לגווןבהרכב סופי לאחר  - צמנט לבן 80%תרכובת הבטון תכלול 

 

 תבניות )טפסות( .ה

התבניות ליציקת הבטון תהיינה מעץ. הלוחות יהיו מצופים גם בפאותיהם. לא יתקבלו 

 חיבורים בפני הבטון.

 צה.ל החולוטין כך שמיץ בטון לא יזהתבניות תהיינה אטומות לח

שוכללות באופן מניקוי פני התבניות לפני היציקה יהיה באוויר דחוס. התבניות תהיינה 

פני הבטון. יש להשתמש  כזה של יישארו סימנים ספירליים או אחרים או כלשהם על

 המאושרת.בשמן תבניות מתאים על פי המקרה וכפי שיקבע בדוגמא 

( של תבניות SHOP DRAWING) תכניות ביצוע ש לאישור האדריכלהקבלן יתכנן ויגי

ניות, בהן יראו את התפרים,  כאלו,בהתאם לפריסות האדריכליות המופיעות בתו

שונים, את סדור שומרי המרחק וכל חלק נוסף הבא במגע החיבורים בין חלקי התבניות ה

ס"מ.  4 -לא יקטן מק הברזל מפני הבטון החשוף או נראה על פני הבטון החשוף. מרח

 ים עבור הברגים יהיו מסוג שיאושר ע"י האדריכל .לולבת וההצינורו

 

 תזמני פרוק התבניו .ו

a.  ימים לפחות מגמר היציקה  4טפסות בטון חשוף אנכי לא יפורקו בטרם עבור

לגבי והפירוק יבוצע לאחר שניסו ונוכחו שאינו פוגם בפני הבטון. שאר הדרישות 

 ובהנחיית המפקח. במפרט הכללי  0206ק משנה ן בפרכמצוי - מועדי הפירוק

b.  לימות הפינות והמקצועות שהפירוק יבוצע בזהירות בכדי למנוע זעזועים ולשמור על

 של הבטון.

 

 הנחיות ליציקה  .ז

a.  סדר היציקות, ההתקדמות ומהלך שימת הבטון, הפסקות יציקה וכו' יהיו טעונים

 ש.אישור המפקח מרא

b.  חצץ ופגמי מקיני  ד חופשיפני בטון בעלי מראה אחישיטת השימה תבטיח קבלת

סה מנט שהתגלה מחוץ לטפצכגון נזילת מי הצמנט וכו'. כל נזילת מי  - שטח אחרים

 ד במברשת רכה והטפסה תתוקן במקום הנזילה. תישטף או תנוגב מי
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c. פקח. אך בשום הבטון ייושם ברציפות בשכבות אופקיות בעלות עובי שיקבע המ

להביא בחשבון בתכנון היציקה  קבלןעל הס"מ.  60עובי השכבות על   מקרה לא יעלה

 ופקיות כנ"ל.אוקיצבה כי לא יורשה לצקת אלא בשכבות 

 לא תהא כל הפסקה ביציקה של חלקים שלמים שבין מישקים מתוכננים. 

d.  ל במיקסר. דקות מתחילת הערבו 90יש לשים את הבטון במקום ייעודו הסופי תוך 

e. ורה המבטיחה פתחים בטפסה בצ אנכיים, או דרך ון דרך צינורותיש לצקת את הבט

 בטפסות או בזיון. ושלא תחול הפרדת הבטון ושלא יגע בדרך נפילת

 4הצינורות והמשפכים יורכבו לפני תחילת היציקה במרווחים שאינם עולים על 

 מטר.

ם צורת המשפכים ואופן התקנת לא תורשה העברת משפכים וצינורות בעת היציקה.

תהיה רק עם משאבת בטון. יש להוריד את  ציקה. הייהיו טעונים אישור המפקח

 וך הטפסות עד למקום השימה.תהצינור הגמיש בקצה המשאבה ל

 בכל מקרה לא תורשה נפילת בטון שלא בצינורות מגובה העולה על מטר אחד. 

f. כלי טפסה מבחוץ, בפטיש עץ או בבנוסף לריטוט הרגיל, יקפידו על דפיקות על ה

ידי פועלים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה.  ה עלייעשהקשה מכאניים. הריטוט 

עליהם יש להשאיר פתחים בטפסות במקומות  הלשם הפעלת המרטטים ושליט

 בידיים טעון אישור מראש של המפקח. שיקבלו את אישורו של המפקח. הציפוף 

 

 אופן קיבוע ברזל בזיון  .ח

 ות.כת הנוגעים בטפסות החיצונין לא ייתמך על ידי חלקי מתהזיו

 ייצוב. לא יוכנסו מסמרים או כל אמצעי חיבור אחרים לתוך הטפסות למטרת חיזוק או

 לשמירת הרווח בין הטפסות לבין הזיון, יש להשתמש בשומרי מרחק מחומר פלסטי. 

ה. כיסוי הזיון, ובכלל שומרי המרחק טעונים אישור המפקח, לגבי החומר, הכמות והצור

 ס"מ לפחות מפני בטון חשוף.  4היה ה, יכיסוי חישוקים ומוטות חלוקזה 

 

 יציקתו. אופן אשפרה והגנת הבטון החשוף לאחר .ט

a.  .הבטון היצוק יוגן מיציקות בטון ומכל שאר עבודות הבנייה על ידי הכיסוי המתאים 

b. כד'. הרטבה יעילה בטון חשוף לא ישמש לחיזוק טפסות או לתמיכת פיגומים ו

די הרפיית הטפסה והזרמת מים על יעשה פרה של קירות בטון חשוף תילמטרת אש

 מראש הקיר בין הבטון לבין הטפסה.

c. ן החשוף בגמר העבודה יבוצע על הבניין בשלמותו, ולאחר שנסתיימו כל הבטו יניקו

 ההשלמות וההתקנות. 

 

 פסילת בטון .י

a. ולא יאושר  וף אשר לא יענה על הדרישותלמען הסר ספק, מודגש בזאת כי בטון חש

ויבוצע מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו, ללא תוספת  ידיתס מיע"י המפקח ייהר

 הפינוי והיציקה מחדש. כל זאת ייעשה בתאום עם המפקח. תשלום עבור ההריסה,

b. .בשום אופן אין לתקן בטון חשוף פגום 
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 תפר שערה .יא

 בוצע תפר שערה כדלקמן:במקומות שתידרש הפסקת יציקה בבטון חשוף י

קו חד וישר באמצעות הפסקת היציקה יוצקו לגמר  טון של היציקה הראשונה בקוהב פני

הבטון ילוטשו פני הבטון )במלטשת חשמלית( בהפסקת  טפסה מתאימה. לאחר התקשות

 מ"מ.  2מ' לא תעלה על  3כו היציקה, לגליף חד וישר.  סטייה לאורך של סרגל שאור

 לים.מאושרות יבוצעו ע"י רשת לוהפסקות יציקה 

 לן לבצע את היציקה השניה.שורו ע"י המפקח יותר לקברק לאחר בדיקת הגליף ואי

 

 סילר .יב

תייבש ייושם סילר הגנה מסוג סילוקסן או ש"ע השפרתו ולאחר שי ע"ג הבטון לאחר

גרם למ"ר. לפני יישום הסילר יערך טסט במטרה לקבוע שהסילר אינו משנה  400בשיעור 

 אינו משנה את הגוון. רקע שש" וי בגוון יוחלף הסילר באחרת גוון הבטון. אם קיים שינא

 את הסילר ע"ג כל פני השטח. םלאחר קבלת אישור מהמפקח בכתב ניתן יהיה לייש

 יישום הסילר ייעשה ברצועות אופקיות מלמטה למעלה. 

 

 הגנה  .יג

על הבטונים לאחר היציקה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם הגנה 

מ"מ יש להגן  20באמצעות לוחות עץ לבוד בעובי  חשוףון הל הקבלן להגן על פינות הבטע

מ"מ או בלוחות גבס ויריעות עם  20מצעות חיפוי בעץ לבוד בעובי אעל כל הבטון החשוף ב

 ו מעטה מגן אחר שיאושר על ידי המפקח בועות אוויר א

 

 תכולת העבודה .יד

 לל הכל כמפורט לעילוצג בכתב הכמויות יחשב ככובטון גלוי כמ

 

 מפרט טכני 02.07.2

 כללי: .א

וספות. כל נושא נהמפרט מיועד להציג דרך ביצוע אפשרית. הקבלן רשאי להציג דרכים 

. בדרך זו יבוצעו מספר דגמים תפקודי העומד להתבצע, ייבדק מראש ע"י דגם מבטון

ישום והטקסטורה המתקבלת. לבדיקת חומרי השחיקה )העמידות בשחיקה(, אופן הי

 מ'2x2אנכים ומרחביים. כל דגם יהיה במידות , פעיםמשו וצעו דגמים לחלקים אופקיים,יב

 ל.ון את דרכי הביצוע בפועחבאופן שיאפשר לב

 הבטון .ב

)שאינו מכיל  350הבטון יעשה מצמנט ללא אפר פחם. יש להזמין בטון מצמנט צ.פ.  (1

 80%)עד  גוון הרצוי.בן ככל שהדבר יידרש לקבלן האפר פחם(. יעשה שימוש בצמנט ל

 . (בתערובתצמנט לבן 

ים שונים החודרים לדרוג האגרגטים בבטון במקרה הנדון יקבע ע"י מומחה ויהיה מגד (2

ד עם כמות צמנט קטנה במיוחד אחד לתוך השני ויוצרים צפיפות גדולה במיוח

)להקטנת התכווצות(. כלומר החוזק יושג ע"י דרוג האגרגטים מעולה ולא ע"י תוספת 

 ט.צמנ
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 ללא אבק.האגריגטים יהיו רחוצים,  (3

כי )בין נשקיעת הבטון תהייה מותאמת למקום היציקה: מישור אופקי, מישור א (4

ז. בכל מקרה תבחר תבניות צרות(, מישור משופע )עם שקיעה נמוכה( ובטון מות

השקיעה המינימלית האפשרית עם מנת מים מינימלית. יש להשתמש בסופר 

 את מנת המים.פלסטיסייזר כדי להפחית 

ן ע"י שימוש במוסף מפחית התכווצות מסוג אקליפס הבטו התכווצותיש  למנוע את  (5

 )שהוכיח יעילות(.   GRACEחב'  לש 200פלור 

ק"ג/מ"ק במטרה למנוע סדקים  0.9יש להוסיף לבטון סיבי פוליפרופילן בכמות של  (6

 פלסטיים שעל פני השטח.

 של יציקה. יש להשתמש במרטטים )ויברטורים( בכל סוג (7

שונים ומרטטי  עלוקה המתחברים לתבניות מקטרים טטי מחט אפשר להשתמש במר

 מקום למקום. יש לתכנן את התבניות כך שיהיה חיבור לעלוקותמוהניתנים להעברה 

 בכל מקום.

יש לצקת בשעות הקרירות ולדאוג לקבלת בטון בטמפ' נמוכה על מנת להפחית את 

 התחממות הבטון בהידרציה

 

 יישום הבטון   02.08

ד, במרחק נסיעה קצר. משך זמן הערבול מייצור מפעל אחר תהיה מאספקת הבטון לאת .א

הערבלים דקות, ההפרש בין משך זמני הערבול של  90יקתו לא יעלה על צהבטון ועד י

 דקות.  10השונים לא יעלה על 

  עפ"י דוגמא מאושרת. - הרכב הבטון ושיטת היישום והגוון הסופי .ב

פשרים, ים  בהירים ביותר הא". יש להשתמש באגרגטס "עד - גודל אגרגט מקסימאלי .ג

 רובת.ערחוצים באופן מיוחד קודם שיוכנסו לת

 יציקת הבטון, בין הפסקות היציקה המתוכננות, תהיה תמיד ברצף, ללא הפסקות. .ד

ת פי פרטי התוכניות. באחריול -פרים ם, הפסקות יציקה, אטימת מישקים ותפרטי מישקי .ה

ים חסרים או בלתי שלמים, ולדרשם הקבלן להתריע בזמן, לפני ביצוע יציקה, על פרט

 מהפיקוח.

בטון והמפקח וכפי שבוצע בדוגמא. דני לפי הוראות יצרן הפויברציה תעשה באופן ק .ו

 י הצורך והנחיית המפקח.השימוש במרטטים ופטישי גומי יעשה לפ

יש  ה בשעות הבוקר בלבד. זמן יציקה: מיידית לאחר הרכבת תבנית וסגירתה.יקיצ - בקיץ .ז

 ציקה באופן שימנע היווצרות תפרים קרים.לתכנן הי

ע"י המטרת מים על שקי יוטה. האשפרה ן מרחביים תעשה ואשפרת משטחי בט - אשפרה .ח

תר רק  שימוש בתערובות מיוחדות לאשפרה יותבוצע לפי תקן ו/או לפי הנחיות המפקח. 

 גע חזית הבטון ו/או דרישות הגמר.אישור המפקח ובתנאי שלא תפ
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ל כגמר בטון חשוף, בטון בגמר אדריכלי שייאסר השימוש ברים כשטחים לבשטחים המוגד .ט

 ולא יאושר כלל. CURING COMPOUND -סוגי ה

ובתקנים )ראה פרוט בהמשך, בכל פרוק תבניות יעשה לפי המוסכם והמאושר בדוגמא  .י

 . נדרש אישור המפקח בטרם פרוק הנ"ל( מקרה

פגם, חדות או קטומות בהתאם לפרטי פינות רכיבי הבטון תהיינה נקיות, שלמות ללא  .יא

סרגלים מיוחדים מעץ המותאמים למידות הנדרשות.  יהקיטומים ייעשו ע"אדריכלות. 

 צוניים ובמרטטי מחט פנימיים. הקבלןצפוף הבטון יהיה מבוקר ויעשה עם מרטטים חי

למקרה של תקלה במרטטים. בזמן היציקה יש יכין במקום היציקה מרטטים נוספים 

הבטון  חדירה מלאה של פטישי גומי בצידה החיצוני של התבנית כדי להבטיחלהכות ב

לתוך התבנית. הציפוף ייעשה ע"י צוות בלעדי שאומן למטרה זו. אשפרה תהיה ע"י 

 . תליאתילן למניעת התאיידושל מים, וכיסוי הרכיבים ביריעות פוהזלפות 

ל הבטונים לאחר היציקה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם הגנה ע .יב

 מ"מ. יש להגן על 20עות לוחות עץ לבוד בעובי  צשוף באמעל הקבלן להגן על פינות בטון ח

ת עם מ"מ או בלוחות גבס ויריעו 20בעובי כל הבטון האדריכלי באמצעות חיפוי בעץ לבוד 

י שיאושר על ידי המפקח. יש להגן על הבטון האדריכלבועות אוויר או מעטה מגן אחר 

ה מגן. חומר מעטה המגן טות ונוזלים )סילר( שיצרו מעסמפני זיהום וגראפיטי על ידי תמי

 על ידי האדריכל והמפקח.  יאושר

 גוון הבטון ואחידותו 02.09

תערובת הבטון תבוצע בתנאים המאפשרים הקפדה מושלמת על גוון מתקבל ושמירה על  .א

 אחידות רמה וזהות גוון לכל אורך הביצוע.

בצמנט ממקור אחד לכל יציקת רצפה, תקרה ו/או כול אלמנט  שימושיש להקפיד על  .ב

 ונסטרוקטיבי אחר הנדרש בהתאם להנחיות המתכנן.ק

לא יאושרו פערי צבע בשל שימוש בתבניות ממקבצים )באצ'ים( שונים או, בעלות  .ג

רכיבי תערובת ת בטון לקויה של הקבלן או, שינוי מהיסטוריית שימוש שונה או, הכנ

פעלו לאשר ימקורות שונים לאותה רצפה. טכנולוג הבטון והקבלן מוש בצמנט מהבטון, שי

 ן )כמפורט מטה(מול האדריכל את התערובת והדוגמאות לבטו

 (, אינם מותרים.grateחשיפה של שכבות היציקה וכתמים ) .ד

 ה ונקיה.תאים לטובת חליצת התבניות בצורה קליש להקפיד על תחליב אמולסיה מ .ה

 או לכלוך של התבניות או חליצה לא מוצלחת.שמקורם בחלודה  לא יתקבלו כתמים .ו

 אי אישור האדריכל למבוצע יצריך תיקון על ידי קבלן מומחה בטון תחת הקבלן הראשי. .ז

 

 MOCK UPהאדריכל דוגמאות באתר לאישור  02.10

אישור בטון אדריכלי חשוף כפי שמופיע בתכניות האדריכליות יעשה על בסיס דוגמאות  .1

 גמר בטון חשוףבקירות ותקרה דוגמאות של בטון בבניין יבוצע עבור אתר. ע הקבלן בצשיב

 ניין.לחוץ הבניין ועבור קירות ותקרה בגמר בטון חשוף לפנים הב
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ס"מ. דוגמאות  100x100ע וטקסטורה יבוצעו בגודל דוגמאות ראשוניות לבדיקת צב .2

 מאושרות יישארו באתר לבדיקה והשוואה ואישור בהמשך.

 

 - ל יותרועל סמך הדוגמאות שאושרו יבוצעו בקנ"מ גדוקירות תקרות דוגמאות ל .3

250X250  . 

 

 : הן לאשר 3סעיף  - מטרות הדוגמאות הגדולות .4

ת ות  לרבות רמת נזילת בטון מינימאליר תבנית תחתון ומראה מפגש בין תבניסידו .א

 בחיבורים.

ה פינות ופרטי לאחר מספר שבועות של ייבוש ייבדקו : מראה הנזילות בתפרים, מרא .ב

 גוון.וקצה רצפה, טקסטורה, בועות, אחידות צבע 

 רה הצורך.הקבלן יציע שיטת תיקון על גבי הדוגמאות כדי לאשר עם האדריכל למק .ג

 וואה ואישור. רו באתר וישמשו קנ"מ להשהדוגמאות המאושרות יישמ  .ד

 

 מישוריות: .5

מ"מ  2.5ת של מ"ר תתאפשר סטיית מישוריו 4מישוריות מותרת במשטח מלבני של 

בנוסף למצויין   ס"מ. x 100 400ים דבמדידה אלכסונית מפינה לפינה במשטח במימ

 .סיבולות 02.04בטבלה בסעיף 

 

 ת )טפסות(תבניו 02.11

 כללי

 . לא יתקבלו חיבורים בפני הבטון.ןמצופות גם בפאותיה ,ן תהיינה מעץהתבניות ליציקת הבטו

 ון לא יזל החוצה.התבניות תהיינה אטומות לחלוטין כך שמיץ בט

ל ת באופן כזה שבאוויר דחוס. התבניות תהיינה משוכללו ניקוי פני התבניות לפני היציקה יהיה

טון. יש להשתמש בשמן תבניות ספירליים או אחרים או כלשהם על פני הביישארו סימנים 

 פי המקרה וכפי שיקבע בדוגמא המאושרת.מתאים על 

 אלו,( של תבניות SHOP DRAWINGתכניות ביצוע ) הקבלן יתכנן ויגיש לאישור האדריכל

ם בין דריכליות המופיעות בתוכניות, בהן יראו את התפרים,  החיבוריריסות האפבהתאם ל

נראה על פני ומרי המרחק וכל חלק נוסף הבא במגע או חלקי התבניות השונים, את סדור ש

מ. הצינורות והלולבים עבור ס" 4 -הבטון החשוף. מרחק הברזל מפני הבטון החשוף לא יקטן מ

 י האדריכל ."הברגים יהיו מסוג שיאושר ע

ין לוחות הטפסים או לקשירתם. אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים ב

ושרת על ידי האדריכל לפיה ניתן לחבר שימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאלמניעת ה

יחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מת
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רוק ירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פיעהחורים הז

 "י המהנדס וללא תוספת תשלום. הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע

  

למנטי יציקת קירות המרחב המוגן הקומתי וקירות הבטון ההקפיים של הקומות יתבצעו  בא 

תב גזים לממ"ד לעומס הנדרש,  וחיבור מיקצועים ומתועשים למוטות המתיחה, אטם /ת

 המתאימים ומאושרים למרחב מוגן קומתי.

היחידה לתוספת מחיר משום סוג וענין ומחירי  בגין הדרישה הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי 

 השימוש באביזר הנ"ל. להשונים כוללים את העלות ש

 

אופקיים לבטון חלק  םיציקה של הבטונים החלקים. טפסימופנית לסדרי ה תשומת לב מיוחדת

 רה שתימנע כל נזילת בטון עליו.בצו הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק

 יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.כוחו  דין זה

 

 עבור יציקות בטון אדריכלי חשוף

יות. תבניות תהיינה מוצמדות ב"אפס" לא יאושרו קפיצות במישוריות פני הבטון בין התבנ

 )מישקים(. אחת לשנייה

 

יות בעלות שימוש בתבנ  -פה התבניות תהיינה חדשות וחלקות ומאותו מקבץ עבור אותה רצ

ר רק לאחר בקרה ואישור בכתב מוש שונה אינה מותרת. שימוש חוזר יתאפשהיסטורית שי

בות שלמות קצוות התבניות. הקבלן מהקבלן על תקינות וחלקות פני כל התבניות במקבץ לר

ו כל סטייה מהמוגדר מעלה בשל שימוש לקוי בתבניות באמצעות הקבלן נייתקן על חשבו

 ומחה.המ

 בלן המומחה.מיד עם פירוק התבניות על ידי הק ככל שייזל "מיץ" בטון, הוא ינוקה

 

 מעלות ללא משולשים 90מפגשי מישורים יבוצעו ב

 

של התנפחות בלכדות בועות, עיוותים ים בפני הבטון בעקבות הילא יאושרו בשום מקרה חור

סימני  ויברציה ושאריות בטון , חורים באיזור מסמרים בשל שימוש בתבניות פגומות, תבנית

 רמה שאדריכל יקבל. מעבר ל

 

הבטון בכל יציקה יהיה אחיד מאותו מקור מרכיבים )צמנט, אגריגטים ממחצבה זהה, פיגמנט 

 יקה תבוצע בצורה רציפה כולל ויברציה.ומוספים(, היצ

 

לאישור  ויוועץ עם טכנולוג בטון לצורך אישור תערובות וביצוע דוגמאותיתקשר  הקבלן

למבוקש על ידי וודא מראש את התאמת הבטון בגוון ומראה האדריכל. טכנולוג הבטון יפעל ל

 האדריכל וזאת תוך עמידה בכל דרישות מתכנן השלד לחוזק ויציבות.

 

חשבון את הפעולות המיוחדות בי לעמוד ברמה נדרשת למראה השלד הקבלן ייקח דכ

כר כל אף את הצורך בתיקונים ככל שיהיו. לא תושעליו להקפיד עליה ווההיערכות המיוחדת 
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, וכל הפעולות הקשורות בהיערכות זו יחשבו ככלולות תביעה בגין עיכוב בשל היערכות זו

 במחירי היחידה.

 

ה אחראי לקבלת אישורים יוג בטון של ספק הבטון ובלבד שיההשתמש בטכנולהקבלן רשאי ל

 רובת הבטון המאושרת.מפרט לתעלחזות הבטון על ידי האדריכל ויציג 

 

יציקות הבטון האדריכליות לקבלת אישור האדריכל יה צורך לתקן את תיקונים: ככל שיה

סיק קבלן מומחה לביצוע תיקוני לחזותן,  הקבלן יהיה אחראי להיוועץ בטכנולוג הבטון ולהע

על  כמפורט יתוקן על חשבון הקבלן באמצעות הקבלן מומחה לבטונים שיאושר יבטון, כל ליקו

 ידי המפקח והמנהל ומתכנן השלד.

 

 פרוק התבניות ניזמ 02.12

ימים לפחות מגמר היציקה והפירוק  4טפסות בטון חשוף אנכי לא יפורקו בטרם עבור  .א

 - ועדי הפירוקמשאינו פוגם בפני הבטון. שאר הדרישות לגבי  יבוצע לאחר שניסו ונוכחו

 . במפרט הכללי ובהנחיית המפקח 0206כמצוין בפרק משנה 

עות של ועים ולשמור על שלימות הפינות והמקצוהפירוק יבוצע בזהירות בכדי למנוע זעז .ב

 הבטון.

 

 הנחיות ליציקה  02.13

יקה וכו' יהיו טעונים אישור סדר היציקות, ההתקדמות ומהלך שימת הבטון, הפסקות יצ .א

 המפקח מראש.

גמי שטח השימה תבטיח קבלת פני בטון בעלי מראה אחיד חופשי מקיני חצץ ופ טתיש .ב

או  התגלה מחוץ לטפסה תישטףו'. כל נזילת מי צמנט שכגון נזילת מי הצמנט וכ - אחרים

 תנוגב מיד במברשת רכה והטפסה תתוקן במקום הנזילה. 

אך בשום מקרה לא  עלות עובי שיקבע המפקח.ת בשכבות אופקיות בהבטון ייושם ברציפו .ג

שבון בתכנון היציקה וקיצבה כי לא בח ס"מ. על הקבלן להביא 60יעלה  עובי השכבות על 

 לצקת אלא בשכבות אופקיות כנ"ל.יורשה 

 לא תהא כל הפסקה ביציקה של חלקים שלמים שבין מישקים מתוכננים. 

 קסר. ימתחילת הערבול במדקות  90יעודו הסופי תוך יש לשים את הבטון במקום י .ד

בצורה המבטיחה שלא יש לצקת את הבטון דרך צינורות אנכיים, או דרך פתחים בטפסה  .ה

 א יגע בדרך נפילתו בטפסות או בזיון.תחול הפרדת הבטון ושל

 מטר. 4הצינורות והמשפכים יורכבו לפני תחילת היציקה במרווחים שאינם עולים על 

המשפכים ואופן התקנתם יהיו  תרת משפכים וצינורות בעת היציקה. צורשה העבלא תור

יש עם משאבת בטון. יש להוריד את הצינור הגמהיציקה תהיה רק טעונים אישור המפקח. 

 ימה.בקצה המשאבה לתוך הטפסות עד למקום הש
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 בכל מקרה לא תורשה נפילת בטון שלא בצינורות מגובה העולה על מטר אחד. 

מבחוץ, בפטיש עץ או בכלי הקשה  וט הרגיל, יקפידו על דפיקות על הטפסהלריט בנוסף .ו

לת ים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה. לשם הפעיעשה על ידי פועלמכאניים. הריטוט י

ם בטפסות במקומות שיקבלו את אישורו של המרטטים ושליטה עליהם יש להשאיר פתחי

 המפקח. המפקח. הציפוף בידיים טעון אישור מראש של 

 , כוללתקרה ללא הפסקת יציקהתחתית ל רצפה יפניציקת עמודים תעשה ברציפות בין  .ז

 .אלה המצויים בגובה כפול

באופן שלא תתקבל התוצאה  ל העמודמקרה של סגרגציה או יציקה לא מושלמת ש

. בגין של העמודהריסתו וביצועו מחדש  ביא הקבלן בחשבון, יהרצויה על ידי האדריכל

סוג וענין וכול ההוצאות  םיהיה ראשי לתוספת מחיר משוהנ"ל הקבלן לא  הההנחייה

  הישירות והעקיפות יחולו עליו. 

 הגנה  02.14

לשם הגנה על הבטונים לאחר היציקה. על  הקבלן לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על

ל כל מ"מ יש להגן ע 20בלן להגן על פינות הבטון החשוף באמצעות לוחות עץ לבוד בעובי הק

מ"מ או בלוחות גבס ויריעות עם בועות  20עובי בהבטון החשוף באמצעות חיפוי בעץ לבוד 

 ר שיאושר על ידי המפקח אוויר או מעטה מגן אח

 

 ולים, אלמנטים מבוטנים וכו'יצים, שרוחורים, חר .0202

 

רים, לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל החו . 1

 אש.רים כדי שיוכל לבצעם מהחריצים, השרוול

 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב.

 

המהנדס וכל בדוק את תוכניות המערכות ולברר עם לצורך הברורים יהיה על הקבלן ל . 2

ובין  ת כל ההכנות הנדרשות להםא -המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

רואה, החשמל, ן לתוכניות מערכות התביאת התאמת תוכניות הבנהיתר גם לבדוק 

 המעליות, מיזוג אויר וכו'.

 

וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים 

 דריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים.או הא

 

ים וכו' שרוולים, חריצים, שקע ,תוכנית של כל החורים יכין הקבלן ת הבטוניםלפני יציק

עים כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכניות וכל שאר הנוג

 בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

 

ן( לצורך תאום חד )שיאושר ע"י המזמיהקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, הנדסאי רשוי מיו . 3

ל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות , החורים, השרוולים וכתהמערכו

היועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של השונות של האדריכל, הקונסטרוקטור ו
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בר החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תוע

האינפורמציה הנ"ל  האחריות לתאום וריכוז לי הביצוע. מכל מקום כהמהנדס לפנלאישור 

 היא על הקבלן.

 

א בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ול .4

ר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות שהוא, יבוצע על ידו לאח

 ת בכך תהיינה ע"ח הקבלן.הכרוכו

 

 אשפרה .1202

תאימה על הקבלן לבצע אשפרה מ 0205פרק -, תת02במפרט הכללי פרק לאמור  בנוסף

 -לתנאים כמפורט להלן:

 

 -ימים ליציקה: 7רם מלאו ניותיהם פורקו טלגבי משטחים שתב

 

ן על כל השטחים הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטו

פות )מלבד על רצ  והוראות היצרן. , הכל לפי מפרטשקוף CURING-COMPOUNDהנקרא 

 בטון(.

 

יציקה( עליהם  הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות

יק את משטח הבטון במצב רטוב יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחז

 ם.ימי 7באופן רצוף למשך 

 

 .CURING-COMPOUNDיקה אין להתיז על משטחי הפסקות יצ

 

, ו/או בנילון נצמד, אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד

 ימים. 5באופן רצוף במשך  רטיבות  ל תכולתתשמור עאשר 

 

הרטבה  הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע

 מים לסדיקה.ין הפוגעים בבטון וגורגמת ליבוש והרטבה לסרולא רציפה הגור

 

 אטימותצפיפות הבטון וערב כנגד  .3202

אטימותו כנגד מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ו ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם

ל גגות למשך . אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה עמיםחדירת 

 בידוד והאיטום.לפני ביצוע עבודות ה ומעקב אחרי נזילות שעות, 72

 

חשבונו  בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על

". הקבלן VANDEX" -" או בZYPEXאת המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

כמפורט  זאת אין תוספת ערב טחת אטימות הבטון. עםיוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להב
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ת הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו לעיל פותרת א

 הזיון.כלורידים התוקפים את ברזל 

 טון ותיקונים שונים.לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לב

 

מיוחד במבנים לק העליון של המבנה בכחלק מתכולת העבודות על הקבלן לדאוג לניקוז של הח

 תכולת העבודות של הקבלן המבצע וללא תוספת מחיר משום סוג.וזה כחלק מ 305מבנה בו 304

 

 עיבוד פני הבטון .4202

יעובדו בשיפועים בהתאם ועוד  המעקות, מהלכי המדרגות, רות, הרצפותני התקפ .  1

 לתכניות.

ק ונקי ליעובדו לגמר חונים בטון ש גות ומשטחימהלכי המדר, פני כל התקרות והרצפות . 2

בכל  מ"מ על ידי "הליקופטר" 2ת מירבית בהתאם לגבהים ולמפלסים בדיוק של  בדייקנו

 מקום שידרש.

ו/או בהתאם להנחיות  פני הרצפה/תקרה מוחלקים עם הליקופטר, מות שבהםבכל המקו .3

י פות, תקרות ומשטחהמזמין הביצוע יהיה ללא תוספת מחיר משום סוג. מחירי הרצ

 בהליקופטר תתבצע ללא תוספת מחיר.ש החלקה ו/או החלקה רביניים במקום שיד

 

 בטוןורצפות תקרות  .5202

ן ירצה לבצע הפסקות מסומן בתכניות. במידה והקבלהתקרות יוצקו במפלסים כ . 1

יציקה שאינן מסומנות בתכניות, יהיה עליו לקבל לכך את אישור המהנדס והמתכנן. 

דרש על ידי כיות האלמנט, כפי שישהנדרשות להבטחת המ לות כל התוספותע

 המהנדס, תהיה על חשבון הקבלן.

גמר הבטון והחלקתו יעשו באמצעות ציפוף הבטון יעשה על ידי סרגל ויברציוני.  . 2

 .POWER-FLOATING)"הליקופטר" )

מפקח יות לאישור הלפני ביצוע יציקת התקרה, על הקבלן להכין תכנית של סדור התבנ .3

 תבניות ותעודות יצרן.חישובי יציבות של ה לוהאדריכל, כול

 

 סידורי הארקה  .8202

ריצפות ונסאות, קורות הקשר וראשי כלבכלונסאות הביסוס,  לפני התחלת יציקת הבטון

על הקבלן לקבל אישור מהמפקח שההארקה סודרה, , עמודים, קירות, תקרות ומהלכי מדרגות

 יציקת הבטונים. ביכול להתחיל   ך בהארקה והואאו שאין צור

ממתכנן החשמל של המזמין את ההארקה יש לסדר בהתאם לתכניות אשר יסופקו לקבלן 

 לישראל בע"מ.  וראות חברת החשמלובהתאם לתקנים וה

במקרה שהקבלן יבצע את היציקה בלי אישור המפקח,  במקומות שיש בהם צורך בהארקה, 

ע סידורי ההארקה בונו, לאחר ביצושאותו מחדש על חהבטון ולצקת  יהיה עליו להרוס את

 כנדרש.

ות להארקה סידורי הארקה, ברזל הזיון החלק, פלכים ממתכת מגולוונת וקופסאות יחודי

 יכללו במחיר הפאושל ולא ימדדו.
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 בדיקת בטונים טריים .0302

ע בדיקות טיב של תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצ . 1

 הבטונים.

 .118 ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' . 2

מידגמים מהבטון הטרי בהודעה  תו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחתאחריו . 3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24 מראש של

 

 תמיכות ופיגומים .1302

קירות מסוימים וש לתמוך תקרות, קורות על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר וידר . 1

ה וזאת על מנת תחת לשניבאמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מ

 למספר תקרות. לאפשר פיזור משקל היציקה

 אופן התימוך של התקרות יעשה לכל זמן שידרש בהתאם להוראות המהנדס. . 2

קו על ידי פפיגומים יבוצעו ויסוכל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות וה . 3

יים לאישור משרד הקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטט

הסטטית של  חות, הכל עפ"י התקן, שלבי העמסה והסכמההעבודה והמפקח על הבטי

יצויין כי כל המבנה, במצב הסופי והזמני, זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, 

בים חלות על הקבלן ודרישה זו היא חלק יסודי לציבות בטפסות בכל השהאחריות לי

 מפרט זה.מ

 

ום סוג וענין למעט הרשום בכתב נ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משבגין ההנחיות ה

 הכמויות.

 

 כיסוי בטונים 02.32

מבטון טרום או באמצעים  שומרי מרחקברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעים 

 ח.קשרים אחרים ע"י המפמאו

 

 :עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן

 ס"מ באלמנטי קירות חוץ. 4  -

 מנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי."מ באלס 3  -

ס"מ באלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף כגון: ריצוף  2.5 -

 וחיפוי.

 לקבלת הוראות.תוכניות, יפנה הקבלן למפקח במובטח  סוי זה לאבמידה וכי

 

 פלדת הזיון  .3302

 .ושומרי מרחקתמיכות 

אלא אם כן צוין אחרת בפרט "מ, ס 2.5 -חשופים לא יקטן ממרחק הזיון מפני הבטון ה .1

 ס"מ. 4בבטון אדריכלי חשוף עובי הכיסוי הקונסטרוקציה. 

שומרי מרחק )ספייסרים( מבטון  םאו שייצר במקולשם   כך  הקבלן ירכיב שומרי מרחק  .2

נחיות לפי פרט וה -ים פלסטיות עם חוטי קשירה ה( יצוק  בתבניות ביצ)מסוג הבטון  ליציק
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 סטנדרטיים שיאושרו על ידי המהנדס.  P.V.C.-מהמהנדס או שישתמש בשומרי מרחק   

 בבטון אדריכלי חשוף שומרי המרחק יאושרו גם על ידי האדריכל. 

ות אשר תבטיח עובי כיסוי תחתון ברצפות ותקרות המבנה. ימוקמו בצפיפ שומרי המרחק .3

באופן שלא ישקע ויקטין כיסוי הבטון  הזיון ישען אופקית על גבי שומרי המרחק ברזל

 חתיו. כנ"ל לגבי הנחת חישוקים לאורך קורות וצלעות המבנה.מת

קונסטרוקציה  הם בתכניות על הקבלן לבדוק סידור הברזל בחתכים ובפרטים המצויי .4

כלשהם החודרים את  ון גופיםלמעבר  נאות של הבטון ביניהם לרבות במקרה של עיג

 הבטון.

 

 זיון מפלדה או מחלקי מרצפות. מוש בתמוכותלא יורשה שי

 

התומכות )ספסלים( בטבלאות הבטון אשר תומכות את הרשת העליונה יבוצעו ממוטות זיון 

 צפיפות שתמנע שקיעת הרשת העליונה בזמן העבודה.בת וימוקמו מ"מ לפחו 12עגולות קוטר 

 מרות(.מ"מ )הקל 8ת ישמר בעזרת ווי ברזל קוטר המרחק בין הרשתות בקירו

גם אם מופיעות בתוכניות הזיון חתך התמוכות ) ספסלים ( מחירם נכלל במחירי הזיון ולא 

 ישולם בנפרד וגם אם לא תוארו בכתב הכמויות.

 .הקלמרות

ות בין הרשת הפנימית והחיצונית בקירות ובתקרות נכלל מיוחדות הקושר קלמרותוע ביצ

 בתכניות המכרז. רי היחידה של הזיון גם אם אלו לא תוארובמחי

 .סוגי פלדות הזיון

 סוגי הפלדות אשר ישמשו לעבודה במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו כדלקמן:

 .2/4466פלדה מעורגלת חלקה בהתאם לת"י     .1

-בתוקף מ .3/4466בהתאם לת"י.רתיכה )מצולעת( הדבקות משופר  רשעלת כופלדה ב .2

 c-500 ;w-400;מדגמים  03.06.2018

 תיכה.ר w-400 לא רתיכה, חייבים לבצע במקום   400מסוג  מוגדרת פלדה : אם התכניותהערה

בקר בעלי כושר הידבקות  רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש ממוטות פלדה משוכים  .3

      .                                                        4/4460 ת"ילבהתאם משופר 

 .w-400-ימוש רק בבמרחבים מוגנים מותר הש         

הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות  . 4

 הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

ד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל להקפיד במיוח הקבלןעל  . 5

 התקרות.מפלס 

ת ברזל בנפרד וכל הנושא המזמין/המתכנן לא יספק רשימועל הקבלן לקחת בחשבון כי  . 6

 ועל חשבונו.של הקבלן של הכנת הרשימות הוא באחריותו 

לזיון במקומות שונים מאלה  לדהבמידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פ . 7

ורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי המרחק בין שני חיבהמצויינים בתוכניות, יהיה 

 עשו תמיד החיבורים לסירוגין.יי
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, הן לצורך חפיה והן לצורך ברזללריתוך  חל איסור מוחלט -לפי הוראות המהנדס  .8

 .ריתוכים באתרלא יבוצעו  -הארכה 

מ'.  12-ימים אורכי המוטות יהיו גדולים מון כי במקומות מסויבקחת בחשעל הקבלן ל .9

ט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורבמידה ולא 

לדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי מוטות הפ

 המהנדס.

וטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת מים" של לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצ . 10

 מיץ בטון ומלכלוך אחר.יהיו נקיים מ

תהיה חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם  שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור . 11

 במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

צוע, על יגדרו לבעל הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיו .12

יש לצפות   הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל עלול להיות מפורט בתוכניות.

 .(FAST TRACK)יות הביצוע בסמוך למועד הביצוע להשלמות של פרטי הזיון בתכנ

 

 זיון ברשתות פלדה .4302

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו 

 רזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:בוכים ממש

 

 ינימום.מ -ק"ג/סמ"ר  5000ל נזילות ומינימום. גב -ק"ג/סמ"ר  5900זק למשיכה חו

בקר בעלי כושר הידבקות  רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש ממוטות פלדה משוכים 

 .w-400-השימוש רק ב רים מות. במרחבים מוגנ4/4460משופר בהתאם לת"י 

 

ל הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות ש

ירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובק הכנת

 המהנדס.

שר התכניות אזכות להתכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את ה

 שבועות ממועד ההגשה הסופית. 3עד 

 

 ןטרוקציות ואלמנטים מפלדה המעוגנים לבטופלטות פלדה, קונס .3502

 וצבועים. 918 כל האלמנטים מפלדה יהיו מגולבנים באבץ חם לפי ת"י כללי:

ור האלמנטים יהיו מגולבנים כיחידות שלמות לאחר הריתוך בטבילה, אלמנטים שיורכבו בחיב

דלם או באין ופילים מגולבנים לא יתקבלו, אלא אך ורק אם נוצרה בעית הובלה מבחינת גורפ

בין הפרופילים  בילה בשל גודלם, במקרה כזה פרטי החיבוראפשרות להכניסם באמבטית הט

 המגולבנים יוגשו ע"י הקבלן לאישור המפקח.

 

עיים שונים וצנורות ומקצ כקונסטרוקצית פלדה ייחשבו כל האלמנטים העשויים מפרופילים

א וקים בתוך הבטון, בכל מידה וגודל שהוו/או יצ ברזל )מרובעים ועגולים( בין אם הם חופשיים

 תוך, ברגים וכו'.ובכל צורת חיבור שהיא, לרבות חיבור ברי
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 אופני מדידה ותשלום.  .6302

והנחיות  יותובהתאם לתוכנ בהתאם לתאור שבכתב הכמויותאופני המדידה והתשלום יהיו 

 המזמין.  הביצוע של

ם המקומות ללא הבדל במיקום שלהם, המפלסי כלמתייחסים לביצוע ב היחידה השוניםמחירי 

 .גבהים וכיו"ב

 .כוללים )בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד(בעבודות השלד  היחידה מחירי 

 

 ותכולת העבודה  יכלול גם את כל המפורט להלן:  המחירתכולת 

 ה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים.בלוה -

ים יציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבכל הפעולות הדרושות להפסקת ה -

 ד'.ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכ

 .בתבניות מתכת ביצוע בטונים בחתכים ו/או תכנית מעגלית -

למיניהן לא תשולם ם שידעבור אלמנטים היצוקים בתבניות פלדה ו/או בתבניות דיקט ח -

 וב השטחים הנ"ל כלול במחירי היחידה.", עיצ(יגלוי, נקבטון חשוף )תוספת עבור "

 יצים, קיטומים אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים וכו' בכל האלמנטים.ב חרעיצו -

עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו'( בכל  -

 מנטים.להא

 שונים בעתיד. צוב שקעים, חריצים, הוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטיםיע -

ציה ממוחשבת למתכננים וסמך. לרבות אספקת אינפורממדידות ושירותיו של מודד מ -

 )כולל מדידת המבנה הקיים ותיעודו(. .PDF בתצורת 

עבודה ש, במהלך הרשימוש במגדלי תמיכה מסוג "אקרו" או שווה ערך, בכל מקום שייד -

 התכנון. ולפי

 רשים בהתאם לתוכניות וכולל בטון כימי מסוגקידוח והחדרת קוצי זיון בקטרים הנד -

.HILTI 

 קוצי הזיון בכול הקטרים והאורכים הנדרשים. -

הפיתוח קירות המסך, התקנה של פלטקות בטון ואלמנטי מתכת שונים כהכנה לעבודות  -

 ו/או הגמר העתידיים.

 .בהתאם לתכניות המהנדס  ות רשתותזל ורשימימות ברשהכנת ר -

 ת אלמנטים מיוחדים."מייקו" או כל תערובת אחרת הדרושה ליציקו בטון "עדס", בטון -

 אינצ'. 7אינצ' ובין  4צמיגות תערובת הבטון בתחום שבין  -

 תיקוני בטונים סדוקים/ סגרגציה אשר הקבלן ביצע. -

 ציקת הבטון.או ש"ע ( לי קנים ו/או איזוטופ )תתאום והזמנת בדיקות כגון מכון ה -

 תות הרצפה  להחדרת צנרות מכול סוג.ניסור הרצפה ו/או בסי -

 

 דת הזיוןי פלמחיר

ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה ובכלל זה ומבלי לפגוע עבודות פלדת זיון 

 מות, את עבודות הקשירהובכל ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות העלאתה לק
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ע, הארכות של מוטות (, את עבודות הריתוך הנדרשות לצרכי ביצוםלרבות אספקת החוטי)

שומרי , הכנת רשימות ברזל ותוכניות לסידור רשתות, רים הנדרשיםהזיון וכל החומרים האח

 ( וחפיות לא מסומנות בתוכניות.ספסלים( תושבות )קלמרותמרחק )
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 דות איטוםבוע - 05פרק 

 
 מבוא 05.01

יבות את המבנה. במכלול המערכות המרכ רגישותאחת המערכות ה ום היאהאיט מערכת

 של כשל מערכת האיטום, לא ימלא המבנה את ייעודו. במקרה

 
מערכת האיטום לא תתבסס על חומרי הבניה והשלד. יש להגן על מכלול המבנה מפני חדירת 

יטום עות מערכת איון, לרבות מיניקה קפילרית באמצלמים ומפני רטיבות אל משטחה הע

 י והן מצידו הפנימי של המבנה.רציפה. הגנה זו תעשה הן מצידו החיצונ

  

במערכת.  ת אינם אלא חוליהות האיטום המתוכננובתוך מערכ המובניםמקדמי הביטחון  

, לאיטום יתתתשההכנת  שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי יציקת בטונים,

ספות באותה הם חוליות נושלבי הביצוע  על כלוח קפדני יטום ופיקאיכות יישום מערכות הא

. כמו כן, מתבסס התכנון תואם לדרישות המפרט המיוחד כי הביצוע יהיהערכת ויש להקפיד מ

העומד בתנאי האיטום שיבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן מקצועי ומנוסה  על ההנחה כי קבלן

 . ךכמוגדר בהמש ףסה

 

המוצגות  ניותישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוין דרבמקרה של סתירה ב 

וליישם את פרטי התכנון  וחד או במקרה של ספק, יש לאמץבחלקיו השונים של המפרט המי

 המחמירים יותר.

 

 צוע. ביצועילתחילת הב הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם

א תהיה כל לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. ל הסכמע"פ התכנון, משמע ה -העבודה 

 בדיעבד.להסתייגויות וטענות  התייחסות

 
מפרטי מכון  כל העבודות יעשו באיכות שאינה פחותה מדרישות כל התקנים הרלוונטיים,

משרדי )הספר הכחול(  לי הביןלהתקנים הרלוונטיים, חוקי התכנון והבניה והמפרט הכ

 לדרישות.

 .2752הישראלי  דרש בתקנים ובהם התקןבודה תהיה בקיימות שאינה פחותה מן הנהעת איכו

ל חלקי המבנה אותם יש לאטום בפני מעבר מים. בכל מקרה בו מוכתב למסמך זה מתייחס לכ

פריימר( כשלב ביישום )איטום ויצרן מערכת האיטום מציין יישום שכבת קישור  מוצר/מערכת

 םא םיר היחידה גרט זה והוא כלול במחבת הקישור גם במפה כאילו נדרשה שכהמערכת ירא

 לא צוין הדבר במפורש.

כל השטחים המטופלים ימדדו, בדר"כ, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, שטחים 

 וד פרטים וכו'. כ"א בנפרד.באופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום, עי

וכך גם ההצפות  ידה הנקובהם כלולים במחיר היחשונים לא ימדדו ות ופחת בחומרים החפיו

 .לביקורת

 

מיוחד, בפרטים הגרפיים ובכתב הבכל שטח ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט 

 ם.הפריד ביניהלאחת ואין  שלמות( המסמכים משלימים זה את זה ומהווים 3הכמויות. כל )
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פתרון  ות עבודה הבאים לתתתיבים חומרים ושיטם מפרטי תכנון המכהמפרטים שלהלן ה

ההנחה היא, כי קבלן האיטום מכיר את החומרים המוכתבים וצבר ניסיון  הנדסי לבעיה נתונה.

קבלן לדרוש ולקבל מיצרן החומרים הנחיות יישום הסביר ביישומם. בכל מקרה, באחריות 

 ( וליישמם כנדרש.טיחות )אש, מים, בריאות, סביבהבוהוראות 

 

  תכנוןדרישות   .0205

איטום, פרטי  רט מיוחד לעבודותיגיש מסמכים מפורטים הכוללים מפ כנןהיועץ/מת  .1 

 .13חלק  1547ישראלי יהיו כפופים לתקן  םל המסמכימויות. כאיטום וכתבי כ

על  2752ת"י וונטיים, לרבות קנים רלתם יעמוד בכל דרישות התקנים לאיטום והאיטו .2 

, חרים. כמו כןעל חלקיו וא 1476י על חלקיו, ת" 1430על חלקיו, ת"י  1752חלקיו, ת"י 

 ים.רואח 451פמ"כ , מ05ישות הספר הכחול פרק פ דרע"

 נימום.כל האמור בתקנים הנ"ל מהווה דרישות מי  

מערכות טכניות, תוח, קציה, פיוקונסטר התכנון יבוצע בתאום עם תכניות אדריכלות, .3 

 פרוייקט.ום במערכות האיטמשך תכנון מידע הנחוץ לה יועץ קרקע וכל דו"ח

 -ות ל:האיטום תתוכנן תוך התייחס ערכתמ .4 

 מקום(.וקציה )אלמנטים טרומיים או יצוקים בנה הקונסטרמב 4.1   

 של מי תהום  סוג הקרקע, תוך התייחסות למפלס מירבי 4.2   

 ה.התאמה לפונקציונאליות ועמידות בפני שחיקה ופגיע 4.3   

 ינה.ידות בפני קרעמו התאמה למצב האקלים באזור 4.4   

 למבנה. ניקוז השטח מבסיס 4.5   

 ם אפשריים לפני כיסוי מערכת האיטום.ניעת כשלימ 4.6   

 איטום.מערכת הגנה בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות ל 4.7   

 ולטנים.וף מים ויציאת קסמערכת לאי 4.8   

 שונות. חיבור בין מערכות 4.9   

, םני חומרייצר תאמה מלאה למפרטי ביצוע שלו בהויבוצעם יתוכננו מערכות האיטו . 5 

דבר הדרוש לביצוע מושלם של וכל  דהבותוך ציון בשימוש חומרי עזר, שלבי ביצוע הע

 העבודה. 

ש.ע חייב סחרי. כל בקשה לחלופה מהחומרים המופיעים במפרט כתובים בשמם ה .6 

 .ש של המתכנןבאישור בכתב ומרא

סופה של ד עתחילתה וחומרים ממאותה משפחת  איטום בחומרימוש יבוצע שי .7 

  רים.ומח העבודה. אין לערבב בין משפחות

בכתב, את יועץ גורם מוסמך אחר לידע, באחריות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או כל  .8 

ג מוסמך נצי ולזמן את המתכנן אואיטום המבוצעות בשטח עבודות הלם באשר האיטו

ם, יבוצע וע שלב באיטוכל ביצני לפ צורך.ע"פ הח עליון באתר לפיקו יקורמטעמו לב

 בתאום עם המתכנן.

 .יטום רצפהא יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבמקרה  בכל 

 

 תשתית לעבודות האיטוםהכנות    05.03

ות לצורך וכחלק ין יציקות הבטונים ותשתיות אחרלהלן מחייבות לעני ההנחיות המפורטות

 . מעבודות האיטום
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 כללי -בודות בטוןע 03.0105.

מאחר והבטון הוא מרכיב חשוב במערכת האיטום, יש להקפיד כי תערובות הבטון על 

ונוהלי היציקה יקבעו ע"י מומחים לעניין. זאת, תוך התחשבות בדרישות  מרכיביהן

 כמפורט. םוהאיט

סדקי  מתוכננות כך שיביאו למזעורתערובות הבטון על כל מרכיביהן תהיינה 

שכתוצאה ממנה נוצר  Bleeding -וכן למזעור תופעת ה ים אחריםווצות ופגמההתכ

ומלץ לשמור על יחס מים: צמנט קטן ככל מ קרום דק ובלתי יציב על פני משטח הבטון.

 האפשר.

 -, יש לוודא:או תוסף אחר סופר פלסטיסייזר() "בתוסף על"באם יעשה שימוש 

 

תהיה הבטון  השפעתו עלאשר בחר הוא מוצר מסחרי בדוק ומאושר ף הנהתוס .1

 ללא תופעות לוואי בלתי רצויות.ו כמתוכנן

ם בו מתבצעת ההוספה זמן "ההשהיה" חייב להיות מותאם למקרה ולמקו .2

 )תחנה או אתר(.

תערובת יש לבדוק ולוודא כי, בבאם יוחלט על שימוש ביותר מתוסף אחד  .3

יפגע תוצר כימיות בין התוספים לבין עצמם, לא  תוהיה ותתרחשנה תגובו

 באיכות הבטון.התגובה 

 
בכל מקרה ידרוש המפקח ויקבל אישור מהקבלן או מספק הבטון על התוספים 

 .ומינונןהוספו לתערובת השונים ש

 

 תבניות 05.03.02

יים לקבלת לייצר פני שטח בטון חלקים מישור ביציקת קירות תת קרקעיים, בכדי

 ו לוחות דיקט.שתמש בתבניות מתכת אהאיטום, מומלץ להמערכת 

 

האיטום  השימוש "בשמן תבניות" עלול לגרום לבעיות בהדבקה של מערכת  . 1

איטום ליישום על  אותם מקרים בהם מתוכננת מערכת לקיר הבטון. אי לכך, ב

 תבניות" לסוגיו. ןקיר הבטון אין להשתמש ב"שמ

 פושרים ת יש לבצע שטיפת הקירות במים במקרה ונעשה שימוש בשמן תבניו 

בר  120המהולים בדטרגנט דוגמת סבון לשטיפת כלים(. המים יותזו בלחץ של  

 לפחות.

יציקת קירות תת קרקעיים ו/או בריכות ל מומלץ כי חיזוק התבניות .2

ברים מצד אחד של היציקה ויעשה ללא שימוש בחוטי קשירה העי מים, 

 .ייעודיים למטרה זו עדיף צרים מתכתייםלצידה השני. השימוש במו 

על הקבלן לידע את המתכנן על סוג שומרי המרחק ואבזרי הקשירה   

ן מענה להכנת פני המתוכננים כדי  שמערכת האיטום המתוכננת תית 

 השטח טרם תיושם מערכת האיטום. 
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ום קיימת, ן לצקת קיר כנגד מערכת איטנבאותם המקרים בהם מתוכ .3

"תבניות צד אחד" בטכנולוגיה של לוודא כי ייעשה שימוש יש לדאוג ו 

 מבלי לחורר/לפגוע במערכת האיטום. 

 

 יציקה 05.03.03

 -ם בפרט יש לשמור ולהקפיד על:קעייקר-בעת יציקת בטונים בכלל וקירות תת

 

אמץ סביר. יש להחזיר ליצרן מהבטון חייב להיות בטון לכיד  הניתן לעבוד ב .1

בטון חלק   נתיו  אינן מאפשרות להשיג  אלמנטשתכוטון הבטון כל משלוח ב

 ורציף.

ועל פי   02הנדרשים במפרט הבין משרדי חוברת  היציקה יציקה ע"פ נוהלי .2

 .מבוקרטוט ריהכוללים   1923תקן 

יקת צבמקרה שצינור או גוף אחר חודר את הבטון, יש להבטיח ולוודא כי י .3

מלא עם  הבטון מגיע למגעהבטון מצידו התחתון של הגוף החודר מלאה וכי 

 הגוף החודר.דופן הצינור/

יש להבטיח איטום כל תפר הפסקת יציקה בלתי מתוכנן העלול להווצר  .4

ך היציקה של קירות המרתף. האיטום בתהליו/או עיכובים כתוצאה מתקלה 

כמוכתב בפרקים יקים, ביבוצע ע"י רצועות עצרי מים תופחים ו/או ד

 הרלוונטיים במפרט זה.

 

 אשפרה 3.0405.0

איטום. האשפרה ע"פ נים, קודם ליישום שכבות היש להקפיד ולאשפר את הבטו

 הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה ו/או ע"פ נהלים מקובלים.

 

, באותם שטחים המיועדים לקבל CURING COMPOUND -ב ימושבאם נעשה ש

ינו על כי החומר הנבחר א, יש לוודא קות לבטוןלהיות דבו תהמתוכננו שכבות איטום

ע ברמת ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית ה או אחר העלול לפגובסיס שעוו

 .הבטון

 

ייאסר השימוש המוגדרים כשטחים לגמר בטון חשוף, בטון בגמר אדריכלי שטחים ב

 ולא יאושר כלל. CURING COMPOUND -בכל סוגי ה

 

שרות איטום ולצאת מתוך הנחה כי יש אפיא לאישור יועץ הבבכל מקרה, יש לה

 לל.ולא יאושר כ CURING COMPOUND -שייאסר השימוש בכל סוגי ה

 

 תיקונים והכנות 05.03.05

 -הבטון ביסודיות: משטחלפני יישום שכבות איטום ייבדק 

 
איטום הקונסטרקטור ויועץ הסדקים יש להתייעץ עם  שיאותרובמקרה  .1

 י שיוחלט.פולטפל בהם כ
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יטום חייבים להיות מישוריים משטחים אופקיים המיועדים לקבל שכבות א .2

ו שתבטיח את "קבלת" מערכת האיטום כנדרש ע"פ מפרטי יצרן במידה כז

 החומר.

חומר בחלל בין תבניות  בליטות בבטון שנוצרו עקב בריחת להסיריש  2.1

או מכל סיבה אחרת. למטרה זו, מומלץ להשתמש "בדסקת 

 איקה" או בכל כלי אחר ע"פ הצורך.זמו

 יםיעודים ילמלא בחומרי מליטה צמנטיייש  טוןח הבבמשטשקעים  2.2

או על ידי  אושרו ע"י יועץ האיטוםמיוצרים בשימוש חרושתי, שה

 גורם מוסמך אחר.

תה של התיקונים. האשפרה תחל כבר ביום יש לוודא אשפרה נאו

 .רשדותמשך כנ היציקה/התיקון ע"י תרסיס מים

 
ם, עליהם יש ליישם יריעות בכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיי .3

"לשבור" תחילה את הפינה ע"י יציקת "רולקה" מתערובת איטום, יש 

 צמנטית.

 ת שהורטבה יישום חומר המליטה הצמנטי ליצירת רולקה על תשתי

 בסמוך ליצירת ה"רולקה".

 ת בפולימרים חלשיפור ההדבקה תהיה התערובת הצמנטית מושב

ימר בתערובת מינון הפול . בכל מקרה,SBRאקריליים או על בסיס 

 ואופן היישום יקבעו ע"י הנחיות יצרן הפולימר שנבחר לשימוש.

  ה"רולקה" תהיה בחתך משולש שמידותיו נקבעות ע"פ המקרה, אך

 ס"מ. 5 -רך הצלע לא יהיה גדול מ או

 
ט בטון )מעקה( שמערכת האיטום ניש לוודא קיטום כל פינה "חיובית" באלמ .4

ול להתבצע ע"י קיבוע פרופיל משולש . הקיטום יכלעטוף" אותואמורה "

בתבנית בעת היציקה, או לאחר מכן באמצעים מכניים ובלבד שמערכת 

 האיטום לא תיושם על פינה "ישרה".

 

תן בטונים באיכות פני שטח  קבילה ליישום מערכות איטום היא באחריות הקבלן מ

אם כן מופיע  ם נוסף, אלאעבורם תשלו עבודות ההכנה הם באחריותו ולא ישולם לוכ

 סעיף נפרד ומפורש לביצוע עבודה זו בכתב הכמויות.

ים יום מיום יציקת שטחים אחר 21 -יום מיציקת גגות עליונים ו 30באם עבור 

רק ובאם בוצע כל המפורט עד כאן ואושר ע"י המפקח בכתב. אז,  .המיועדים לאיטום

 יטום.אז, ניתן להתחיל בביצוע עבודות הא

 
 סיכום 3.0605.0

 -לא יבוצעו כל עבודות איטום, אלא אם כן, התקיימו כל התנאים הבאים:

 
ציב, כעקרון כל משטח עליו מיושם חומר איטום מסוג כלשהוא יהיה חלק, י .1

ללא שכבת חומרים מתפוררים, ללא בליטות, ללא חומרים הנתקפים 
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כל  סגרגציה או א פיסות עץ המשמשות כשומרי מרחק, ללאלבקורוזיה, ל

 צב המכשילה את הידבקות חומר האיטום.תבנית מ

 סדקים ופגמים אחרים בבטון טופלו כנדרש, באם נדרש. .2

 ת., כולל קיטום פינוכל שאר ההכנות בוצעו כנדרש .3

מיום גמר אשפרת הבטונים ועד לתחילת ביצוע עבודות האיטום עבר זמן  .4

ת מערכת בש דיו לקבלהמקרה. זאת במטרה להבטיח כי הבטון י פכנדרש ע"

 טום.האי

ניתן אישור בכתב ע"י המפקח, לתחילת עבודות האיטום. אישור כזה יידרש  .5

 לכל שטח ושטח בנפרד.  

במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות  . 6

או במקרה של ספק, יש לאמץ  דהמוצגות בחלקיו השונים של המפרט המיוח

 יותר.ן המחמירים פרטי התכנו וליישם את

 כל ההכנות הנ"ל כלולים במחיר היחידה ולא ישולמו בנפרד. .7

 

 חומרי איטום  .0405

 לליכ 05.04.01

כל החומרים והמוצרים המופיעים במסמך זה בשמם המסחרי, אינם אלא מוצרים 

ר ערך" )ש.ע.( לידם. בכל מקרה אישור חוממייצגים ויש לראות כאילו נכתב "שווה 

 ם בלבד. ש.ע. משמע, שווה ערך בתפקוד ובמחיר.יועץ האיטו כש.ע. ע"י

ר בכתב כי אכן הינו אישוכל מוצר מסחרי חלופי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל 

ש.ע יועץ האיטום, בלבד, מוסמך להוציא אישור שכזה, הכל בהליכים מסודרים 

 כמקובל.

ר או מוסמכים לאשהם ורק הם  יג מוסמך של היזם ויועץ האיטוםהמפקח או כל נצ

לדחות כל הצעה לביטול ו/או שינויים במערכות האיטום המתוכננות, שינויים 

 גורם אחר. ו כלהיזומים ע"י הקבלן א

 

 אספקת החומרים והמוצרים  05.04.02

כתב הכמויות ו/או בתכניות יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או ב

כלים יבמוזות מקוריות של היצרן ה אחר יסופקו לשטח באריו/או בכל מסמך נלוו

א סימן שיר כל חומר או מוצ .סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר, הכל לפי המקרה

 דרך ברור הכולל את שם היצרן ו/או את סימונו ותאור החומר, מרכיביו החיוניים 

 

 צוין גם תאריךותאריך ייצור. באם "חיי המדף" מוגבלים יירות ישומו, כללי זה

 של החומר. התפוגה

על הקבלן להוכיח ולתעד שאורך חיי המדף ותאריך או תפוגת האחריות לטיב החומר 

לפני מועד היישום המתוכנן )בוודאות( של החומר. נעשה שימוש מים אינם  מסתיי

את השימוש בחומר שנותר באריזה  חלקי בחומר מתוך אריזה ויש כוונה להשלים 

 יקבל לכך הקבלן המבצע  אישור מוקדם מן המתכנן. - ותרבמועד מאוחר י

 

 אחריות לטיב המוצרים 05.04.03
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חריים במפרט, בכתב הכמויות המס ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם .א

ו/או בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע 

בחומרים ות תוך שימוש אחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעמ

 .אלה

ישראליים יעמדו בדרישות התקנים חומרים שלגביהם קיימים תקנים  .ב

 .הרלוונטיים

 אחר אומוכר לתקן  יתאימו תכונות החומרים - אליבמידה ואין תקן ישר

 על ידי יועץ האיטום.כפי שיפורטו רשימת דרישות ל מפמ"כ או

דגימות  ,לספק, על חשבונו לדרישת יועץ האיטום ו/או המפקח מתחייב הקבלן .ג

ח אדם וכל יתר האמצעים ומהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן כלים, כ

ברתם של החומרים לבדיקה להע הדרושים לביצוע הבדיקות במקום או

 .ו/או המפקח ל כפי שיורה יועץ האיטוםוהכ - במעבדה

 
 ביצועדרישות מקדמיות ל  05.05

 תנאי סף - וםלביצוע עבודות איט קבלני משנה 05.05.01

 
אשר ייבחר לביצוע עבודות איטום בפרוייקט זה יהיה חייב באישור מוקדם כל קבלן 

 של יועץ האיטום.

ן איטום מוסמך" מטעם מכון התקנים או ש"ע של גוף מקצועי "קבלהצגת תעודת 

סף לאישור הקבלן כקבלן המבצע  מוכר  או לפחות תעודת "אוטם מורשה" היא תנאי

 פרוייקט. אולם אין תנאי זה תנאי מספיק .עבודות איטום ב

קודם לקבלת האישור, על הקבלן המועמד להציג מכתבי המלצה מגורמים הנדסיים 

ידים על יכולתו להתמודד, בצורה מקצועית, עם העבודה נשוא מפרט זה, המע מוכרים

ות על כל שלביהן. כמו כן, על קבלן האיטום לרבות התקנת מערכות האיטום המוכתב

עמד להציג רשימה של עבודות דומות שביצע בעבר בהצלחה, לרבות עבודות המו

 בהיקף כספי דומה, אותן ניתן לבדוק ולבקר. 

קבלן מבצע בפרוייקט יוצא ע"י יועץ האיטום ו/או נציג מוסמך אחר לן כאישור הקב

 מטעם היזם.

 קבלן אינו עומד ברמההסתבר כי מאך בפועל  ,שוראיהבכל מקרה, גם אם ניתן 

לסלקו מהשטח ולדרוש קבלן אחר רשאי המקצועית הנדרשת יהיה יועץ האיטום 

 תחתיו.

 

ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון פית בנושא זה, פסיקתו של יועץ האיטום תהיה סו

 בהצעתו.

או מתוך  מה נסיון של קבלן או עובד מטעמו לחמוק מהוראות המתכנן  מתוך כוונה 

תהווה עילה להפסקת עבודת הקבלן המבצע  שיחשב ע"י המתכנן כמוגבלות טכנית

 לצמיתות.

 זיהה  המתכנן בורות מקצועית מכל סוג שיש בה לאיים על טיב עבודות האיטום

 פן ישיר  או באופן משתמע רשאי הוא להפסיק עבודתו לצמיתות בפרויקט.באו

 

 בטיחות 05.05.02
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 והגהות טיחות האיטום כל עבודה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הב לא יבצע קבלן  

 -חייבים כולל:תהמ  

יש להקפיד על כללי בטיחות וגהות בביצוע העבודה בהתאם לכל דין והיגיון.  א.

לחומרים נדיפים  יש להתייחס לרגישות אישית בכל הקשור יהות בעניין הג

 מהפריימירים למיניהם.

 להשתמש החומרים וחומרי הלוואי בהם הוא עומד  הכרה יסודית ומלאה של ב.

 לאדם ולסביבה. מהם חדאל והסכנות הקשורות בכ

כמוכתב יה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת ביצוע עבודת איטום באש גלו ג.

 שמישיםהצבת מטפי כיבוי אש מוסד לבטיחות ולגהות תוך הקפדה על ע"י ה

 ו שטיפה.זמין לכיבוי אש ו/א מים ונגישות למקור

אחר יחידות טיהור אוויר או כול מקום ו סיור מוקדם ומיפוי כל המקומות כמ ד.

לגרום לאי בעלי חיים גזים/ריחות שיש בהם שדרכו יכולים להגיע אל אנשים ו

 שלום לגרוע מזה.חס ו נוחות או

 שלמותעל ו שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות ה.

 והסביבה. העובדים, הסובבים

 ומקרה. אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מקרה ו.

 

 רציפות שכבות האיטום 05.05.03

קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר לא בא 

בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא הדבר, בעוד יטוי לידי ב

 צד לנהוג.מועד, לידיעת המפקח, אשר יקבע כי

לחדירת מים עליו להמנע מבצוע פעולות  זיהה הקבלן כשל מכל סוג העלול לגרם

שתוצאתן  כשל בהשגת המטרה שהיא :מניעה מוחלטת של בעיות רטיבות . לא נקט 

 ת יחולו ההוצאות הנוספות  הכרוכות בתיקון המצב עליו.רך זאהקבלן בד

  

 קבלת הסברים 05.05.04

 ליצור קשר עם קבלןהות האיטום, באחריות לפני התחלת ביצוע עבוד

פרטי הבניין וכל גורם  המפקח, לבקש הנחיות והסברים ולוודא הבנת המפרטן/המתכנ

 שיש לו השפעה על הביצוע.

יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם לתחילת הביצוע. יות, הערות לתכנון והסתייגו

תו כפתרון נכון, מלא ושלם. "פ התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלע -ביצוע העבודה 

 ות להסתייגויות וטענות בדיעבד.לא תהיה כל התייחס

 

 אחריות לעבודות האיטום 05.05.05

ן המוכתב בתקן  ך הזממשאחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על 

  .2752הישראלי 

 
 המטרה ותקינות קולטי מי הגשם והמרזב בדיקות הצפה 05.05.06

 יעברו בדיקת  איטוםובים, מטבח, מרפסות וגגות עליהם יושמה מערכת חדרים רט

  05תקנית. הבדיקה תבוצע ע"י גוף מוסמך וע"פ הנחיות הספר הכחול פרק  הצפה 
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 ריקון ת בדיקת מערכת הניקוז כנדרש ע"פ התקן. לרבו ,1476ותקן ישראלי מספר  

 ה עדות לכך כי מערכת המים יעשה רק ע"פ הוראות המפקח, בכתב. אישור זה יהוו 

 .צפה כנדרשהאיטום עמדה בבדיקת הה 

 באחריות הקבלן לוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת ההצפה, 

 צורך, לוודא כי מערכת החשמל ידת האפשרות לריקון מהיר של מים במ -כגון: 

 לא תבוא במגע עם המים וכו'. עלות ההצפות כלולה במחירי היחידה. 

 

 אופני מדידה ותשלום 0705.05.

לה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה ואושרה. התשלום יחושב ע"פ כפו

ים. השונ כל השטחים המטופלים ימדדו, בדרך כלל, תוך הפרדת המערכת למרכיביה

היינו, שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום לקיבוע 

 טים סביב קולטנים וכו'. היריעות, עיבוד פר

ביריעות ופחת חומרים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה  למען הסר ספק, חפיות

 הנקוב. כך גם ההצפות לביקורת.

ת מעל לשכבת קישור תואמת. במידה וכך, ותקנוככלל, מערכות איטום ביטומניות מ

נקוב. במקרים גם אם לא צויין במפורש, מחיר שכבת הקישור כלול במחיר היחידה ה

 והדבר יצויין במסמכים במפורש. מסויימים אין צורך בשכבת הקישור

 כל המחירים כוללים את אספקת החומר/המוצר והתקנתו ע"פ הנחיות המפרט.

ן  ביצע את העבודה באיכות מופחתת )כגון הפחתת עובי שהקבלהוכח בדרכים שונות 

במקום  APPת ) למשל יריעת  יריעת האיטום או ביצוע איטום ביריעת  מופחתת עלו

יריעה רגילה במקום יריעה נגד שורשים, עובי , Mבמקום יריעת  R עתירי, SBSיריעת  

ויות תיקון/שדרוג  ו מעלמופחת(  רשאי  המתכנן להמליץ על ניכוי/קנס גדול  בערכ

 והבאת מערכת האיטום למצב שתוכנן.

 

 איטום תכנון  05.06

 

  הבאים במגע עם הקרקעי חלקמעטפת איטום  05.06.01

 י מעליות,ת ראשי כלונס, פירתת קרקעיים, לרבו בנהלקי מום חהמערכת לאיט

יעה מתחבר הבטון היצוק מעל היר. וןויה מיריעות המתחברות לבטעש תהיה 

 טחה.כני, בכל שר מבחיבו 

  .(פזקר) PRE-B או (ביטום) "ביטומפרוף" יריעות להתקנה כדוגמת

 

 רביים.המערישות התקנים ל דדנה בכרת מדינה מערבית ותעמותוציהיה מ תיעוהיר

 

 שרת קורוקו כלונס ראשיאיטום ראשוני של  .א  

 3.41-16 ,3.16-46פרט 

 

ו/או קורות  ראשי כלונסעל  לקבלת מערכת האיטום הכנהלאחר השלמת עבודות 

 רהקו/סביב הכלונס ,קורה/הרום האופקי של הכלונסעל חומר איטום , יש ליישם קשר

 .ורהלונס/קהכשל  םו האנכייצידיועל 
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ל הפן ום עיטק"ג/מ"ר. גובה מערכת הא 3.0 -מר המצטברת לא תפחת מהחוכמות 

 ס"מ.  50 -טן מקלא י -כלפי מטה  המדוד מהקצה העליון קורה/הכלונסהאנכי של 

של פנימי מערכת האיטום תותקן מצידה החיצוני וה –במקרה של קורה היקפית 

 הרצפה.ל רום צפה וענכי של הרעל הקצה הא גםרה. כך הקו

 

 למפלס האדמה.ת, מעל ס"מ, לפחו 30 תעלההאיטום  כתמער

 

וחומר  נסהכלוש ראס"מ על  2-5האיטום מתחת לרצפה תעלה יריעות כת מער

 ה.מרח על היריעיהנ"ל י וםהאיט

 

  A-12גום ספיד או מסטי, כדוגמת ביטומני ם הינו חומר איטוםולייש וםאיטהחומר 

 .או ש.ע מאושר

 

 מ"מ. 0.5שטוחה בעובי   HDPEת ריעע"י יהאיטום האנכי הגנה על 

 

 ת לימעאיטום פיר  .ב

 .3.42-11פרט 

  וחלק כנדרש. יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפת הפיר. הבטון הרזה יהיה מ

 דקים.ים מהולחילופין, ניתן ליישם את היריעה על גבי מצע

   בהיקף הרצפה  –רן "פ הנחיות היצע ללאיטום הרצפה. הכמערכת התקנת

 .ההיקפית בניתום ותוצמדנה לתאיטהת יריעו תעלנה

 מערכת האיטום.ירות מעל לישק בטון הרצפה נוצ 

  דרופילי תופח על בסיס היאיטום תפר הפסקת יציקה ע"י התקנת עצר מים

 בנטונייט.

 צידהל עוביקהצמדה ותוך איטום הפרישת מערכת הקירות ע"י ום איט 

 .ני של  התבנית ליציקת הקירהחיצו

  יושמו קודם ות האיטום שת מהקיר עם יריעם היורדויטוחיבור יריעות הא

 ס"מ. 20 -ת פיר המעלית בחפיה של לא פחות מן לאיטום רצפלכ

 יר.יציקת הק 

 כנ"לקה פר הפסקת יציטיפול בת, ם קירות הפיררוב. 

 

 ייעשה ע"י יועץ אחר.עיים קרק תכנון ניקוז וסילוק מים מסביבת חלקי מבנה תת

 

    נהלמבבאזור הכניסה  איטום .ג

 3.16-56פרט   
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ייעודו של  .המבנהתוך בנה ואל מחוץ למבמעבר ון יש לצקת סף סמוי מבט .1

שמחוץ למבנה לזו שמתחת לריצוף הסף הסמוי, ניתוק מוחלט של החול 

 המבנה, יעוד זה גם יקבע את גובה הסף הסמוי. שבתוך 

 דשה יש לחבר בקוצים ובדבק המקשר בין בטון ישןאת קורת ההפרדה הח

 טון חדש. לב

כת האיטום תעלה על מגולוון. מער פח הבטון יש לקבע פרופיל ורתחג אל .2

יש להדביק בדבק אפוקסי חגורת הבטון ועל הפרופיל. את סף האלומיניום 

 אל היריעה. 

, יש לוודא כי התשתית, המיועדת לביצוע האיטום, נקיה מכל חומר רופף .3

דרש ו נאינכל חומר זר ששל חלקה וללא ברזלים, חוטי קשירה ו/או שאריות 

  .בתכניות לביצוע

רך המישק בין המישור האופקי של הגג לבין ההגבהות. ום רולקות לאוייש .4

ולימרי. תוסף פס"מ מתערובת צמנטית המכילה  4x4 -ת של כהרולקה במידו

 .מתערובת ביטומניתלחילופין, ניתן ליישם רולקה חרושתית המיוצרת 

ת ישור )פריימר( ביטומנית קשכבת, יש למרוח לקולאחר ייבוש מלא של הרו . 4

 " מתוצרתGS-474" מתוצרת "ביטום" או "101"פריימר קנית, כדוגמת ת

. היישום על כל השטח, גר'/מ"ר 250 -הפריימר, לא פחות מ"פזקר". כמות 

 מים. ייבוש. כולל הרולקות ועליה על ההגבהות עד לגובה אף ה

ר על כל השטח, כולל מ"/ק"ג 2.0כמות של ב 75/25יישום שכבת ביטומן מופח  .5

 מפלס שכבת השיפועים העתידיים.לס"מ מעל  25 -ות לגובה של כגבההה

. בעת היישום, יש להקפיד SBS/4/Rהיריעה מסוג  ביטומנית. ריתוך של יריעה .6

ת סמוכות ועל הלחמה מלאה ס"מ לפחות בין כל שתי יריעו 10על חפיפה של 

 של היריעות לתשתית. 

המיועד חד רכיבי ני אלסטומרי תזה של חומר איטום ביטומן לבצע הילופין, ניתלח

 .מאושר עש.צרת ביטום או , מתוA-12. חומר איטום כדוגמת ליישום בשכבה עבה

 יישום ע"פ הוראות יצרן.

פיות בין יריעות " או ש.ע על כל הח244מריחת מסטיק מסוג "מסטיק  . 7

 השונים. טיםיבוד הפרובעסמוכות באזור המרזב, בפינות 

כולל בד גיאוטכני להגנה וניקוז על  לת מימדיות,ת HDPEפרישת יריעות  .8

 .האיטום

 דק כמצע לריצוף.פיזור חול / חצץ  . 9

 ריצוף. .10
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 ודרים את הבטוןאיטום סביב צינורות הח .020605.

   

 לוי אדמהכנגד מיקיר  /פה נור החודר דרך רצאיטום סביב צי א.   

 .4.20-3 רטה פרא

 -של כיריעה ברוחב ר. השושנה" סביב הצינוכ" יריעה הנדבקת לבטוןם יישו  .1

 20 -החודר וילופפו סביב הצינור ס"מ מרוחבה  20 -ס"מ תמוקם כך שכ 40

ה האיטום שיושמ"שושנה" ויודבקו ליריעת ס"מ הנותרים יחתכו ויפרסו כ

 CEM ר בעזרת דבקנויהצריעה סביב על תבנית הקיר. הדבקת היודם לכן ק

805. 

 פולימרעל בסיס מים  עצררצועות  2קבע יש לז הקיר, מרכיב הצינור, בסב .2

ייעשה ע"י הצמדת קצה י קצוות עצר המים החיבור בין שנ .שאינו תופח

מים פוס את עצר הכדי לתט קשירה זיקון או בחותמש באלקצה. ניתן להש

חוט  דפילחתוך את עו וכן ידההמיתר על פיד לא להדקו במקומו, אך יש להק

 רה.הקשי

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כדי לוודא מילוי  .3

ה לייבוש מגע מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנא של החלל בבטון ומל

 ן.של הבטו מלא
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 החודר קירר כבלים/צנרת דרך שרוול איטום מעב .ב

 .4.60-9פרט  אהר

ברים דרך שרוול החודר קיר, יעשה על ידי העו לים/צנרתכב ום החלל שביןאיט

 .STOPAQ FN-2001 פותח במיוחד למטרה זו כדוגמתחומר ייעודי אשר  

 -חיות הבאות:יישום החומר יעשה בהתאם להוראות היצרן ולהנ

 לת וכו'.ל לכלוך, פסול המיועד לאיטום נקי מכה יש לוודא כי החלתחיל .1

או ל גיבוי סביב הכבל/הצינור החודר רופיעל ידי פת י"תבנית" פנימיצירת  .2

 השרוול.ן בעומק לחילופין יישום פוליאוריטן מוקצף, או לוח פוליסטיר

 10-12 -ות מחפלוי של לא מיקום "התבנית" הפנימית יעשה כך שיבטיח מי

 רוול(.ום )המדידה לאורך השס"מ של חומר איט

לוודא  רוול יש ת השחודרים אה דכבל/צינור אחר מיותותם המקרים שבא .3

כבלים/צינורות  2הפרדה בין הכבלים והצינורות. המרחק בין הדפנות של כל 

 מ"מ. 3 -כים לא יקטן מסמו

השרוול ר לבין החלל שבין הכבל/צינו בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את .4

 יטום.בחומר א

 השטח.י פנ ית כמחסום עלניצותקין "תבנית" חלהמומלץ פשר במידת הא .5

לצורך זה. "התבניות" שהותקנו  2נו, חומר האיטום יהיה תחום על ידי היי

במישור פני , את חומר האיטום בעזרת מריתלחילופין, ליישר ולהחליק, 

 הקיר.

 .החודרלצינור  מומלץ להתקין פלנצ' מסביב קיים לחץ הידרוססטי, באם .6

 

 רטובדר ח תקה של רצפיציצינור החודר בסביב איטום  .ג

 .4.65-2ראה פרט 

במקרה של צינור החודר את הרצפה ביציקה, קודם ליציקת הרצפה, יש להתקין 

במרכז חתך הרצפה  מיקום הרצועה, .תופחשאינו פולימר על בסיס ם עצר מירצועת 

 העתידית. 

ן גבהת בטוה תהרצפה, יציק נת המערכת לאיטוםרצפה ולאחר התקלאחר יציקת ה

ם ההגבהה יש להתקין מערכת איטום ס"מ. על רו 4-7 -ההגבהה כבה הצינור. גויב סב

 "מ.ס 20 -האיטום לא פחות מרכות בין שתי מעכזו שהותקנה לאיטום הרצפה. החפיה 

ון קרדי עם צוואר  DALLMERקין אביזר חרושתי מסוג לחילופין, יש להת

 (. MBMום )ות עם מערכת האיטלהתחבר

 

 

 דר גג בטון יצוקהחור ונציאיטום סביב  .ד

 . 4.70-1פרט 

 

 על בסיס פולימר שאינו תופח.  סביב הצינורעצר מים ליפוף רצועת  . 1

 ריטוט. כל זאת כדי לוודא מילוי בהדרגה, ברצועות, תוךתעשה  יציקת הבטון . 2

ל היקפו. המתנה לייבוש כר בצינוהבטון ל מלא של החלל בבטון ומגע מלא בין

 ל הבטון.מלא ש
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 ת לוחות לבידוד טרמי, ע"פ החלטת היועץ.התקנ  .3

 יציקת מדה לשיפועים. . 4

 -הבטון מסביב לצינור, יש לבצע:יקת הגבהת קודם ליצ

 .4.70-1ההגבהה ראה פרט  דותור החודר. מיציניציקת הגבהת בטון סביב ה . 5

פריימר שכבת , , לרבות רולקההמפרט לאיטום הגגישום מערכת איטום ע"פ י .6

 .פ המפרטת איטום ע"ויריעו ביטומן ה שכבתעלי

מניות לאיטום הגג, כולל עליה על ביטועות הלאחר השלמת יישום הירי .7

 STOPAQ WRAPPING יישם רצועה ייעודית דביקה מסוגל ההגבהות יש

BAND. 

 

 קולטן מי גשםאיטום סביב  .ה

 .4.70-13ראה פרט 

  

 :ביטומניות ריעותל יה שביטומן ושכבה ראשונלאחר יישום שכבת ה 

  ולל זר כהאבי .DALLMERיעודי מסוג התקנה של אביזר חרושתי  .1 

 . MBMע"י חברת  לביט" ומשווק"ד ביטומני וחבק גומי כדוגמת צווארון   

  תעלה בחפייה על החלק השטוח של השניה  איטוםת היריעריתוך  .2 

 אליו. ותרותך  ר האביז  

 

 על האטם גומי של האביזר., יש להגן טומניהביון בזמן ההלחמה אל הצוואר 
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 ותעבודות מסגרות ונגר - 06פרק 
 

 כללי 06.01

בהוצאתם  59ופרק  11פרק , 06וספת למפרט הכללי פרק כל האמור במפרט זה הוא בת א.

ריכל המצורפים לרשימות המעודכנת, ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האד 

 ."רפקעולתקני מסגרות הפרטי  

 

 הוראות כלליות 06.02
 
בעבודות  שנים לפחות 5יון של הקבלן לביצוע עבודות המסגרות יהיה קבלן בעל נס .א

כל קבלן  בור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, דומות במבני צי

 נים הנדרשים.שלדעתם הבלעדית לא יענה על הקריטריו

 
ר, את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתכניות יצוהקבלן יבדוק, לפני תחילת הי ג.

כניות ח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין התובמקום, יודיע לאדריכל ולמפק 

 ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה הסופית. 

קבלן אחראי גם להשארת חול עליו כל האחריות. הת -לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן 

ול נכון, אפשרויות הפתיחה והניקוי של פריטי הנגרות תפעמרווחים מתאימים לצורך 

 י הקבלן.רכת הכוללת. כל שינוי שידרש לפתרון יבוצע ע"ו/או המסגרות ושילובם במע

 
האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה או חלוקה  ד.

 ופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת במחיר.שונה מזו המ 

 
,    (.  תכניות אלו 1:10הקבלן יכין, תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור )בקנ"מ   ה.

יובאו לאישור האדריכל, שיורה לקבלן על בתוספת  דוגמאות  הפרופילים והפרזול,  

שום עבודה לפני התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך אישור התכניות. לא תבוצע  

התכניות. במקרה של תכנון אלטרנטיבי מצד  רטישהאדריכל אישר סופית את כל פ 

 .06.01ף הקבלן יפעל כאמור במפרט המיוחד סעי 

 

פריט אחד מכל אחד מפריטי הנגרות ו/או  על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת ו.

בחירה אקראית של המסגרות לפני הייצור הסדרתי או, לחילופין, פריט שייבחר ע"י  

 המפקח. 

 
ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מטיפוסי  יותלאחר אישור התכנ ז.

טרם  במפרט הכללי. הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי 12013הפריטים בהתאם לסעיף 

אישור אב הטיפוס וצורת הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות 

 עליהם האדריכל. שיחליט 

 
 יובאו לאישור האדריכל לפני הביצוע.ד' כל דוגמאות הפרזול, הציפוי, הגוונים, וכ ח.

 
 לידה.כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מח ט.

 
 להובלה לבנין, אחסנה וטילטו     06.03
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 .יש לחזק חלקי המסגרות והנגרות כדי למנוע עיקום בעת המשלוח והטילטול א.

 
ק. וחזעטיפתם בחומר מגן יציב  מורים של המוצרים ע"ייש להגן על הפנים הג ב.

המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה מפני שריטות,  

 .פיזיות ו/או הכתמה גיעות פ

 
ישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים שאין בהם כדי לגרום היצרן יספק ו ג.

 .נזק למוצרי המסגרות והנגרות 

 
 (.ורףמסגרות מרחבים מוגנים )הכל לפי פרטי פיקוד הע .0406
 

 ם כל עבודות המסגרות במרחב המוגן הקומתי יתבצעו בהתאם להנחיות פקע"ר ובהתא

 לתוכנית מרחבים מוגנים המאושרת ע"י פקע"ר.

  דלת המרחב המוגן תהיה במידות המצויינות בתכניות תוצרת "רב בריח", "פלרז" או

ילה נע דו תכליתיות, צירים, אטמים סף, בריחים, מערכתש"ע.פרזול ע"י ידיות  

 סטנדרטית עפ"י בחירת האדריכל.

 למרחב  7נפי דור חדש לפי תקן הג"א אספקה והתקנה של חלון הדף מוסדי נגרר חד כ

ש"ע  "רב בריח" ו/או "פלרז" ו/אורזול בהתאם לרשימות. החלון, יהיה מתוצרת מוגן.  פי

נדרשים ם הוכל האטמים, הפרזוליאלומיניום פנימי לל חלון מאושר ע"י פיקוד העורף, כו

ון התקנים עפ"י הנחיות פיקוד העורף, קטלוג היצרן והנחיות האדריכל, הכל בהתאם מכ

 בסעיפים קודמים.ופיקוד העורף. גימור עפ"י המופיע 

 למרחב המוגן יהיו מפח פלדה בקוטר המצויין  וצינורות פורק לחץ צנורות האוורור

שתות, הברגים וכד' הר ת ויכללו גם את כל העוגנים והאוגנים, המכסים,ברשימו

                                                                               הנדרשים ע"י פיקוד העורף. 

הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף. גימור עפ"י המופיע בסעיפים 

 קודמים.

 קלרים, תקשורת, פרנה של שרוולים להזנות של מזגנים, ניקוז מ.א, סאספקה והתקנ

מר משחתי אטימה בחו תכוללותכולת המחיר חשמל ואחר תיקני לממ"מ. הביצוע 

 ובשלמות בהתאם לתוכניות.

 תנור.עה בילוון וצבגימור בגי 

 
 .תכולת המחיר  .0506
 

 בהתאם למחיר הכתוב בכתב הכמויות.מסגרות ישולמו העבודות 

 כוללת את  העבודות הבאות. ה מחירי היחידנוסף לאמור במיפרט המיוחד תכולת  

 /או מסגרות, כפי שהוא מופיע כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו
לביצוע  -ות, יכלול אל כל הנדרש לפי התוכניות, המפרטים וכו' ברשימות ובתוכני 

בתכניות  דרישות לא באו לידי ביטוי מלא מושלם במקומו בבנין וזאת אפילו עם כל ה
 ים, אולם הם דרושים לביצוע מושלם.פרטאו במ
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 מתקני תברואה -  07פרק 

 

 תאור העבודה   07.1

ביב יש לבצע קר פוסט טראומה באוניברסיטת תל אבמסגרת מכרז השלד של פרויקט הבנין לח

 העיקריות הבאות : את העבודות

ותוך  המערכותנה מתשתיות העוברות בו תוך שמירת המשך תפקוד פינוי משבצת הקמת המב א.

 התחברויות למבנה המתוכנן.כדי הכנת 

 ג הבנין ושפיכה ת קומת המסד של הבנין ומערכת ניקוז גשם מגצנרת שפכים בקרקע מתחת רצפ .ב

 שטח.לחופשית  

  

 תנאים כלליים   07.2

 

  רשימת מסמכים  07.2.1

 לתי נפרד מהמסמכים הבאים:מפרט זה מהווה חלק ב

 הצעת הקבלן. -

 בלן.שיחתם עם הקהחוזה  -

 מפרטים כלליים: -

 .57, 11, 07, 01, 00משרדי פרקים: -המפרט הכללי הבין - 

 .1205תקן ישראלי  - 

 קני תברואה(.אות למתהל"ת )הור - 

 .ויותכתב כמ -

 תכניות. -

 

  ביצוע העבודה  .407.2

ת רטים ולתקנים ובהתאם לתכניות הנושאונה בהתאם למפות תבוצעכל העבוד

 . ע"מאושר לביצוחותמת "

במהלך לקראת הביצוע וואלה שימסרו  הצעת המחירהתכניות הן אלה שנמסרו עם 

ת ו/או שינויים. לקבלן לא תהא כל העבודה למטרת הבהרות, הסברים, השלמו

 תירה להיקף השינויים גם אם הם עומדים בס זכות תביעה בגין

 ולל ו/או כתב הכמויות.החוזה הכ

 

ות להיות שונות )כגון סידור חדרים, חלוקה יועשלביצוע ת כי התכניומודגש בזאת 

חומר וכו'( וכי ה , פרטיםפנימית, סידור שונה ליחידות השרותים, העמדת ציוד

אשר אינם משתנים בגין שינוי להצעת המחיר הינו לצורך קביעת מחירי היחידה 

 הביצוע בפועל. בלן לפניתכנון כל עוד נמסר לקה

ודמים לו בנושא והקבלן יהא ל את כל הקטלקבלן מב סרנויים שימכל שרטוט שי

 אחראי לכל פעולה שנעשתה 

 שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 
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כל החיבורים לקווים פני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את ל

 בוצע במועדאישור פרטי ביצוע. כל זה יולהגיש ללברר אפשרויות ביצוע הקיימים, 

 עבודות ללא עיכובים.ע הושיאפשר ביצ

 

לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים 

ההתחברות.  על ידי מודד מוסמך את רום למדוד בפועל ,וים וכו'()שוחות, קו

 כובים.ת ללא עיד שיאפשר ביצוע עבודוהמדידה תתבצע במוע

 

ון על הקבלן לידע מידית את התכנ ינתונמדידה ותאמה בין הבמידה וקיימת אי ה

 המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן.

צפה, עובי התכנון )גובה מילוי בר במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני

 קיר וכו'( על הקבלן ליידע 

 נן. מתכורך קבלת פתרון מהמידית את המפקח לצ

נויים כל השיוריות הקבלן מה יהא באחהמשך ביצוע כאשר קיימת אי התא

 על חשבונו. יווהתיקונים יה

 

 .פיקוד העורףי התקנות, המפרטים ואישור פ-עבודות במרחב מוגן יעשו על

 

הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן  לכלפקח ש לקבל אישור מוקדם מהמי

 הכמויות.בכתב ט, בתכניות או מסוים במפר

 

וחות פיקוד וכו'( ישירות על למחליפי חום, , משאבות, אין להתקין ציוד )מיכלים

ס"מ מינימום שמידותיו מעט יותר גדולות  10הרצפה אלא על בסיס בטון בגובה 

 אם צוין אחרת במפרט המיוחד של הציוד. וד. הנחיה זו גורפת אלאמרגלי הצי

 

 להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה.נוחה ן שתתאפשר גישה ציוד יותקן באופ

 

 ופעל בהתאם להוראות אלה.אות היצרן, יותקן ויו קיימות הורשר לגביד אציו

 

ם אם ג , לקבלת מערכת מושלמת ופועלת,העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה

 טויו בתכניות או במפרטים.לא מצא הדבר את בי

 

 חידה השונים.כל האמור לעיל כלול במחירי הי

 

  ביקורת העבודה  .507.2

ה של עבודה אשר לא בוצעה והריסוי קון, שינתירוש מהקבלן המפקח רשאי לד

להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך  בהתאם לתכניות או

 שתקבע על ידו.התקופה 
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אימים המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מת

ת וועקבבדיקות החומר נוסף לבדיקה ובחינה של כל  ן רשאי לדרושכ לעבודה וכמו

 בתקנים הישראליים.

 

ה, או חלק ממנה, או עבודה ותהמפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל

  דעתו במקצוע מסוים, אם לפי

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות התכנון. אין

 

החומרים,  אחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיבבע היחיד וההיה הקוהמפקח י

 אופן ביצועה.ול טיב העבודהל

 

הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה 

 את לבדוק שהיא בכדי לאפשר לו

דעה . במקרה שלא תתקבל הולפני כיסוייה אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה

חלק ו להרוס כל רות להסיר את הכיסוי מעל העבודה ארשאי המפקח להו -ת כזא

 ל חשבון הקבלן.ה עמהעבוד

 

 כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה.

 

 מסירת המערכת  .607.2

 

ירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של עם סיום העבודה ולקראת מס  א.

ן זרימה וכו'. כן יכיציוד, כיווני ד, פרטי המספר הציויצויינו  המערכות אשר בהן

ואלה שהכין בעצמו. סרו לו ה שנמאלל (AS MADE)ניות עדות הקבלן תכ

תת  . תכניות עדות של קווי צנרת)אוטוקד( תהיינה ממוחשבותתכניות העדות 

על  ים, אספקות, ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלןכגון מקרקעית 

 .עות מודד מוסמךחשבונו באמצ

 

שילוט  ו'. ההצנרת וכשאבות, הציוד, הברזים כין שילוט מפורט לכל המהקבלן י  ב.

יחוברו למקומם באמצעות שרשרת רבופל. השלטים גצדדי -יהא עשוי סנדוויץ דו

 5X15מינימלי של השלטים רגי קדמיום. גודל )פליז או מגלוונת( או באמצעות ב

 ס"מ.

 בהדבקה, במרחקים רת יהא כמתואר במפרט הצביעה. השילוט יבוצעשילוט צנ  

הזרימה  השלט יציין את כיוון ות.פנית או הסתעפכל תד מ' ולי 3שלא יעלו על 

 בתוך הצינור.

 

 :תיק הכולל לקראת המסירה יכין הקבלן  .ג

ת מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות כת תכניו(      מער1

, דל ציוופי שס םמיקו, רצפת קומת קרקע, מרתף()כגון צנרת מתחת  נסתרות
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הביצוע של קווי הביוב  לאחרניות מדידה ותכ העבודותטי פר ,ציוד וכו'

 והתיעול.

לצורך כך מדיה . הקבלן יקבל )אוטוקד(התכניות יבוצעו במערכת תיבם  

 .המקורית המערכתעם תכנון  מגנטית

צת ופרטי מלשימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מור   (2

 ון(.פלוטבת הספקים )שם, כתו

 הן רשומות על שם המזמין.תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כש (3

 יםתיק 3אישורו יסופקו  לאחר פקח.לאישור המ תיקבשלב הראשון יוגש    

 מושלמים.

ותנאי להגשת  רכתקבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המע   

 פי.החשבון הסו

 

בהתאם לתכניות ולמפרטים,  ועל כראוי,י המתקן גמור ופאם יקבע המפקח כ  .ד

לקבלן )תעודת השלמה(. במידה ויתגלו ליקויים  בכתב שורעל כך אי הוא יתן

הקבלה והקבלן מתחייב ירשמו בדו"ח  המתקן, הםאשר אינם מפריעים לתפעול 

 שיקבע המפקח.לתקנם תוך פרק זמן 

 

חת בחשבון כי לקבתפעול המתקן. על הקבלן יך את אנשי האחזקה ן ידרבלהק       .ה

 .באופן עצמאי לו לבצע את כל הפעולות הדרושותוכשי כך עליו להדריך האנשים

 

 ת במחירי היחידה.כל הפעולות הרשומות לעיל כלולו  .ו

 

   תאום  .707.2

קבלן , וןטחן בקציהמהנדס, מחלקת אחזקה,  ,המפקחהעבודה תבוצע בתאום עם    

ובתאום עם המשתמשים באתר. אי לכך יקפיד ספים הפועלים באתר ים נוקבלנ ,הבניה

 קבלן על הנושאים הבאים:ה

מים ובשעות לא תיאום העבודה עם המפקח במקום. ייתכן ויהא צורך לעבוד בי  -

 .ובכתבמראש  קווים לפני תיאום ואישורין לנתק או לחבר רגילים. א

קבלנים  עות ע"יוצאה של עבודות המבוצה בשלבים שהינם תעבודיצוע ום וביאת  -

 ת אספקות.להבטיח רציפו אחרים או בשל הצורך

 לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבנין ובסביבתו.  -

 לתנאים בשטח.רועשות יקבעו על ידי המפקח בהתאם שעות הפעילות לעבודות 

 שית.ריעים לתנועה החופומות המפוציוד במקחומרים  לא להניח  -

 .הדרושיםולנקוט בכל אמצעי הבטיחות  ה ברכוש ובנפשלמנוע פגיע  -

 בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת.

 

  אחריות  .807.2

משך תקופת  ן.' ולפעולה תקינה של המתקוחראי לטיב העבודה, החומרים וכהקבלן א   

הינה ניות ולכל הקשור למפרט זה, כמאלקטרו לצנרת, למערכות ה הבדק והאחריות
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או לפי המצוין במפרט הטכני  או לפי תנאי החוזה, מיום המסירה ך שנתייםלמש

 הגבוה מביניהם. ,סטיק מסוגים מסויימים(שנים אחריות לצנרת פל 10)לדוגמא 

 

ן חזקה שיתש בהתאם להוראות התפעול והאהשירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמ   

אלה אינן גורעות מאחריותו של  שיידרש. פעולותירשמו בתיעוד כפי לן והפעולות הקב

 ע.הקבלן המבצ

 

 ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת   

במפרטים המתקנים והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ו

עד הסברים יפנה הקבלן למתכנן  ןלגלותן. לצורך מתעי מסוגל שקבלן בעל ידע מקצו

 שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.

 

הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה  ובדה שהמתכנןהע   

 נה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.במהלכה אי

 

 מזמין.י היד-)בכתב( עלקבלת המתקן  האחריות מיוםתקופת הבדק ותחילת    

 

  בטיחות אש לעבודות בחום  .1007.2

 

ים על מנת להבטיח עים הנדרשכל האמצב בה בלעדית לנקוטעל הקבלן חלה חו  א.   

וצצות וזאת על ידי פינוי בחום" מפני דליקה או התפ"העבודות  ת אזור ביצועא

ציוד וחומרים מפני בידוד והגנה על  ציוד, פינוי רכב, דלק, צמחיה, אמצעי

 קה.דלי

 

ריתוך, הלחמה או ודות כלשהן הכרוכות בבודות בחום מתייחסות לביצוע עבע  ב.   

עבודה שעלולה לגרום  לויה, או כלשימוש באש גמצעות חום או וך באחית

 וכו'.להווצרות דליקה/ אש 

 

"האחראי"( אשר  -על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו )להלן   ג.   

 ה.תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל ז כי לאתפקידו לוודא 

 

ע לביצו המיועדם יסייר האחראי בשטח ולת ביצוע העבודות בחתחי בטרם  .ד   

 10סוג, ברדיוס של לפחות חומרים דליקים מכל הרחקת  העבודות בחום ויוודא

קבועים, אשר אינם חפצים דליקים  מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר

 להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק. ניתנים

 

האש"( המצויד "צופה  -)להלן שר ישמש כצופה אש ראי ימנה אדם אהאח  ה.   

קום החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מלכיבוי  כיבוי מתאימים באמצעי

 יהיה להשקיף עלהאש כאמור  ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה
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ע ל מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוביצוע העבודות בחום ולפעו

 בחום כאמור.ת העבודו

 

ען עד לתום בודות בחום החל מתחילת ביצויהיה במקום ביצוע הע פה האשוצ  .ו   

על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות מן סיו דקות לאחר 30לפחות 

 התלקחות.

 

-נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על פק מובהר בזה כי אי קיוםלמען הסר ס  ז.   

 ט.ייקיצוע הפרונערכה בגין באשר  טוחפוליסת הביפי 

 

 שא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים.לות בנוכל הפעו  ח.   

 

  ציוד וחומרים  .1107.2

כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של 

 י אספקתם. המפקח לפנ

הטכני לאישור. רמת פרוט החומר ני מפורט לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכ

 המפקח.קבע על ידי ת

 כמויות.ב הוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתיצ

כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות )כגון סוללות של יצרנים שונים 

במהלך  ות של יצרנים שונים וכו'( יכול המזמין להחליט"חמת", "מדגל", משאב

 .ופותל לשלב בין החלר או שיוכהביצוע באיזו חלופה לבחו

נאי שהינם מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק בת

בארצות הברית הם מיוצרים במערב אירופה או שבעלי תו תקן ישראלי או מוכרים, 

, כי קיים להםהיצור שממדינות אלו והם נושאים תו תקן מארץ  או שהם מיובאים

 ם לפחות וכי הספק הינו מנוסה שני 3בארץ במשך  רםובי מוכח עבובארץ ניסיון חי

 וטפת של חלפים לציוד.ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה ש

 

  התחברויות למערכות קיימות  .1207.2

 קיימים פעילים לקווי צנרתרות מאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחב

קיים או פעיל ו התקנת ברז בקתחברות )אם להור כל פעולת ישולם בנפרד עב

כך רד ל, זאת באם מופיע סעיף נפקיים( פעיל ו חדש או הסתעפות מקולחיבור ק

א מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור/ ידה ולבכתב הכמויות. במ

 האביזר.

פועלים או קווי  נרת לא פעילים )קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לאהתחברות לקווי צ

 היחידה של הצנרת. כלולה במחירי קוז ללא זרימה(שפכים וני

הפסקה או הפעלה ללא  תוק,מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ני

 ו/או נציגי הרשויות המוסמכות המפקח ,מוקדם וליווי צמוד של נציג המזמיןתאום 

 מן ביצוע העבודה המסוימת.בז
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 ים הבאים:חייבת לכלול לפחות את השלבכל פעולת התחברות 

מהנדס  ,קח ונציג המזמין )מנהל האחזקההמועד עם המפ תאום מוקדם של  א.

 (.'וכו

 .בכתבישור מוקדם לת אבק  ב.

 רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח. 'ביצוע עבודת הניתוק/ חיבור וכו  ג.

 

 ל הקבלן.ת אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת שביצוע פעולו

 

 בטיח כי:ברויות יש להתחת בעת ביצוע הבכדי למנוע תקלו

 ום.כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במק  -

 צנרת החיבור מוכנה.  -

 צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.  -

 

 ובמתחם כולום קייבמבנה  פעילותרציפות  .1307.2

 המשך פעילות אפשריש לולפיכך קיים ופעיל העבודה משולבת בתוך מבנה/ קמפוס 

 מים, הסקה, קיטור, גזים, ניקוזים, ביוב ת לקיים. הכוונה למערכותבלתי מופרע

 ', מערכות שהינן בתחום הפעולה של קבלן התברואה.גשם וכו

תקנת קווי אספקה נקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך לרבות העל הקבלן ל

לה רצוף המשך פעור יאפשרו זמניים אשיקוז או גשם , נזמניים וביצוע מאספי ביוב

 בנה הקיים.במ

 אלו כלולות במחירי היחידה השונים.עבודות 

 

   כין הקבלןתכניות שי  .1407.2

 

הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש   א. 

 הבאות: ניותהמפקח ממנו, את התכ

של המתכנן  ותת על הסכמוומבוסס על ידו יוכנות שומפורט ותסכמ -

 כבסיס.

 ק ותאושר.קבלן תיבדמת הסכ 

במפרט  וגדרתהיא מכפי שהקבלן אחראי לתפקוד מושלם של המערכת  

כבסיס מינימלי בלבד. הסכמה המפורטת  ובסכמת התכנון המשמשת

 שתוכן על ידו הינה המחייבת.

, פרטי הברזיםסכמת המתכנן הינה עקרונית ואינה כוללת את כל  

די הקבלן צריכה להכיל את כל על י וכו'. הסכמה שתוכןם, ציוד אביזרי

  שלם.וד מותפק לצורךהפרטים הנדרשים 

 אמצעי תליה וחיזוקים.  -

מהלך צנרת )תכנית, חתכים ופרטים( בחדר מכונות, מסדרונות, תקרות   -

 ם.איזומטריות, פרטים וחתכיציבוריים, לרבות אזורים 

ובהתאם  הנחיות היצרן פי על הפרטים, .ודוחיבור של ציפרטי התקנה   -

 לנתוני השטח.
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מור הקבלן לבצע עם כל המערכות תכנית סופרפוזיציה של המערכות שא  -

 (.וכו' האחרות )חשמל, מז"א

 יים המופיעים בתכניות.עקרונהפרטים הפרטי ביצוע מבוססים על   -

 ש.פי שידראחרת כ (SHOP DRAWING)ור ית יצל תכנכ  -

 תידרש.טים נוספת שכל תכנית פר  -

 

וך התחשבות תכניות היצור השונות תהסכמות ואת הקבלן להכין את  על  ב.

העמדת הציוד ובדרכי הגישה ל במקום המיועד ,בדרישות המפרט הטכני

 פורמציהינהאעברים. הקבלן אחראי לקבלת אליו כגון מידות פתחים ומ

 ים האחרים.לו מכל הקבלנ הדרושה

 

   ת במחירי היחידה השונים.לו כלולועבודות א    ג.

 

   וחדכני מימפרט ט   07.3

 

  עבודות עפר  07.3.1

 

 וכו'( וקווי , גז)מים, כיבוי, ביוב, תיעול באזור המתקן עוברים קווי צנרת  א. 

 ת קרקעיים. ת ורת וכו'חשמל, תקש

וים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות קבלן לברר את מיקום הקוה על   

 ווים אלה. ם לקקינז לגרוםהחפירה על מנת שלא 

כלים  שילובחפירת ידיים. וצע בבכל סוגי הקרקע תב חפירה ו/או חציבה   

 יעשה רק כאשר הדבר אפשרי.

 הקבלן מאחריות מלאהו פוטר את אישור חפירה בכלים מכניים אינ   

 קרקעיים. לשלמותם של מתקנים על ותת

 

יחות ולבטציבות החפירות יעל הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ל  ב.

ות. לצורך כך עליו נל פי החוקים והתקע באתרת העפר המתבצעות עבודו

יעת למנ לבצע דיפונים, כלונסאות, חפירה בשיפוע וכל דרך אחרת מאושרת 

 במחירי היחידה.  דות אלו כלולותפולות. עבומ

 

רוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח. פתיחת אין לה  ג. 

די ניסור. החזרת י-חה עלהדרוש. הפתי מינימלירוחב ים תעשה בהכביש

והחדש. כביש לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים ה

התאום עם מינימום(.  "מ )דרישתס 8מאספלט תהא בעובי שכבת המסעה 

עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא כלול של הרשויות במקרה 

 חירי היחידה.במ

 

להשתמש בחומר  בן המקורי. באם השטח מרוצף ניתןמדרכות יוחזרו למצ  ד.

 לא נפגע.ו וזאת במידהשפורק 
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ועדים המיים זורם נעשות חפירות לצנרת באמודגש במיוחד כי במקומות בה  ה.

ש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של ילכבישים, רחבות מדרכות וכו' 

קבלת "הידוק ד עטבה הידוק מכני והר ס"מ, תוך 20שכבות של מצע סוג א' ב

 .98%י. שיעור ההידוק יהא כלללמפרט ה 01בפרק מבוקר" כמפורט 

 

ל מחוץ ירה יסולקו את, עודפי החפמילוי וכיסוי הצנרלאחר גמר עבודות ה  ו. 

 הרשויות המוסמכות.ידי -לשטח, לאתר מאושר על

 

ה בעבודת ידיים. תוך נורות, יעשיהראשונים מעל הצס"מ  30מילוי חוזר של   ז.

ים, חומר אורגני וכו'  ההידוק יעשה גוש, שימוש באדמה נקיה מאבנים

 והרטבה במים.  בשכבות, תוך שימוש במהדק יד

ס"מ  20עלו על סוג א', מהודק בשכבות שלא י עם מצע תעשה השלמת המילוי   

 .98% עד לקבלת צפיפות של

 

לא מתאפשר באופן משביע רצון ומעל הצנרת  , מסביבידוק מתחתבמידה וה  ח.

כאשר הצינור . CLFMבאמצעות בטון דליל צינור מסביב ליש לבצע מילוי 

ת ביצוע שבעבכדי  אשית כל לעגן אותו ולמלא במיםהוא מפלסטיק יש ר

עטיפת בטון זו כלולה במחיר יפגע.  נור לא יזוז ולאמילוי הבטון סביב הצי

 רת.הצנ

 

תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה  מצעות מודדבא בודה יכין הקבלןבגמר הע  .ט

 והשוחות וכל פרטי הביצוע.אי, קוטר ועומק הקווים סימון התוו

 

היא ידי הקבלן -ו עלכות וכו' שנחפראחריות כנגד שקיעת כבישים, מדר  .י

 שנתיים.למשך 

 

 מדידה אופני  יא.

סילוק בה, המילוי, ההידוק, ודות החפירה, החציעבודות העפר יכללו את עב   

עבודות העפר כפי שפורטו  ר הביצוע. כלחלאהמדידה  והכנת תכנית העודפים

היחידה של  במחיריכלולות של המפרט הכללי  57 -ו  01במפרט זה ובפרקים 

 ות.ם פורטו בנפרד בכתב הכמוישוחות וכו'. אלא א ,הצנרת

 את מחירי היחידה. ים מכניים לא משנהשימוש או אי שימוש בכל   

 

   ם והכנות בשלדפתחים ושרוולי  .2.307

מתקן הקשורות לו בשלד הבנין שונותהכנה  לבצוע עבודותהקבלן יהיה אחראי 

לפני  רותנויהתקנת צת בטון, הכנת חריצים בקירורוולים, : השארת חורים ושכגון

או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה.  תלונות על קשיים בגלל התקנהיציקות וכו'. כל 

ן היציקה בלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמהק ללשם כך ע

יבות לאחר רת דרך קירות וכו'. חצי צנמעבר וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע
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ר המפקח ים וזאת רק לאחר קבלת אישוה ויאושרו רק קידוחיציקה לא תורשינ

הקבלן  ידי-ת הפתחים המתאימים למעבר הצנורות תבוצע עלוהקונסטרוקטור. הכנ

 ובאחריותו.

ברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומע

 .מפקחם התאום עב ,בלבד קידוח יהלוםעל ידי 

מ"מ מקוטר  20 -ב' וקוטרם גדול לפחות ב מצינור מגולוון דרגהשרוולים עשויים 

 הצינור.

ה תכוסה באמצעות יציאהצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והבין  הרווח

 רוזטה מפלסטיק.

וזאת י על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחובר לאחד הקירות שרוולי מעבר לאזור

 השרוול ובין הקיר.ין במטרה להבטיח אטימה ב

 

ון יוגן באמצעות חבק בטח צאת ממרחב ממוגן ללא ממוגןבור צנרת שפכים היוחי

 וגן.קן על גבי המחבר הראשון ביציאה מהמרחב הממר יותאש

 

וכן קידוח  ום יציקות השלדחורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיקידוח 

 ישולמו בנפרד.ל מבנה קיים חורים בשלד ש

 

ם ממתכת ואטימה עם עשו באמצעות שרווליצנרת מתכת דרך קירות אש י מעברי

 כב אש.חומר מע

 צוארוןקירות אש יעשו באמצעות  כל הרצפות ודרך רךטיק די צנרת פלסמעבר

ומונע מעבר אש בצמוד למעבר  הפלסטיק על צינור מיוחד מיועד למטרה זו, מותקן

 התכלות צינור הפלסטיק.במקרה של 

 

ים קיימים, יש דות במבנמיוחד בעבומעברי צנרת דרך שלד בנין, בבעת ביצוע 

)קידוח חורים, חציבה וכו'( ללא  בשלד פעולהל כלבצע ה בשלד ואין להמנע מפגיע

 .נדס הבניןומה מפקחהקבלת אישור 

 

למעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני ין אזורי אש, ולרבות ב שרוולי המעבר,כל 

 נים.היחידה השובמחירי  יםכלול ללא רצפה, אב"כ ואטימת פירי צנרת

 צבע. לרמת ו' עדתיקוני טיח, שליכט וכ הפתחים והשרוולים יש לבצע בכל

 התיקון כלול במחירי היחידה.

 

   יכות ומתליםתמ  .3.307

 

ובשאר הפרקים  07012-07016המפורט בסעיפים  תמיכות ומתלים יהיו על פי  א.

 ינמשרדי.הב הכללי הרלוונטיים במפרט

 

של  משך תפקודןטיח את שרידותן וההם יש להבולים, בבמבנים של בתי ח  ב.

לצנרת  הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות וי,הכיב מערכות התברואה,
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בבתי חולים ות בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורלי ולציוד

התכנון במשרד למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל 

 ת.יכנהעדהבריאות, במהדורה 

 

, "רוקו" או סטרט""יוני תוצרתנות תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוו  .ג

נורות יבוצעו עבור צלווה. התמיכות יהנם סדרת האביזרי "מופרו" וכל

לתוואי הצנרת. התמיכות  נורות, בהתאםיצבודדים  ועבור קבוצות של 

 .מס הצנרתקונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעויחוזקו לאלמנט 

 

המותקן עליהן  ס המכסימליהעוממ 3תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי   ד.

 ם(.)כל הצינורות מלאים במי

 

גים בר 2 -תקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה וכל נקודת חיבור ל  ה.

 מותאמים לעומס.לפחות מותקנים בבטון 

 

 בע המפקח.יקהנקודות שבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות על פי יש ל  ו.

חיבור לתקרה בעומס כפול ההבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת 

טת כמות הבדיקות בהתאם להחל נקודה.מהעומס המתוכנן באותה ה

 המפקח.

 

חייב להיות מחוזק אליה. אין להניח צנרת כל צינור המונח על גבי תמיכה   ז.

 על גבי תמיכה. חופשית

 

 ונסטרוקטור לפני הביצוע.ור הקאת אישיבת לקבל מערכת התמיכות חי  ח.

 

בצע תמיכה לקו כיוון מאנכי לאופקי )תחתית פיר לדוגמא( יש ל נויבכל שי  ט.

 וד לשינוי הכיוון.בצמעל הקו האופקי תמיכות  2 -היורד ו

 והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה במידה   

 הקונסטרוקטיבית.

מעומס הקו האנכי  5מיכה לעומס פי תש לבצע צנרת גשם יבשינוי כיוון של    

 מים.מלא כשהוא 

 

ות הינם בהתאם לסוג הצנרת מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינור  י.

ראות היצרנים, הנחיות התקן  והונחושת, יצקת, וכו'( ועל פי  )פלסטיק,

 בע.כאשר החמור מביניהם הוא הקו

 

ובכל ת לכל ראש תמיכה מתח ים יש לבצעבהתקנה חופשית של צנרת שפכ  יא.

 נקודת התפשטות.
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יכות יעמדו קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמבהתקנה   יב.

 בעת ההתפשטות.נור בכוחות המתפתחים לאורך הצי

 

מך בעזרת וכו'( תת HDPE פוליפרופילן, )פי.וי.סי,צנרת פלסטיק קשיחה   .יג

 - 15 )בערך כל ם על ידי היצרניםמומלציתמיכה  במרחקיושלות מתאימות 

פשטות התיכות אפשרנה התמ (.בין התמיכותמ'  2 -יותר מאך לא  קטרים 10

 שלמות הצנרת. הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על

אותו לתמוך ת ברציפות על גבי זויתן מגולוון וכחלופה ניתן לתמוך את הצנר   

 .ונתולומגבמרחקים בדומה לצנרת 

 ושרות על ידי היצרנים.התמיכות להיות מא על   

 

הסקה( יתמכו בשיטה מי עיבוי, ים חמים, קיטור, ינורות חמים )מצ  יד.

ינור ובאופן שהבידוד ומעטפת לצשתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת 

במידה והדבר לא  .ובילי החלקה, נקודות קבע וכו'()מ הפח לא יפגעו

קנים אביזרי שטות מתאימים. כאשר מותפאביזרי התיש להתקין  מתאפשר

פשטות )הצינור ם רגל או אומגת התמתוכננת עכאשר הצנרת התפשטות או 

את כל נקודות ם הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי( יש לתמוך בהתא

תמיכות )כוחות שית של הצנרת על גבי ההקבע ולאפשר תנועת החלקה חופ

 הצינור(.לאורך ציר 

 

יגיש הקבלן  נורותיצ קבוצת קונזולים לתמיכת מבוצעיםומות בהם במק  טו.

 ונזול.לאישור את פרטי הק

חקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר רהמ   

קצר לתמוך במרחק יש  אותואשר בצינור נורות. במידה והקונזול תומך הצי

 ביניים.עם מתלי  הצינורחזק את ל ישיותר מאשר המרחק בין הקונזולים 

 

ן תמיכות להתקי קנת בתוך קירות גבס או חומר דומה ישהצנרת מותכאשר  טז.

ת הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכומיוחדות, חרושתיות מגולוונות, 

קבועות, ברזים,  עבור צנרת,הקיר )ניצבים(. התמיכה בקירות הגבס הינה 

 .BURDA ,KNAUFמיכה תוצרת חברת תקנים. התראשי מקלחת וכל המ

 

וך ברציפות לכל ק גמישה וצנרת נחושת רכה )מגלילים( יש לתמסטיצנרת פל  .יז

נרת זויתנים. מגשי פח או פלסטיק וכו' )בדומה לצמ האורך על ידי סולמות

 ר.מ' לכל היות 2החשמל(. המגשים יתמכו כל 

 

חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו  עם ו ים אחלק צינורות גלויים על גבי קירות  .יח

ות ו מצופברגה( עשויות נירוסטה אה ומוטדות )חבק באמצעות תמיכות בוד

 כרום.
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ח יש לתמוך ליד כל ספ (HDPE)צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן   .יט

 היצרנים.להנחיות  באופן קבוע, בהתאם

 

ולמניעת מגע בין מתכות  ו מהחובקים, למניעת רעשכל אמצעי התליה יבודד  .כ

 מ.מ" 3 י, על ידי גומי בעובשונות

 

 אין לתמוך צינור אל צינור אחר. .כא

  

ר מאמצים העשויים הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצו .כב

 לגרום נזק לציוד.

 

מ. המדידה מ" 50רעה כלשהי הינו להפמרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או   .כג

 וכו'(.ההפרעה )קיר, אוגן, אביזר, בידוד יצוניים של מפני השטח הח

 

כנ"ל אשר יעוגנו אל צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות  .דכ

 הקבלן.  הבסיסי בטון יציבים שיבנ

 .בתוך קרקע יציבה "מ לפחותס 50עומק הבסיסים בקרקע    

 

בתי חולים במקרה חיזוק למניעת נזקים ב, עבודות והבסיסים התמיכותכל  .כה

ודות קבע, מובילי החלקה, יתני תמיכה, נקזושל רעידת אדמה, סולמות או 

השונים. יחידה הכלולים במחירי  קות העמסה וכו'אביזרי התפשטות, בדי

 רד.רק העמודים )לפי הפרט( משולמים בנפ

 

   צביעה  .4.307

 

נמכות ובפירים תצבע , מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מול הצנרת הגלויהכ  א.

ח. עטיפת פח מגולוון לוח גוונים שיקבע המפקללכל אורכה ותסומן בהתאם 

 תצבע כנ"ל.

בהוצאת מינהל  L-70 יות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהלבהעדר הנח   

 התכנון במשרד הבריאות.

 

 ה יבוצעו תיקונים בלבד.תקנה. לאחר ההתקנהצנרת תעשה לפני הה צביעת  ב.

 

שתי שכבות יש לצבוע בנחושת ועטיפת פח מגולוון,  ,נרת שחורה, מגולוונתצ  .ג

 ך.של טמבור או שווה ערעמיד  צבע סינטטי סופר של

 

. צבע יסוד לצנרת סוד עמידאו נחושת יהא מסוג י צבע יסוד לצנרת שחורה  . ד

 .גלווקוט )שכבה אחת(מגולוונים יהא מסוג פח או 

 



 מרכז טראומה וחוסן        יברסיטת תל אביבאונ
 

89 

 

 די ניקוי משמניםי-גולוונת או פח מגולוון תעשה עלהכנת שטח לצנרת מ  . ה

 BC-70או דטרגנט  (תעש-כמי) G-551ס ארדרוקבאמצעות ממיס תוצרת 

  .ולוגיה( ובהתאם להוראות היצרן)טמבור אק

 

ן. צנרת מיקרו 50בעובי  צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד  .ו

 צבוע.אין צורך לנחושת מבודדת מגלוונת או 

 

 תצבע פוליפרופילן, פוליאתילן וכו'()פי.וי.סי.,  יהגלו לסטיק קשיחצנרת פ  .ז

 טית )סופרלק(.תבמערכת סינ

 לאחר ניקוי וחספוס השטח. HB-13מבור על בסיס יסוד ט   

 

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.  .ח

 

 קר. היסוד מטיפוס אבץ צבעטית. תיש לצבוע במערכת סינתמיכות פלדה   .ט

 

של עובי מינימלי  מיקרון. 120ם ת הצבע בכל המקריעובי מינימלי של מערכ  .י

 מיקרון.  30שכבת צבע יהא  כל

 שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא בגוון שונה. 2כאשר נדרשות    

 

 של יצרן הצבע. הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים  .יא

 

פיד שלא ללכלך את הסביבה קונים באתר יש להקבעת ביצוע הצביעה ותי  .יב

 מתקנים וכו'(.ות, קיר מוכה, רצפה,)צנרת ס

 

של הצנרת  יחידה' כלולות במחירי הות הצביעה, סימון, שילוט וכל עבודוכ  .יג

 .והתמיכות

 

ובמיוחד  חות והגהותיש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטי  .יד

 , מתלקחים ורעילים. מרים נדיפיםבחולאור העובדה שמדובר 

 

   ספות לביצוע חפירותראות כלליות נוהו  .5.307

 

 שיובטח כך בודות חפירה יש לגדר ולשלט את אזור העבודהבזמן ביצוע ע   א.

 העוברים והשבים באזור העבודה.באופן מלא ומוחלט ביטחונם של 

 

רה כולל  החפי אם עם קצין הבטחון והמפקח פינוי רכב מאזורתהקבלן י  ב.

 ה.החפירכב לאזור יסת רהתקנת חסימות לכנ

 



 מרכז טראומה וחוסן        יברסיטת תל אביבאונ
 

90 

 

בודות פתיחת תעלות, לא תותר השארת חפירה פתוחה בלילות. את ע  ג.

עבודת החפירה יש לבצע ברציפות. ת וכיסוי כבישים, מדרכות, הנחת צנר

 התייבשות  חות )לצורך פתו תותר רק השארת חפירה של בריכות מעבר

 מינה וגם זאת תוךנחת צנרת אשר תכוסה בצורה אה לההבטון( או של חפיר  

תאורה ומעברים  המיוחדים והכוללים גידור, שילוט,נקיטת כל האמצעים 

 וברים והשבים.מוגנים מתאימים לבטחונם של הע

 

חפירה  ים כוללעבודות חפירה כוללות פינוי וגיזום צמחיה, גדר חיה ועצ  ד.

 של עצים באדמה.ים שורשובשטחים בצמוד לעצים גדולים 

 

מראש את עבודות החפירה והחציבה עם מח' אחזקה בה על הקבלן לתאם חו  ה.

 אישור חפירה כנדרש.כולל קבלת והגנן האחראי 

 

 ו כלולות במחירי היחידה השונים.עבודות אל  ו.

 

   כללי -צנרת   .6.307

 

רים ה הקטן מתואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידנרת תותקן בתוואהצ  א. 

 ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים. סכמטי ל באופןכל הקווים בדרך

 

דות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, כל הקטרים הנתונים במי  ב.

  הצינור. תייחסים לקוטר נומינלי שלמ

פי תקן ארופאי( הנתונים טרי צנרת נחושת )לקוטרי צינורות פלסטיק וק   

 החיצוני. טרםלקו מתייחסים במ"מ,

 

קצותיהם את  סתוםיהרכבתם ו נורות לפנייאת הצקה וינבדוק יהקבלן   .ג

 העבודה.חרי גמר הפתוחים יום יום א

ים בתקרות או בעמודים ביוב המורכב ו/אונורות גשם יצ קבלן יסתוםה   

 מתאימים. בפקקים

  לת המתקן.הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעיבדוק וינקה את  הקבלן   

 

מינימום.  כדרישת 1205ת ולתקן הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"  .ד

 בתכניות לא מסומנות ביקורות.

 לא ראש( אינה תחליףמודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת )יצקת ל   

 לעין ביקורת כנדרש.

 

ע בכל המקומות בהם הדבר נדרש שטות ונקודות קביש להתקין מחברי התפ  .ה

צרן הצנרת. הדברים ההתקנה ובהתאם להנחיות י נור ואופןפי סוג הציעל 

 ינם מסומנים בתכניות.א
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מפני  תהא עטופה בטון למניעת שקיעה ולהגנהבמילוי ם צנרת דלוחין ושפכי  .ו

 פגיעה.

 

 ולא תמנע אפשרות ברהצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמע  .ז

 לפירוק והחלפת הציוד.

  .ס"מ 60צנרת להפרעה הינו  מינימלי בין מרחק   

 מ'. 2נרת הוא גובה מינימלי מתחת צמעבר    

 

תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים וץ יש להתקין אביזרי חי  .ח

 התקנים.על פי  מות בהם הדבר נדרשובמקו

 

לצורך תיקון או החלפה מבלי לכל צינור תהא גישה צנרת גלויה תבוצע כך ש  .ט

 אחרים. צינורות יהא צורך לפרק ש

 

ת ל תקרווכו'( ימוקמו במקומות נגישים )מע כיבוי)מים,  ברזי ניתוק  .י

מיטות  מעל לאמפריע לתפקוד שוטף )ו אינ  ובמיקום אשרות( מונמכות פריק

  וכו'(.

 

צנרת  .המפקחראות היצרנים ובאישור פי הו-חיבורי צנרת לציוד יעשו על  .יא

 תמך בנפרד.יאלא ת דהציולא תשען על תותקן באופן ש

 

ו קירות עוד לפני ביצוע היציקה לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה איש   .יב

ההכנות  מכות(.וכו' או השארת פתחים/ הנההסתעפויות  ת המעבר,)הכנ

ת חברות עתידיהת אפשר תתן שתאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות באופ

ספת עבור סגירת הקצוות ולם תולא תש יציקת הבטון.י לפגוע בליהן מבלא

 בפקקים.

 

ל. יוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל הצנרת המתכתית והצכ  .יג

ת ההארקה את כל בצנרת יש לחבר למערכבמקרה של אביזרי חיוץ 

 הקטעים.

 

ובין צנרת ואה התבר י בטיחות מינימליים בין צנרתיש לשמור על מרחק  .יד

ש לבצע עטיפות בטון תת קרקעיים יבות ורי הצטלבאז הגזים הרפואיים.

 נדרש על פי תקני הבטיחות או תקנים אחרים. לצנרת כאשר הדבר

 

וי להילכד אויר. ברזי ניקוז משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עש  .טו

 נמוכות.הנקודות עם פקק יותקנו ב
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 5ה לבצע עד ובגמר העבוד ל דעתו, במהלך העבודהל פי שיקוי, ען רשאהמזמי .טז

יתוך מקטע ובדיקה של איכות )ח הצנרת.לכל אחד מסוגי יקות הרס בד

 א טובה תגרום לפסילת העבודה. הריתוך/ הלחמה(. תוצאה ל

 

יות לריתוכים והלחמות שאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמהמזמין ר  .יז

 ן.    צילומי רנטג באמצעות

בוצענה בתחילת העבודה, . הבדיקות תANSI-31.3י תקן הבדיקות יעשו על פ   

 יבחר על ידי המזמין.שפה ובמכון במהלכה או בסו

ת של מכון שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות הדעהריתוכים         

 הבדיקה הינה הקובעת.

תכים יפסלו הר ,דסביעת המהני קלפ ,ה ואחוז הפסילות יהא גבוהבמיד   

 ליפם.והקבלן יח

ד קבלת תוצאה ן הקבלן )בדיקה ראשונה, שניה וכו'( עיקות על חשבוכל הבד   

 מתאימה.

 

)חדשים  נתק את הצנרת, הציוד ואביזריםיש ל בעת ביצוע בדיקות הלחץ  .יח

 ה.ביצוע הבדיק להנזק בעת יימים( העלוליםוק

 

יפה יסודית של כל המערכות צע שטלאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לב  .יט

 ת הל"ת.פי הנחיו-על

 

  מדידה  .כ

 ו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכויהצינורות ימדד   

ביזרים כגון הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך הא, כגון זויות הספחים אורך

 .ר הם נמדדים בנפרדכאש רזים, מסננים וכו'ב

ם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך אינ כאשר הספחים והאביזרים   

 צנרת.ה

 במילוי נמדדים באופן זהה.ינורות גלויים, סמויים או צ   

 

 תכולת המחירים .כא

  גם את:ת למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים מחירי הצינורו   

וכו',  מופות התפשטות ,ות, זויות, מעבריםהספחים, כגון הסתעפוי כל -  

 יות.בכתב הכמו יוחדמסעיף יוחד לעבודות אלו אם  אלא

אוגני החלקה, אוגנים, בנד אבטחה, ון בנדים, כל אמצעי החיבור כג    -  

 מחברי ויקטאוליק, אפ, -קחברי קווימ ,חיבור מופות

 מרי העזר.עי הקביעה, התמיכה וחוכל אמצו וכדומהרקורדים    

 ת הגנה מפח, רשתות הגנה וכו'(.תעלוהגנות נדרשות לצנרת )עטיפת בטון,  -  

 ת.ולחם או מוברג( בהכנות צנרמפקקים ) -  

פשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של מחברי הת   -  

 נרת.הצ
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ה, רן, לצנרת גלויה, סמויות היצאביזרי קיבוע על פי התקנים והנחי    -  

 יצוקה בבטון וכו'.

 י, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.ציפותיקוני בידוד, צבע,    -  

 תחת לרצפה, בקרקע.וחציבות בקירות, ברצפה, מ החפיר   -   

רומיים לאחר הכנת שרוולים מראש או קידוח )יהלום( באלמנטים ט   -  

 שסופקו לאתר.

 א הוכנו מראש.רים בהם בפרויקט חדש לים במקמעבר קידוח   -    

בפרויקט קיים  ובכל עובי קיר ירותי הקקידוח )כוס יהלום( בכל מעבר   -  

 לא הוכנו המעברים שובמקומות 

 יקט חדש.בפרו   

 לים למעבר צנרת בקירות בלוקים / בטון.שרוו -  

 בקירות בטון. הכנת חריצים -  

על ידי  בהתאם לפרטים מאושריםת גבס סגירת מעברי צנרת דרך קירו -  

 טיקה.יועץ אקוסיצרן הגבס ובהתאם להנחיות 

בקיר באמצעות רשת ריץ כיסוי לצינורות מבודדים המותקנים בח   -  

 ונת מתוחה.מגולו

בקירות באמצעות תעלות פח מתאימות,  סמויהנה על צנרת גזים הג -  

 לפנים ומאחור.מ

 בפירים וכו'(והחשיפה )בתקרות,  יהלוכל הצנרת הגוסילוק פרוק    -  

 . המתבטלת

 ר זו מפריעה לצנרת החדשה.סמויה כאשצנרת פרוק וסילוק    -  

הסקה וכו' ות תברואה, מתקני ת סניטריות, ציוד, מערכבועופרוק ק   -  

 המתבטלים.

 ו סילוק מהשטח.מסירת ציוד למזמין )ע"פ דרישה( א     

 אביזרי חיוץ לצנרת.   -  

 .כנדרש בחוק הארקהלמערכת  חיבור הצנרת   -  

 סמויה. ושתונח לוונתעטיפת פלסטיק לצנרת מגו   -  

 ם לצנרת פלסטיק., לרבות קולרים מיוחדישרי אאטימת מעברים דרך אזו   -  

 ורף(.)פיקוד העלפי הוראות אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים    -  

 של שליכט.ה תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמ -  

 עת צנרת ואביזרים.צבי   -   

 עטיפת בטון לצנרת במילוי. -  

 ים.רקעית בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קעטיפ -  

 

 תעבודות נוספו  .כב

מת קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה קיי פעילה לצנרתהתחברות   

תיקוני צבע,  התאמת מידות וביצוע ,זםניתוק הקווים וניקוואת התאום תכלול את 

 בידוד וכו' בגמר העבודה. 
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לו נכללת גם בודות אצנרת. בעהף למחיר בנוסנפרד וישולמו ב מדדוי ואל עבודות  

עבודות אלו ישולמו רק באם  ת בלתי סבירות במידה ויידרש.בשעו בור עבודהתוספת ע

 רן סעיף נפרד בכתב הכמויות.מופיע עבו

ם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת קיימת אך ללא )צנרת ע לא פעילהלצנרת התחברות   

 .וכו'( כלולה במחיר הצנרת ור, צינורות אוורםזור

 

   צנרת במבנה סוגי  .7.307

 להלן פרוט כללי של סוגי הצנרת בבנין. מפרט מיוחד לגבי כל צינור יובא בהמשך.   

 

 יםהספקות מ  א.

    .40תפר סקדיול מגולוון ללא   : הגלוי  - ומעלה  3צנרת בקוטר "   

 .PEX ע: בקרק                                      

 

 מי שפכים, מי דלוחין וםמי גש  .ב

 .PE-100 -צינורות אנכיים גלויים או בקירות   

 .SILENT HDPEצינור  -בתקרה מונמכת צינור מאסף אופקי   

 .HDPE - שפכים ודלוחין במילוי או תת קרקעי  

 

   נורות מגולווניםיצ  07.3.8

 

מחוברים  ,593לפי ת.י.   40צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול   א. 

 ומעלה. 3ובריתוכים בקוטר ")כולל(  2"עד קוטר  תבהברגו

 

 .תוך שימוש באלקטרודה מתאימה ריתוך צנרת יעשה  ב.

 

עם ציפוי חרושתי  היוי ות סמויים )בקירות, במילוי( וצינורות בקרקעצינור  ג.

וה ושות" או תוצרת "אבר APC GAL תוצרת שכבתי מפוליאתילן שחול-תלת

 ערך.

 

 .פת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרטעם עטי יהיו לויצינורות במי  ד.

 

ס"מ מעל פני  10מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גובה יהיו צינורות בקרקע   ה.

באזור החיבורים יש להשלים  .מהקרקע יוצא הקרקע בנקודה בה הצינור

 הגנה באמצעות סרט מתכווץ בהתאם להוראות היצרן.

 

צנרת נחושת )הנחושת בהמשך  מותקנת בשילוב עם כאשר צנרת מגולוונת  ו.

 תקניים. הזרימה( יש להתקין אביזרי חיוץ

 

 .ס"מ מסביב 15פת חול עם עטי יהיו הצינורות בקרקע  ז.
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 דקות. 15לפחות אטמ' במשך  12 לש ץבדיקת לחתבוצע   .ח

דליפה ולא תהיה ירידת  במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני   

 לחץ.

 .1-נפסח ג', סעיף ג 1205.6ה בהתאם לת.י. ביצוע הבדיק   

 

   להתקנה תת קרקעית (PEX)מצולב צנרת פוליאתילן   .9.307

 

מערכת תשתית כת בקרקע צנרת אספקת מים לצריכה ולכיבוי אש מותקנ  א.

 חיצונית.

תוצרת גולן מוצרי  1519( לפי ת.י. PEXעשויה פוליאתילן מצולב )הצנרת    

  ק.פלסטי

 

ר תסופק בגלילים וזאת בכדי להקטין ככל האפשר את מספהצנרת   .ב

יות )רק במידת בהסתעפויות, זוהחיבורים בקרקע. חיבורים יעשו רק 

 הצורך(.

 

או באמצעות  (POLY FUSION)ו באמצעות אביזרי היתוך חיבורי הצנרת יהי  .ג

רים מכניים לא אוגן לריתוך וכו'(. אביז מתאמיאביזרים מכניים )רוכבים, 

 קנו תת קרקעית.יות

מצעות מחברי מעבר מיוחדים מפקס חיבורים לצנרת מתכתית יעשו בא   

מתאמי אוגן ואוגן החלקה. אוגן או באמצעות  פליז( יםלמתכת )עשוי

 חלקה מצופה אפוקסי.הה

  

 התקנת הצנרת ד.

 

כל התקנים וההנחיות התקנת הצנרת לפי הוראות היצרן ובהתאם ל (1

לי , הל"ת, המרכז הישרא5433ת.י. , 5452ת.י.  ,1205רלוונטיות )ת.י. ה

קנה תקינה להבטיח התלאביזרי מים וכל תקן או הנחיה אחרת המיועדים 

 ומקצועית.

 

 מחוץ לתעלה ורק לאחר מכן תונח הצנרת בחפירה. חיבורי הצנרת יבוצעו (2

 

 הקרקע."מ לפי תנאי ס 80-90עומק מינימלי של הצנרת  (3

 

. השלמת לחוס"מ  10 -ס"מ ומכוסה ב 10חול של  הצנרת מונחת על מצע (4

 ות.לקו ממנו אבנים חדולאחר שס ,החפירההמילוי על ידי חומר 

 

מפלסטיק המציין את  רחב ןסימו ס"מ מעל הצינור יש להניח סרט 30 (5

 המצאות הצינור מתחתיו.
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-8 -הניתן על ידי רדיוס מתאים בצינור )כ שה ככלשינוי כיוון אופקי )פניה( יע (6

10 D .)  ות לכיפוף יש להשתמש בזוית.אפשררק אם אין 

 

 נקודת אספקה( יעשה על ידי זווית.שינוי כיוון אנכי )עליה להידרנט, עליה ל (7

 

ינור אל מעל הקרקע תוגן באמצעות קובית בטון המגיעה עד מעל עלית הצ (8

 מפלס הקרקע. 

  במחיר הצנרת. ותהבטון כלול קוביות 

 

ים, מדרכות וכו' יש להתקין שרוול עשוי מצינור פלדה עם במעבר כביש (9

 עטיפת סרט פלסטי חיצוני.

דירת לאטום בין הצינור ובין השרוול וזאת למניעת ח משני צידי המעבר יש 

 חול/אדמה למרווח.

 יותר מקוטר הצינור. 2קוטר שרוול המעבר " 

 מדדים בנפרד.בר נשרוולי המע 

 

 בדיקת לחץ  .ה

 נתוני הבדיקה: 15לצינור דרג  בהתאם להנחיות היצרן.בדיקת לחץ    

 שעות תוך השלמת חוסרים. 24מילוי במשך   - 

 דיקה ויזואלית.ב  - 

באר לצנרת  11 -על לחץ עבודה ולא פחות ממ 20%דחיסה ללחץ הבדיקה )  - 

 באר לצנרת  18 -הגלויה ו

 תת קרקעית(.  

 בשעה. 15%ירידת לחץ מותרת   - 

 

 : חריות היצרןפיקוח וא .ו

 העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים:  

 לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים. קבלת אישור היצרן  -   

 אישור היצרן לגבי ציוד הריתוך בו משתמש הקבלן. קבלת  -  

 אותם מתכנן הקבלן. י הביצועאישור היצרן לכל פרט -  

 יצוע העבודה, לרבות אישור בדיקת הלחץ.קוח היצרן על בפי  -   

 לעבודהלחומר ו שנים 10המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך   -  

 הפגום. של הקטעלצורך ביצוע התיקון או ההחלפה 

ה מתאימה ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשר  -   

 וע העבודה.לביצ

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. הפיקוח של היצרן יהאתאום   -   

 

אביזרי הספחים )זוויות, הסתעפויות וכו'( וכן את כל מחיר הצנרת כולל את כל  .ז

המכניים )מחברי פליז, דרסר, אוגני וריתוך וכו'(  החיבור הפלסטיים )מופות
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מצעי הגנה, ימון, אס חוזר, סרטרה, מצע, כיסוי חפיחלקה וכו'(, הריתוך, אוגני 

 ואת כל הנדרש להתקנה מושלמת.וכו'  עטיפות בטון

  

    (HDPE) יםצנרת פוליאתילן לשפכ  .10.307

 

בעל ן שלמת הכוללת צינורות וספחים עשויים מפוליאתילמערכת צנרת מו  א. 

 .מורפה( HDPEצפיפות גבוהה )

 

, בהתאם 2 -ו 1חלקים  4476התאם לתקן ישראלי החומר וההתקנה יהיו ב  ב. 

 הנחיות היצרן.ועל פי  1519לתקן אירופאי 

 

הצינורות והספחים )המערכת( יהיו מאותה התוצרת. אין להשתמש בצנרת   ג. 

 ם מתוצרת שונה.וספחי

 

מבצעים יהיו בעלי הסמכה בתוקף מאת יצרן ההקבלן המבצע והעובדים   ד. 

 הצנרת והאביזרים.

 

י, ע"י לקצה ע"י מכשיר רתוך/ חימום חשמל ברתוך קצההחיבורים יבוצעו   ה. 

 התפשטות )שקע תקע( הכל לפי הנחיות היצרן.מופות חשמליות או חיבורי 

 ים טרומיים ולחברם זה לזה באתר.יש לבצע כמה שיותר קטע   

 

ובדיקות של צנרת תרה צריכה להיות ביצור, חיבור בשטח דה יהקפ  ו.

נעטפת בטון ונשארת טמונה מתחת ך תקנת מתחת רצפה ואשר בהמשהמו

 הרצפה.

 

העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מתאימים שהוסמכו    ז.

ליצרן  בארץ ותחת ליווי ופיקוח של היצרן. נציגולכך על ידי יצרן הצנרת או 

תאימה לביצוע מבדים ללא הכשרה ו למפקח הזכות לפסול העסקת עוו/א

מוש בציוד רתוך לא מתאים או שיטת חיבור לא העבודה, וכן לפסול שי

 מתאימה.

העבודה תבוצע תוך שימוש בציוד ריתוך מתאים ובשולחנות עבודה    

 העמדת מכונת ריתוך בשטח.ל מסודרים ולא בצורה מאולתרת ש

 

הנדרשות להכין את כל ההכנות רצפה דרכה חודר הקו יש לפני יציקת   ח. 

ההסתעפויות(, על מנת  או על ידי הכנת  הנמכהבמפלס הרצפה )ע"י השארת 

 ר חיבור ספחים צמודים לרצפה.לאפש

 

יד צנרת גלויה תונח על תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אח  ט.

ות בהתאם לפרק התמיכהוראות היצרן ול פי ללא שקיעות. התמיכות ע

 במפרט.
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ים לפחות וכי ברג 2מיוחד כי כל חיבור לתקרה יהא באמצעות מודגש ב   

ממשקל הצינור וכי יתנו מענה לכוחות  3התמיכות יתוכננו לעומס של פי 

 ההתפשטות לאורך ציר הצינור.

ם יבודדו מהצינור תקן והנחיות היצרן וההחבקים יהיו בעובי מתאים ע"פ ה   

   .גומיות מתאימות על ידי

 

א סומנו טות, נקודות קבע ופתחי ביקורת יותקנו גם אם למחברי התפש  י.

ן, על פי הנחיות היצרן ובהתאם התקבתכניות. כמותם ומיקומם על פי 

 לדרישות נוספות של המפקח והמתכנן.

 

 יש לתמוך הצנרת מתחת כל ראש.  יא.

 

תמיכות למניעת קריסת הקו אנכית לאופקית יש להוסיף  במעבר מצנרת  יב.

 .כלפי מטה

 

רור(. לשם כך יש להתקין אביזר אין להתקין צינור גלוי ביציאה לגג )אוו  יג.

 יציאה מיצקת.

 

בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ   יד.

אל הנקודות השונות אותן היא צנרת תחובר שהי שעה לפנ 1אטמ' במשך  0.5

 אווררת.מ

 

 עטופה בבטון למניעת שקיעה ולהגנה מפגיעה. צנרת במילוי תהא  טו.

 

, לגבי 2-ספח ג', סעיף גנ 1205.6יקת לחץ בהתאם להל"ת ובהתאם לת.י. בד טז.

 צנרת שפכים.

 

 10בעובי ים משלושה צדד 20 -צינור מתחת לרצפת המבנה יהיה עטוף בטון ב  יז.

ברזל מצולע מוטות מ 4ן הבטון יהיה עם שמעליו. זיומ ועד לרצפת הבטון ס"

 "מ. ס 20מ"מ כל  6מ"מ וחישוקים בקוטר  10בקוטר 

 החישוקים יתחילו מרצפת הבטון.   

 

הצנרת המותקנת מתחת רצפת מבנה ונשארת טמונה בקרקע יש להקפיד   יח.

 כשל.למנוע כל הקפדה יתרה על הביצוע בכדי 

 ש לבצע כדלקמן :נחיות מנחות עיקריות אך לא מלאות יכה   

מירה סיום ההתקנה יש לדאוג לחיזוק ולייצוב של כל הצנרת תוך שעם  -   

 על שיפועים מתאימים ואחידים.

 ע שטיפה של הצנרת.לבצ -   

לבצע צילום אשר יבחן את איכות הביצוע, מניעת שקיעות, מניעת סדקים  -   

 .וכו'
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 על פי התקן. לבצע טסט לחץ -   

 ודה )עטיפת בטון(.מכון בדיקה לביצוע ולהמשך העבלקבל אישור  -   

 רש בתקן ובהתאם לפרטים העקרוניים.לבצע עטיפת בטון מושלמת כנד -   

 ע בדיקת לחץ נוספת בכדי לוודא כי הצנרת לא נפגעה בזמן העטיפה.לבצ -   

ם מרותכים את לאחריו לסגור בפקקילבצע צילום נוסף בדומה לראשון ו -   

 הקצוות.

ת שידרשו על ידי יצרן הצנרת ואשר ל הפעולות שצויינו ופעולות נוספוכ   

ר מילוי תנאי להמשך ביצוע העבודה כלומה טובה מהוות תסתיימנה בתוצא

 חוזר, יציקת רצפה וכו'.

 

ן דופכאשר נדרשת השתקה )הקטנת רעשים( יש להשתמש בצנרת מושתקת )  יט.

עש של צנרת יציקה. הפחתת רעשים זהה לרעלת יכולת עבה מיוחדת( ב

מה, בהרכב דו, אביזרי הצנרת (GEBERIT SILENT- db20)כדוגמת הצינור 

לקבלת מערכת שקטה מושלמת וכל הנדרש  ISOLמתלים מגופרים, יריעות 

 היצרן ויועץ האקוסטיקה.על פי דרישות 

 

הביצוע והאחריות כלולים גם הם קינות של יצרן הצנרת, אישור תהפיקוח    כ.

 נרת.במחיר הצ

 

     פוליאתילן עשויה מי גשםל תצנר  .11.307

 

ות בצפיפ עשויה פוליאתילן לויה או תת קרקעית,סניקה לקווי ביוב, גצנרת   .א

 .4427לפי ת.י.  +PE-100 גבוהה

 

 באר. 10מתאים ללחץ עבודה של ופן הצינור עובי ד  .ב

 

 .חיות היצרןנההובלה, הפריקה והאחסון על פי ה .פקת במוטותוהצנרת מס  .ג

 

( או ריתוך חשמלי WELD BUTTבורי הצנרת באמצעות ריתוך פנים )חי  ד

((ELECTRO FUSION. 

 

ן ואוגן רים מתכתיים יעשה באמצעות מתאם אוגחיבור לצנרת או אביז  .ה

 המתכת הנגדי.לקה ממתכת מותאם לאוגן הח

 

 התקנה  .ו

לתכניות  פרט,תקנה בהתאם להנחיות יצרן הצנרת ובכפוף למהה  - 

 ניות ולפרטים.קרוהע

עות אדמת חפירה ס"מ סביב. המילוי החוזר באמצ 15הצינור עטוף חול   - 

 ש וכו'(.מעל הצינור )גינה, כבי לתשתיתנקיה מאבנים ובהתאם 

 כל אורכו.ס"מ מעל הקו, ל 30סרט סימון רחב עם נירוסטה המונח   -  
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שרוול מצינור פלדה ין תקלהות וכו' יש במעבר צנרת מתחת כבישים, מדרכ  .ז

 .תפלסטיק חיצוני עטיפתעם 

 .בקצוות יש לאטום עם חומר גמיש וטר הצינור.מק 2" -קוטר השרוול גדול ב   

 

שור המפקח יש לכסות את כל קטעי הקווים ולאחר אי הדבסיום יום עבו  .ח

 תו היום. שנחפרו והונחו באו

  אין להשאיר תעלות בלתי מכוסות.   

 

 בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים: וצעתבודה העב  . ט

 י הכשרתם המקצועית של המבצעים.קבלת אישור היצרן לגב  - 

 בו משתמש הקבלן.ד הריתוך אישור היצרן לגבי ציוקבלת   -  

 הלחץ. ות אישור בדיקתפיקוח היצרן על ביצוע העבודה, לרב  - 

 .לחומר ולעבודה שנים 10משך ן למיות מהיצרן למזהמצאת תעודת אחרי  -  

 

. הבדיקה מבוצעת לפחותדקות  60אטמ' במשך  12 מינימלי של  בדיקת לחץ  .י

י בדיקה ושלב בדיקה והוספת מ הורקת אוירוי, בשני שלבים )שלב מיל

 במשך .1-ג סעיף, נספח ג', 1205.6ובהתאם לת.י.  בהתאם להל"תסופית( 

ת סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ צנרו ביעהבדיקה לא יופהשהיית לחץ 

 בר. 0.6 -מ גדולה 

 

על  הספחים, אביזרי החיבור, מעברים וכל הנדרש מחיר הצנרת כולל את כל  יא.

 לקבלת מוצר מושלם ופועל.ות היצרן פרט והנחיפי המ

 

  צנרתאביזרי   .21.307

 

ליים ודה מינימעב יערכות השונות יהיו מתאימים לתנאאביזרי הצנרת במ  א. 

 של:  

 אטמ' 16  -לחץ עבודה   מים קרים, חמים, הסקה וכו':   

 C˚100  -מפ' עבודה ט             

 , לחץ(.בודה )טמפ'י תנאי העעל פ        קיטור:   

 

או  קן או תוצרת מערב אירופהונושאי תו ת האביזרים יהיו מתוצרת ישראל   ב. 

 ם. צור שלההי ץמארארה"ב בלבד ונושאי תו תקן 

 

)כולל( בהברגה,  2יהיו: עד קוטר "חיבורי אביזרים, אלא אם צוין אחרת,   .ג

 ומעלה מאוגן. 3טר "מקו

 

ידי התקנה של רקורד, לאחריו,  -לפירוק עלמאוגן יהא ניתן כל אביזר שאינו   . ד

 שאליהם הוא מחובר.מיכל או מתקן או בינו ובין בכיוון הזרימה, 
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 ברזים  . ה

-מפליז עמיד לדה חלקים, עשויים מברונזה או 3או  2כדוריים, ברזים   (1   

 ון. צינקיפיקציה עם אטם טפל

. ידית ההפעלה סטה. מעבר מלאהכדור מצופה כרום או עשוי מנירו     

 .מתכתעשויה 

סוג חלקים עם אטם מתאים ל 3טיפוס ברזים כדוריים מפלדה מ  (2   

בר מלא. ידית ההפעלה כרום עם מעפה וטמפרטורת הנוזל. הכדור מצו

 עשויה מתכת.

פעלה ותמסורת, ציר ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל ה  (3   

תושבת  מגומי ניאופרן )אלא אם רילסן,  , מדף מצופה304נירוסטה 

 יות(. צויין אחרת בכתב הכמו

נה קלהתצריכים להיות מתאימים ברזים המותקנים מחוץ למבנה      

 חיצונית.

 .FM/ULרזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים ב     

זל יציקה עם גלגל הפעלה. גוף עשויים בר (GATE VALVE)ברזי שער   (4   

 (. EPDMגומי סינטטי )ניאופרן, מצופה  טריז מצופה אמייל,

ומאושרים  (O.S. & Y)ר לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם  ברזי שע     

 (.FM/UL) אש לכבוי

דיאפרגמה מגומי ניאופרן, דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. ברזי   (5    

 גלגל ההפעלה מברזל יציקה.

 מראה סימון מצב פתיחה.     

יהיו  3קדים עם הפעלה הידראולית בקטרים מעל "מפוברזים   (6   

קסי פנימי או יציקה עם ציפוי אפו, עשויים מברזל Yפוס מאוגנים מטי

 ו עשויים ארד, צנרת נחושת. י הצורך. חלקי הפיקוד יהיפר לאח

עם אבקת אטמים מגומי סינטטי. צביעה אלקטרוסטטית חיצונית      

פי הצורך הפונקציונלי של לפוליאסטר או אפוקסי. הברז ייבחר 

 המערכת. 

 

 מדידה  .ז

מחירם כולל אביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום. ה   

או התקנה מתאימים. מחיר יזוק ים נגדיים, רקורדים וסידורי חאוגנ

בלוח או קופסה בקרים כולל את החווט בין הרגש לבקר ואת התקנת הבקר ה

 נפרדת.
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 מל מתקני חש - 08פרק 
 

 כללי  08.01

 

המפרט  תוכניות המצורפות, לתקן הישראלי,המתקן יבוצע בהתאם למפרט זה, ל 08.1.01

וצאת ההוצאה שרדית המ-", של הועדה הבין08מל  אשר סימולו "הכללי למתקני חש

 לאור של משרד הבטחון.

 חב' בזק מפקדת הג"אל משרדי הממשלה, חברת החשמל, וכן חוקים ותקנות ש

 ח.והוראות המתכנן והמפק

 

 לפני ביצוע חפירות וחציבות, על הקבלן לוודא שאין כל צנרת, כבלים ו/או חומרים 08.1.02

 הרשויות  פגע ע"י עבודתו. על הקבלן לקבל אישוריולים להומוצרים אחרים העל

קומית( לפני ביצוע חפירות המוסמכות )ח"ח, בזק, מע"צ, משטרה והרשות המ

ספיות והאחרות הכרוכות בקבלת יבות כל שהן, באם יש כאלה. כל ההוצאות הכוחצ

 האישורים הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

עות ית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביהעבודה תבוצע ברמה מקצוע 08.1.03

ן במקום ויתאים ויאתר את במקצועם. לפני ביצוע העבודה הלכה למעשה יבקר הקבל

בכל מקרה של חוסר התאמה,  מידות ומקומות החיבור של המתקנים השונים.כל ה

 יודיע למפקח ולמתכנן החשמל.

 בעבודה כדי ללמוד במקום אתלפני הגשת הצעתו יסייר הקבלן באתרים הקשורים 

אי מקום העבודה. לא תוכר כל תביעה שהיא בקשר לאי הכרת תנהתנאים המיוחדים ל

 המקום והעבודה.

 

ישתמש בחומרים ואביזרים ם שיסופקו יהיו מסוג משובח ביותר. הקבלן כל החומרי 08.1.04

אלה המאושרים ע"י מכון תקינה ב -המאושרים ע"י התקן הישראלי ובאין כזה 

תקנים על כל פריט או . המתכנן והמפקח רשאים לדרוש אישור של מכון המורשה

כל החומרים  קבלן להגיש למתכנן דוגמאות שליחידה של החומר ו/או הציוד. על ה

 שם אישורם בכתב, לפני ביצוע העבודה ובעוד מועד,והאביזרים ויתר חלקי המתקן ל

ויים בהתאם לדרישות על מנת שיהיה מספיק זמן כדי לייצרם לאחר ביצוע השינ

ו כאלה. אך בכל מקרה, הצגת הדוגמאות לא מאוחר המתכנן והמפקח במידה ויהי

או קבלת הוראה להתחלת העבודה. רואים  שבועות מיום חתימת החוזה 2שר יותר מא

ציון מפורש של מוצר ספציפי במסמך זה כאילו צויין לצידו לרבות שווה ערך כל 

ה ערך" )ש"ע( תהה נתונה להחלטת המתכנן ו/או מאושר. קביעת היות מוצר "שוו

 .מפקח וקביעתו סופית.ה

 

הכללית באתר. זמן המתאים להתקדמות  העבודה קבלן אחראי על ביצוע העבודה בה 08.1.05

ועיכובים  בעלי המקצוע האחרים ללא גרימת נזקתוך תיאום עם הקבלן הראשי ו

 לעבודות השונות שתבוצענה.
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 ין ללא אישור המפקח.ית הבניאין לפגוע בקונסטרוקצי

ן לוח זמנים של ביצוע העבודה, לא יאוחר משבוע ימים הקבלן יגיש לאישור המזמי

 חר הודעה בכתב כי זכה במכרז.לא

 

הקונסטרוקציה,  האדריכליות,ניות על הקבלן להשיג מהקבלן הראשי את כל התוכ 08.1.06

עבודתו עם  אינסטלציה סניטרית ומים, מיזוג אויר וכל יתר המקצועות, כדי לתאם את

 יתר המקצועות.

כך  בין תוכניות החשמל ויתר המקצועות, על הקבלן להודיע עלבכל מקרה של סתירה 

תה בשלב לא הודיע הקבלן על סתירה כאמור וזו נתגל מיד למפקח ולמהנדס החשמל.

 כלשהו לפני או במהלך ביצוע העבודה, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המפקח.

 

מוסמך בודק קן לבדיקה ולאישור ע"י סור הקבלן את המתלאחר השלמת העבודה ימ 08.1.07

על הקבלן להזמין את הבדיקה בעוד  וע"י המהנדס המתכנן. מאושר ע"י האוניברסיטה

ן סעיף נפרד לכך ם בכך, אלא אם צויתיאומים הקשורימועד ולשאת בכל ההוצאות וה

רת אישור ע"י המתכנן הינו מסי קורת סופית של המתקןיהכמויות. תנאי לב -בכתב

 ו.מצידללא הסתייגויות  של המהנדס הבודקבקורת על כך שהמתקן עבר  בודק מוסמך

זורים, אזי למסור את הבניין על פי א רדים אוזורים נפבלן יידרש לבדוק אבמידה והק

קבל הקבלן תוספת תשלום בגין פיצול הבדיקות, כל הנ"ל נכון גם במקרה ובו לא י

 זורים.לפי א זמין יורה על חלוקת בדיקותהמ

 

 ד למתקני חשמלמפרט טכני מיוח 08.02

 

 1תוספת  08.2.1

 

ג לכל " כמפורט לעיל, על הקבלן לדאו08טנדרטי שסימולו "סהשלמה למפרט ה .א

ודתו לא תפגע מכל בחינה י חשמל, כך שעבוות הדרושות עבור צנרת וקוההכנ

 תר. ודות אחרות המתבצעות באשהיא מעב

 

 נורותיהתקנת צ 08.2.2

 ר והסתעפות ובין תיבות המעברלבין תיבות המעב הצינורות בין לוח החשמל

ויה, חל סתעפות עצמן יהיו שלמים ללא כל מחבר, ויהיו מסוג פ"נ בלבד בהתקנה סמוה

 ור מוחלט להשתמש בצינורות שרשוריים.איס

 

נורות הסמויים שאינם בתקרה אקוסטית ו/או כפולה תבוצע יודה בהתקנת הצהעב

נורות יהנחתם תעשה מתחת לרשת הזיון. צלפני היציקה לפי הוראות המפקח ו

ס"מ לכל אורכם בכל  5ברצפה יוגנו מיד עם הנחתם בשכבת בטון של  העוברים

הקבלן להכניס חוטי נורות טלפון וכו', על ים כגון: שמורים, צללא מוליכי נורותיהצ

נורות המיועדים לכניסת כבל טלפון ימ"מ. בצ 6 -משיכה מניילון שקוטרם לא יפחת מ

 מ"מ. 8י יש להשחיל חוט משיכה מניילון ראש
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 מעבר, הסתעפות והתקנה תיבות 08.2.3

 לם או פרוזדור. ובאותו א -מר כל התיבות הנ"ל שנמצאות באותו מקום על הקיר כלו

אם צויין במפורש אחרת. במקרה של ריכוז מספר תיבות זו  תותקנה בגובה אחיד, אלא

ראות המפקח. יש להמנע ליד זו תותקנה התיבות בצורה מסודרת בהתאם להו

בהם גמר הבנין יהיה ללא טיח. אולם אם הקבלן ימצא מהתקנת התיבות במקומות 

קומות הנ"ל, תכוסנה התיבות במכסים מפח ין התיבות במלנכון למרות זאת להתק

 ס"מ לתיבות עגולות  10/10מ"מ עובי, צבועים בצבע הקיר, במידות  1.5קופירט" "ד

של התקנה  ס"מ מרובעות. לא תותר 10/10"מ לתיבות ס 12/12 -מ"מ ו 70בקוטר 

ל ס"מ במקומות הנ"ל. עבור המכסים לא תשולם כ 10/10תיבות גדולות מאשר 

ה בסידורי הברגה באופן ות התקנה לבתי תקע, מפסיקים וכו' תצויידנתוספת. תיב

 שהאביזר עצמו יחוזק ישירות ע"י ברגים.

 

חריצים בדפנות אשר תמנענה הוצאת מותר להשתמש בתיבות התקנה קוניות עם 

ע"י משיכה. במקרה ומכל סיבה שהיא לא הותקנו תיבות התקנה  האביזר מהקיר

 סגרת מתכת אשר תחוזק לקיר עם ברגים.אביזר ישא מ לנ"ל, אזי כל

יבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה גלויה ו/או בחלל תקרות אקוסטיות יהיו כל ת

 לפחות, כדוגמת "לגרנד" או "גוויס" או 55IP ותמסוג קשיחות כבות מאליהן, ואטומ

 "ע.ד.א פלסט". אין להשתמש בתיבות מסוג מרירון כלל.

 

יץ והסתעפות יהיה שלט סנדב ליד כל תיבת מעברש אחרת, אזי פורין במאם לא צו

 שיורה את מספר המעגל בצורה:

 

 ._____________מלוח מס'  __________מעגל מס' 

 

 יים לשירותפאז-ים ובתי תקע חדמפסיקים למאור, לחצנ 08.2.4

 ין במפורש אחרת. ל יותקנו בהתקנה תה"ט, אלא אם צו"כל האלמנטים הנ

ו ויתאימו להתקנת אביזרי גמר מסוג גוויס א כל תיבות האביזרים יהיו מלבניים

 בטצ'ינו בהרכבים כפי שמפורט בתכניות.

תמש במכסה בכל מקרה שהמפסקים ו/או בתי התקע נמצאים במקום אחד, יש להש

ן במפורש אחרת. עבור אלמנטים א אם מצוי)התקנה ב"הרכבים"(, אל עליון משותף

 " לא תשולם כל תוספת.מסוג "הרכבים

 לים שונים.במכסה משותף כמפורט לעיל כשבתיבות מעג אין להשתמש

 

 חפירה ו/או חציבה ועבודות עפר 08.2.5

ר ולא תוכרנה כל העפבדק את השטח לפני ביצוע עבודות  רואים את הקבלן כאילו

 טח.תביעות בגין אי הכרת תנאי הש
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 החפירה תכלול:

 ורם מפריע אחר.סילוק הצמחיה העליונה או כל ג .א

 עלה בעומק הנדרש.ת ו/או חציבת תחפיר .ב

יבה בזמן עבודות הנחת הצינורות או הכבלים אחסנת העפר ופסולת החצ .ג

 בתעלה ועד כיסוייה.

צנורות החשמל, וריפוד כנ"ל אך ס"מ מתחת ומעל  10ריפוד חול בשכבה של  .ד

 ס"מ מעל צנורות טלפון. 30 -מ מתחת וס" 10בשכבה של 

הכבל המונח  ס"מ לאורך תוואי 44X22X5של מרצפות אספקה והנחה  .ה

 ונח ללא צינור מוביל(.בחפירה. )זאת בתנאי שהכבל מ

 כיסוי החפירה בשכבות ,שכבות, והידוקן עד קבלת שכבה אחידה. .ו

 חלתי כפי שהיה לפני ביצוע החפירה.הבאת השטח למצב הת .ז

 

ל שלטי אזהרה ה אחראי להחזקת התעלה בזמן ביצוע העבודה בה, כולהקבלן יהי

 בור הנ"ל לא תשולם כל תוספת.לאנשים, גידור וכו'. ע

 

נחתם יהיה אחיד לכל ה שקע". שיפוע -טון ופלסטיק קשיח יהיו מסוג "תקענורות ביצ

ת פם, ההנחה ישרה וללא "זיגזגים" כמקובל בעבודואורך התוואי והם יבוטנו לכל היק

ינסטלציה סניטרית. לפני כיסוי סניטציה ותבוצע ע"י בעל מקצוע העובד בעבודות א

 יש לקבל אישור מהמפקח. התעלה

 

מ"מ קוטר, אלא אם צויין  8ל צנורות יושחלו חוטי משיכה מניילון לכל סוג שהוא ש

רות פקקים מתאימים שימנעו כניסת מים במפורש אחרת. בכל המקרים יותקנו בצנו

 לתוכם. או לכלוך

 

 ן עבור כבלי חשמל ותקשורת ועבורבריכת הסתעפות ו/או מעבר מבטו 08.2.6

 אלקטרודה  

חפירה וחציבה, חצץ בתחתית, גלילי חיר הבריכה המופיע בכתב הכמויות יכלול: מ

סולת, התקנה ויישור השטח וסילוק כל פ בטון עם הפתחים, מסגרת בטון ומכסה 

 יט בתוך הבריכה.עם שילוט מפורט עבור כל כבל, צינור ופר

רות וויץ" מבקליט קשיח או סרט פלסטי עם אותיות וספהשילוט ע"י שלטי "סנד

חבק פלסטי לכבל ו/או צינור, מתוצרת מודולריות מולבשות עליו, מחוזק ע"י 

"GRAFOPLAST  מ"מ. 3לגרנד", או ש"ע. גודל אות 

 

כל יקת יעילותו.פעלה נסיונית לשם בדבדוק את המתקן ולהפעילו הבגמר העבודה יש ל 08.2.7

 רצונו ועל חשבון הקבלן, לשביעות די בדיקה יתוקנו ע"יהליקויים שיתגלו תוך כ

נן והמפקח יבצע הקבלן הפעלות נסיוניות המלאה של המהנדס. לפי דרישת המתכ

לא יהא זכאי לכל נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים כל שהם, הקבלן 

 כך. פיצוי ו/או תמורה נוספת בגין
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ים אשר נרשמו בבדיקה קודמת, ו כל התיקונבאם בבדיקה חוזרת ימצא שלא בוצע 08.2.8

ימצאו הערות תיקון חדשות הקבלן בכל הוצאות הבדיקה החוזרת )אף אם ב יחוי

 וחוזרות שלא בוצעו(, וסכום זה ירד מחשבונו עבור העבודה שביצע.

 

ן שגמר תב בו יצוין יהיה חייב להוציא מכלגמר עבודת המתקן, הקבלבכל בדיקה  08.2.9

מל מוסמך של בודק חשיש תוכניות לפי ביצוע, העביר בקורת המתקן, בדק אותו, הג

בדיקת גמר עבודה. המכתב יופנה למפקח עם עותק ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן ל

ת ההערות מהבדיקה למתכנן החשמל. לקראת בדיקה חוזרת יציין הקבלן במכתבו א

 ם בהתאם.הקודמת ואם ביצע את התיקוני

 

 הארקת יסוד 08.2.10

 ת.ובהתאם לתכניו 4271כפי המוגדר בקובץ תקנות צע הארקת היסוד תבו

 העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

על הקבלן לקבל את אישור המפקח למערכת הארקת , ביצוע יציקות כלשהן לפני

 יסוד.

 

 אופני מדידה 08.03

 

 ור פסולת או פחת.תעשה לאור מדידת הכמויות בפועל ללא תוספת עב שיטת המדידה 08.3.01

ריצים בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: חציבת חורים וח

נת פסיפים/שרוולים לפני יציקת וחיזוקי צנרת, ותיקוני בטון וטיח לאחר מכן, התק

 כמויות.ה-אשר עבורם לא תשולם שום תוספת כספית, מעבר לנמדד בכתב

וכל יתר העבודות בהתאם חומרים הדרושים כמו כן יכללו המחירים עבודות עפר, ה

הטכני, אשר אין להם ביטוי להוראות הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט 

הכמויות, ואשר דרושים להשלמת העבודות והמתקן, אך לא -ים בכתבבסעיפים נפרד

 נפרדים.הכמויות בסעיפים -מצויינים במפורש בכתב

 

 מדידה לפי מרכיבים של המתקן 08.3.02

 

בו לפי סוגם ואורכם. המחיר ימדדו ויחוש -ים ת, מוליכים וכבלנורויצ 08.03.02.01

 ות הסתעפות ומעבר פלסטיות ו/או מתכתיותיכלול גם ספחים כגון: תיב

נורות, כבלים )מחזיקים יאטומות למיניהן, קשתות, זויות, מחזיקי צ

נורות וכבלים, עם מקום שמור יבודדים ומחזיקים משותפים לקבוצות צ

ן, עבודות עפר שונות )עבור צנרת ריות ברגים בבטולפחות(, י 30%-ל

יכה וכו', כל זאת במידה ולא ברצפה(, חומרי חיבור, בידוד וחוטי מש

 .8.3.03שיטת הנקודות בהתאם לסעיף נמדדו לפי 
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והתקנה לפני  ויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקרה,אופן ההתקנה: גל

 ציקה או אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה.הי

ללו גם את כל החיבורים בקצותיהם, השחלתם רים למוליכים יכהמחי

 שות, בהתאם למפרט.ו/או הנחתם יתר העבודות הדרו

 

 מדידה לפי נקודות 08.3.03

 

נורות, תיבות המעבר ימחיר נקודה יכלול את המוליכים, הכבלים, הצ 08.03.03.01

ספחיהם, החל מלוח החשמל  הפלסטיות והמתכתיות על כלוההסתעפות, 

 יק לנקודה. ומוצא המפסד למוצא הנקודה המזין אותו מעגל, וע

 

נקודות המופעלות מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר ה 08.03.03.02

או לחצן לא ו כפול ו/או מחליף ו/או מצליב ו/ע"י מפסק אחד רגיל ו/א

 ישנה את מחיר הנקודה.

ה ומספר מפסיקים יפעילו נקודה כמו כן לא ישתנה מחיר היחידה במיד

 ודות.או מספר נק אחת

 

מכסה משותף לשניים או לשלושה אביזרים סמוכים, כגון:  במקרה של 08.03.03.03

תוספת  ו בתי תקע מתחת הטיח, לא יקבל הקבלן כלמפסיקי מאור ו/א

 ן במפורש אחרת.מיוחדת למחיר, אלא אם צוי

 

זונים ממעגל ישניים או שלושה בתי תקע צמודים עם מכסה משותף והנ 08.03.03.04

ולשת אחת. עבור ודה זוגית או משמשותף, ימדדו לפי סעיף מיוחד לנק

 פורטהמכסה המשותף לא יקבל הקבלן כל תוספת למחיר הנקודה המ

 .ן במפורש אחרתלעיל, אלא אם צוי
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  עבודות מסגרות חרש - 19ק רפ

 
 רשימת מסמכים טכניים מחייבים 19.01

 
 .19פרק  -התאם למפרט הכללי העבודה תבוצע ב 19.01.1

 
תקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים בנוסף ל 19.01.2

 במסגרת מכרז זה:
 

 קביעת הפלדות.ל ISO-630-1980התקן הבינלאומי  .1

 לקביעת הברגים. 1-1878/150-898התקן הבינלאומי  .2

 לקביעת האומים.  2-1980/150-898התקן הבינלאומי  .3

 לנושא גלוון פלדות. ISOהתקן הבינלאומי  .4

 
 ( ע"י הקבלןDWG WORKSHOPהכנת תוכניות עבודה מפורטת ). 0219.

 
ציאות, ורק כניות ולהתאימן למכל המידות בתעל הקבלן לבדוק תחילה את  19.02.1

 לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.
 

 19003( בהתאם לסעיף DRAWINGS   SHOPכניות עבודה )הקבלן יכין ת 19.02.2
 במפרט הכללי.

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם: 19.02.3

 
 .1:20"מ אשיים ומשניים בקנור אלמנטים רתכנית ייצ (1

 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (2

 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (3

 ר, הובלה והרכבה.פרטי ייצו (4

 .1:100או  1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  (5

(   חישובים סטטיים  מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה  הזמניים 6

 ה הנובעים מההרכב

 1225ת"י  -צע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים תכנון המפורט שיבוה 19.02.4
 לעומסים וכו'. 412למבני פלדה, ת"י 

ר לקבלן, אולם גם סוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסרכיבים מ 
לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור 

 כנדרש.
 

רוקציה לפני שהושלמו תכניות העבודה ואושרו ע"י וחל בביצוע הקונסטלא י 19.02.5
שהוכנו על ידו  המהנדס. יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה

 לעיל.ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש 
 

הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת  19.02.6
שתמש באם ניתן לה -ה הקובע היחיד ורטות. המהנדס יהיוכניותיו המפהכנת ת

 בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.
 

זכאי  דה אלו, כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיהעלות הכנת תוכניות עבו 19.02.7
 לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.

 
 כללי -ייצור והרכבה  19.03

 
שבונו אשר יוודא את מטעם הקבלן ועל ח ע בלווי מודדכל מהלך העבודה יתבצ 19.03.1

 המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
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מים יובאו ממקור מוכר ויישאו כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאו 19.03.2
רות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת תעודות ספק מסוד

 בינלאומית.
הקבלן את  ק הפלדה ישלחמיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספ 

 לביקורת המהנדס. התעודות
 

לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות  19.03.3
, ולקבל את דבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנותהנדרשות, ב

 אישור המנהל לכך.
 

ר אלמנטים כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון, חיבו 19.03.4
ייעשו באתר. הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק  ורקו לצורכי הובלהשפ

 ומי עיסוקם.הקבלן מסגרים ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתח
 ות אלו במידה ויידרש.לדרישות המפקח, יציג הקבלן תעוד 

 
כים כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהלי 19.03.5

ת ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע ע"י המהנדס, תעודושיאושרו 
 העבודה.

 
על המייצר ע"י המזמין, במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפ 19.03.6

 המהנדס והמפקח.
רים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת בביקו 

 הובלה וכיו"ב.חסנה ארגון להטיפול במפעל, בקרת טיב המפעל, א
הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל,  על 

בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור  לאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את
 ע וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.את כל המיד

 
"י החלטתו או יוחלף עפ כל אלמנט לקוי, לפי שיקול דעת המפקח יתוקן 19.03.7

 .הבלעדית
 

במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר,  19.03.8
בדיקה וף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לקרי ריתוך, ברגים, ג

 דיקות על קולית וכד'.ב -מעמיקה של התופעה שנתגלתה, קרי 
 

משרד העבודה  טיחות הנדרשים ע"יפי כל כללי בהקבלן מתחייב לעבוד ל 19.03.9
ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה 

יהם טחון הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עלמעבודתו, וכי אמצעי הב
 בנפרד.

לצורכי בטיחות עבודתו, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות  
 רים.יעה בעובדים או אחרש למניעת פגוכל הנד

 
 מפרט טכני 19.04

 
ם כל החיבורים במבנה בין האלמנטים יהיו בברגים בלבד. לא יותרו ריתוכי 19.04.1

 ע"ג שלד המבנה אלא באישור המהנדס.
 

חיתוך הפלדה תיעשה באמצעים נאותים כגון: גליוטינה, משור, מבער חמצן  19.04.2
ונקיים בלא יהיו ישרים חלקים שטחי החיתוך אצטילן או מבער פלסמה. מ

 פגמים ולקויים כל שהם.
ם אסור לחתוך במבער חמצן אצטילן ליד מחברים המיועדים להתחבר בברגי 

 דרוכים עתירי חוזק.
 

ים בפלדה במבער חמצן אצטילן וכן אסור להרחיב חורים אסור לבצע חור 19.04.3
 באמצעי זה.

 
 יכות של בורג.כר 3חיצוני לפחות מחוץ לאום ה בכל הברגים יש להשאיר 19.04.4

 
 הריתוכים יבוצעו באחת מהשיטות הבאות: 19.04.5
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 ריתוך יד בקשת באלקטרודה מצופה. .1

 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ואבקת מגן. .2

 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ממולא. .3

 ריתוך אוטומטי או אוטומטי למחצה בקשת מוגנת בגז. .4

 הבה לפחים דקים.ריתוך בל .5

 

כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו  19.04.6
 בית מלאכה של הקבלן. לידי ביטוי בתכניות 

 
ך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי חומר הרתך צרי 19.04.7

 חסר, גומות, או נקבוביות.
 

כה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת יתוך הן בבית המלאיתבצע שום ר לא 19.04.8
 רתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח.מעלות צלסיוס, וכן לא י -5 -ל
 מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה. 20שעוביה מעל  פלדה 

 
כל אלמנטי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס'  19.04.9

היציקות ומס'  אים לתעודות בדיקתלים, כפי שיתהיציקה של יצרן הפרופי
 האלמנט לצורכי הרכבה.

 

 יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה: 19.05

 
וכים בבית י ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתתנאי בסיס 19.05.1

מלאכה על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי 
 . יעבוד בפרופילים חדשים בלבדעל כן הקבלן גסה, ים מקורוזיה פרופילים נקי

 
יהיה על  הפטינה דקה ועדינבמידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת  19.05.2

לפי התקן השוודי, לפני  2.5זיבי לרמת הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אבר
 עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון. 

 
 גלוון 19.06

 
דה יהיו מגולוונים. הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם קונסטרוקציות הפל כל 19.06.1

 במפרט הכללי. 1904בהתאם לסעיף 
 

 וון תיקוני גל 19.06.2
 

  ISO 1461בתקן תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט  א.

תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ  ב.

 מיקרומטר לפחות. 80היה בשה. עובי השכבה יאבץ בשכבה י 80המכיל % 

 

 ברגים אומים ודסקיות 19.06.3
 

ונת יהיו מגולוונים באבץ ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולו א.

 . ISO 1046חם לפי תקן 

 ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים. ב.

ברגים מגולוונים  פקה הארוך שלמופנית תשומת לב הקבלן לזמן אס ג.

 בחם. 

ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ  ד.

 מיקרומטר. 12אלקטרוליטי בעובי 



 מרכז טראומה וחוסן        יברסיטת תל אביבאונ
 

111 

 

 

 

 
 בדיקות 19.06.4

  
 יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה. ביקורת איכות ובדיקות א.

 הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים. ב.

בהתאם לדרישות רת איכות עם תעוד יים מערכת בקהמפעל המצפה יק ג.

9000 ISO. 

 
 שינוע  19.06.5

 
ועים באופן הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריטים הצב 

 שימנע פגיעה בגלוון.
 

  יותאחר 19.06.6
 

הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלני  
 המשנה, כולל תיקונים.

 ל ידי גורמים אחרים.טענות של פגיעה ע לא תתקבלנה 
 

 בטיחות ובטיחות אש 19.07
 

על פי כל דין ובאמצעים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  19.07.1
י גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי למניעת נזק -נוספים בזמן עבודתו 

 מבנים סמוכים ותכולתם.
 יגרם כתוצאה מעבודתו.ית לכל נזק כזה שית מלאה ובלעדהקבלן ישא באחריו 

 
בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו  19.07.2

 האמצעים הבאים: לפחות
 

 לאחר אישור המפקח במקום. עבודות ריתוך ייעשו .1
אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת  .2

 תלקחות.ה
בונו, אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וזרנוק מים מחובר קבלן יעמיד, על חשה .3

 אש(לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה. )צופה 
יתוך והסביבה לגבי שאריות עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הר .4

גצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת 
 שהי.התלקחות כל

 
בשטח המבנה  -וש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך חל איסור על שימ 19.07.3

 וסביבתו.
 

 צביעת הפלדה 19.08
 

 ה הגלויים לעין, יצבעו.פרופילי פלד 19.08.1
של  11054וסעיף  1905ת תבוצע לפי הוראות סעיף הצביעה במערכת מיוחד 

 כל שכבותיו. המפרט הכללי. הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן, על
 

זאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה, לפני הבאת המערכת מודגש ב 19.08.2
 לאתר. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.

במהלך ההתקנה  קבלן להגן על הקונסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבעעל ה 
 והעבודות באתר.

 
 תיקונים בצבע 19.08.3
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ולאתר ולקבוע את  י השטח הצבועיש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, את כל פנ 
מקומות הפגיעה בצבע. את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת 

י אחר, עד קבלת משטח מתכתי ברזל חשמלית מסתובבת, או באופן מכנ
 רק אז, יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל. מבריק, אחיד ונקי.

 קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח. 
 קונסטרוקציה למקומה.קרקע, לפני הרמת הבע יעשו על הכל תיקוני הצ 
 אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה. 

 
 

 לעבודות ריתוך הנחיות כלליות  19.09
 

 11.9.1סעיף  1225י דרישות התקן לפלדה הרתך יהיה רתך מוסמך ע''פ .1
 
 ראות היצרן(אלקטרודות הריתוך: )לוודא ייבוש האלקטרודות לפי הו .2
 

 Z-4שית אל פח תושבת בעמוד/קיר חיבור קורה רא א.
 

   Z-4חיבור קורה משנית אל קורה ראשית  ב.
 
לחיבור הפלדות במפגש בניהם יש להשתמש במקרה של ספקות ביחס  ג.

)לפלדות לא זהות או לא מזוהות(או לקבל ייעוץ   Z2500דה מסוג באלקטרו
 ממטלורג.

 
 של הרתך. מלאהלוודא חדירה ם הקצוות )פאזה( ויש לבצע קיטוטרם חיבור הרכיבים  .3
 
שור בתחילת העבודה יש לודא את איכות עבודת הרתך ע''י בקר ריתוך לצורך אי .4

 ך/הענין.המשך עבודתו או החלפתו ברתך אחר לפי הצור
 
בדיקת איכות הריתוכים תבוצע במהלך ובסוף העבודה באמצעות מעבדה מוסמכת  .5

 מאושרת.
 
 מ''מ. 50-מ ך מינימלי לא יקטןאורך ריתו .6
 
יש לראות  2חלק  1032 -ומ 1חלק  127ומת''י  1חלק  1225מצב הנחיות עיקריות מת''י  .7

 ונם.התקנים באופן מלא ולפעול על פיהם כרוחם וכלש את
 
 עבודת הריתוך .8

 
רתכים ידי -רתכים )תפרי ריתוך(, המיועדים להעביר כוחות, ירותכו על-כללי 8.1

. נוהלי הריתוך 1חלק  127בתקן הישראלי ת''י  ם, שהוסמכו כמוגדרמוסמכי

 .2חלק  1032יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת''י 

 

מעובדים בהתאם  קצות הרכיבים המיועדים לריתוך יהיו -ת לריתוךהכנו 8.2

לדרישות תקן זה. הם יהיו חופשיים מרטיבות, מלכלוך, משומן, מחלודה, 

 ים.מצבע ומסיג

יועדים לריתוך יתאימו זה לזה. יינקטו אמצעים שקה של הרכיבים המקווי הה 

 ית.נאותים לשמירת הרוח בניהם בשעת הריתוך, כפי שפורט בתכנ

המקוריות שלהם ובמקום מוגן  האלקטרודות ותילי המילוי יישמרו באריזות 

ן מרטיבות. הם יחוממו קודם הריתוך, אם קיימת דרישה לכך בהוראות יצר

 .11.9.4 , או כמפורט בסעיףהאלקטרודות

 

 רתכים ייעשו בריתוך התכה באחת מהשיטות שלהלן: -שיטות ריתוך 8.3
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 ודה מצופה.ריתוך יד בקשת באלקטר א. 

 י ואבקת מגן.ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילו ב. 

 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ממולא. ג. 

 ז.קשת מוגנת בגריתוך אוטומטי או אוטומטי למחצה ב ד.

 )פחים דקים(. ריתוך בלהבה ה.

 

יש למנוע ככל האפשר ריתוך באתר ההקמה. ריתוך באתר  -ביצוע הריתוך 8.4

 באישור המהנדס המתכנן.ההקמה מותר רק 

שהרתך )התפר( בתנוחה אופקית והאלקטרודות ככל האפשר יש לרתך, כ 

רוח, הריתוך מפני מעליו. יש לבצע את הריתוך במבנה סגור ולהגן על מקום 

 ושלג.אבק, רטיבות 

מ''מ או יותר מזה, יש לחמם משני הצדדים  20כשמרתכים רכיבים שעוביים  

מיועדים לריתוך. החימום המוקדם ימנע באופן שווה את הרכיבים ה

 הפרשי טמפרטורה גדולים מדי בין הצד המרותך לבין הצד הנגדי. היווצרות

גב המהנדס המתכנן, א צ' רק באישור 4-מותר לרתך בטמפרטורה נמוכה מ 

 חימום הרכיבים.

כשמרתכים במספר שכבות או כשמרתכים בריתוך בשורש, יש לנקות כל  

 תחילת ריתוך השכבה הבאה.שכבה מסיגים לפני 

 הרכיבים בשעת הריתוך.יש למנוע זעזוע של  

 פני הרתך יהיו חלקים ככל האפשר. 

)חלל הפזות( עד  ץ או את המדרברתך השקה, תמלא מתכת המילוי את החרי 

פני הרכיב המרותך, בלא שקעים ובלא מקומות בעלי עובי ריתוך חסר. מותר ל

ך הנדרש, בתנאי מעובי הרת 5%-יגדל מעובי חסר בנקודות בודדות, שלא 

מוצע של הרתך יתאים לעובי הרשום בתכנית. גם ברתך מילאת, שהעובי המ

בי הרתך הנדרש, ומע 10%-גדל ממותר עובי חסר בנקודות בודדות, שלא י

 תנאי שהעובי הממוצע של הרתך יתאים לעובי הרשום בתכנית.ב

על שמירת הרווח הנדרש  ברתך השקה שבו דרושה חדירה מלאה, יש להקפיד 

 ע הריתוך.בין הרכיבים בשעת ביצו

 ידי שפיכת מים קרים.-אסור לזרז את תהליך ההתקררות אחרי הריתוך על 

 
התכן והן בשלב עבודת הריתוך הן בשלב  -שתייריםוך ומאמצים מעיוותי רית 8.5

יובאו בחשבון היווצרות עיוותים ומאמצים משתיירים, כתופעת לוואי 

 התרמי של הריתוך.לתהליך 

 י שלעיל, יש לנקוט בצעדים אלה:כדי לצמצם את תופעות הלווא 

ת, ממדי הרתך, אורכו ועוביו, יתוכנו ויבוצעו במידות המינימליו א.

 טי.ידי החישוב הסט-עלהנדרשות 

יש להימנע ככל האפשר מביצוע ריתוכים במקומות שבהם יש לרכיב  ב.

 סות חיצוניות.מאמצים מקסימליים, הנובעים מהעמ
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הרתכים יתלכדו גם קווי הכובד של  יש להתשתדל, שקווי הכובד של ג.

חתכי הפרופילים, כדי למנוע כפף הפרופילים עקב התכווצות 

 רית.אקסצנט

ך ובקוטר אלקטרודות, שיגרמו להכנסת חום לבחור בשיטת ריתו יש ד.

 בכמות מינימלית.

טחים המורכבים יש להימנע ככל האפשר מרתכים מצטלבים במש ה.

 מפחים, כגון: קירות המכלים.

יש לרתך בכיוון ולפי סדר פעולות, המשאיר לרכיבים חופש  ו.

 התפשטות עד למועד מאוחר ככל האפשר.

 

ים ייבדקו חזותית לגילוי פגמים חיצוניים. כל הרתכ-ות הריתוךבדיקת איכ 8.6

י פגמים ורסות לגילוה-לפי דרישת המהנדס המתכנן יש לערוך בדיקות לא

ג הורסת לפי סו-הבדיקה הלא פנימיים. המהנדס המתכנן יקבע את שיטת

ויציין על התכנית את סוג , המבנה ולפי דרישת דרגת הסיכון של המבנה

 על חלקיו. 1026'י ם לתקן הישראלי ת'דיקה בהתאהב

 
 בבדיקה החזותית של הרתך בוחנים פרטים אלה: 8.7

 ברתך מילאת. -מידות חתך הרתך א.

 מידות קימור או קיעור הרתך. ב.

 צידי.-חסר בשורש רתך חדהבלטה או  ג.

 התאמה בין הרכיבים המרותכים.-אי ד.

 תך מילאת.די או ברצי-מלאה של השורש ברתך חד-חדירה לא ה.

 ת עובי הרתך בקצותיו.הקטנ ו.

 נקבוביות נראות לעין. ז.

 חדירת חומרים זרים לתוך חומר הרתך. ח.

ידי הצתת קשת -ת של מתכת הבסיס, הנגרמות עלהתכה מקומי ט.

 שמל.הח

 

 הורסת לגילוי פגמים פנימיים בוחנים פרטים אלה:-בבדיקה הלא 8.8

 הימצאות סדקים. א.

 מלאה.-לאחדירה  ב.

 זרים לתוך חומר הרתך.חדירת חומרים  ג.

 נקבוביות פנימיות. ד.

 תכת הבסיס.שלמות האיחוי בין שכבות הרתך לבין עצמן ובינן לבין מ ה.

 

 סטיות מותרות 8.9

 באיכות הריתוך תהיינה כנקוב בתקן הגרמני הסטיות המותרות

(1979) - DIN 8563 PART 3 דרגת  . המהנדס המתכנן יקבע מראש את

 ומרה הנדרשת.הח
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במחברים אלה יש לדרוך את הברגים לפני -ברגים דרוכים בשילוב עם ריתוך 08.1

 יכה לאחר הריתוך.ביצוע הריתוך. יש לבקר את הדר

 
 סבולת 8.11

 
 בהתאם לצרכים הבאים:הסבולת נקבעת 

 
 מניעת מאמצי יתר עקב אקסצנטרית הרכיבים או המחברים. א.

 נה.לפגוע בתפקוד המב העלולות מניעת סטיות יתר, ב.

 מניעת סטיות, העלולות למנוע ביצוע נאות של מחברים. ג.

 

וסיבולת בהקמה, כמפורט בסעיפי  מבחינים בין סבולת בערגול, סבולת בייצור
 המשנה שלהלן:

 
 סבולת בערגול

 
 סבולת בערגול קשורה בשיטות ערגול פחים ופרופילים.

 נה.פרטי המבסבולת בערגול תובא בחשבון בתכן 

 

 הפחיםסבולת בעובי 
 

 די ערגול מטילי פלדה לוהטים באמצעות גלילי ערגול.י-ייצור פחים נעשה על
גלילים בשעת הערגול, גורם לייצור פחים עבים הכפף האלסטי המופיע ב

 אמצעם מאשר בשפותיהם.ב
 

 %  מהעובי הנומינלי.5 -הסבולת בעובי הפחים
 

 1999ברואר פ 1חלק  127ת''י  - תקן ישראלי
 

 2001יולי  - שס''אתוקן בתמוז הת
 

 פלדות - מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה
 

ACCREDITATION TESTING OF WELDERS : FUSION 
WELDING - STEELS 

 
 1999מפברואר  1חלק  127ן הישראלי ת''י התק תקן זה בא במקום

 2001מיולי  1תיקון מס'  והוא כולל את
 

 
 :הקדמה

 
שלו  AMENDMENTלרבות  1994משנת  ISO 9606-1לאומי -תקן הביןוסס על התקן זה מב

 1998-08-01-מ
 

 חלקי הסדרה הם: הסמכה לרתכים.תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים העוסקים במבחני 
 

 פלדות - בחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכהמ  -    1חלק  127ת''י 
 

 וגותיואלומיניום וסגס - תוך התכהבחני הסמכה לרתכים: רימ  -(   1)2חלק  127ת''י 
 

 נחושת וסגסוגותיה - בחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכהמ  -(  1)3חלק  127ת''י 
 

 ל וסגסוגותיוניק - בחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכהמ -(  1)4חלק  127ת''י 
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 הםסגסוגותיטיטניום, מגנזיום ו - מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה - (1)5חלק  127ת''י 
 

דן בעקרונות שיש לקיים במבחני הסמכה הבודקים את  127י ת''י זה של התקן הישראלחלק 

ביצוע הריתוך תלויה במידה ניכרת במיומנות  ביצועי הרתך בריתוך התכה של פלדה. איכות

תך. כושרו של הרתך למלא אחר הוראות בעל פה ובכתב ובדיקת מיומנותו הם גורמים הר

 רותך.המוצר המחשובים בהבטחת איכות 

נות לפי חלק זה של התקן תלויה בשיטות ריתוך שבהן אפשר לשמור על כללים בדיקת המיומ

 שימוש בפיסות בדיקה תקניות.אחידים ותנאי בדיקה אחידים וב

יועד להיות בסיס להכרה ההדדית בין גופי בדיקה עבור הסמכות חלק זה של התקן מ

 ים.המתייחסות למיומנות הרתכים בתחומים שונ

יא שכל בדיקות ההסמכה ייערכו לפיו, אלא אם פורטו בדיקות חלק זה של התקן ה מטרת

 מחמירות יותר בתקנים רלוונטים אחרים.

 

הן להסמכת רתך, בתנאי שיקוימו כל שנבדק יוכל לשמש הן להסמכה של תהליך ריתוך ו הרתך

 (.ISO 9956-3הדרישות הרלוונטיות, כגון מידות פיסת הבדיקה)ראו

ידיעתו את העבודה תקפה כל עוד הרתך מבצע את עבודות מך מיומנות הרתך ומכה על סהס

 הריתוך שבתחום הסמכתו בהמשכיות מתקבלת על הדעת.

תך קודמות, שניתנו לפי תקנים או מפרטים מכל מקום, חלק זה של התקן אינו פוסל הסמכות ר

לוונטיות קודמות רלאומיים אחרים,בתנאי שהדרישות הטכניות ממולאות וההסמכות ב

 נוכחית.לעבודה ה

כמו כן, אם נדרשות בדיקות נוספות כדי שההסמכה תהיה בעלת ערך מבחינה טכנית, צריך 

 של התקן. קות הנוספות רק פיסת בדיקה שיוצרה לפי חלק זהלבדוק בבדי

בשלב החקירה או עריכת החוזה יש להתחשב בהסמכות הקודמות לפי תקנים או מפרטים 

 דים השותפים לחוזה.סכם עליהם בין הצדרים, שהולאומיים אח

 
 חלות התקן .1
 

בלה חלק זה של התקן מפרט דרישות, תחומי הסמכה, תנאי בדיקה, דרישות ק

ריתוך פלדה. במבחני ההסמכה שתקן והתעדה למבחני הסמכה הבוחנים ביצוע רתך ב

הליכי זה דן בהם נדרשה הרתך להראות ניסיון מעשי נאות וידיעה נאותה של ת

 ישות הבטיחות, שעבורם הוא מקבל הסמכה.יתוך, החומרים ודרהר

 
 הערה:

 אין חובה לבדוק ידיעה תאורטית של העבודה.

 פלדה.תקן חל על מבחני הסמכת רתכים לריתוך התכה של חלק זה של ה

תהליכי הריתוך שחלק זה של התקן מתייחס אליהם כוללים תהליכי ריתוך התכה 

 חלקם.ידניים או ממוכנים ב

 יכים ממוכנים במלואם ואוטומטיים במלואם.קן אינו חל על תהלהת

רים מוגמרים חלק זה של התקן חל עלמבחני הסמכה לרתכים עבור עבודה של מוצ

 ורגל, מחושל או יצוק.ומוגמרים למחצה, העשויים חומר מע

 הנפקת תעודות ההסמכה תהיה באחריותו של הגוף המסמיך.
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 אזכורים .2
 

המהדורה  - נים ומסמכים לא מתוארכיםזכרים בתקן זה )תקמכים המותקנים ומס

 האחרונה שלהם היא הקובעת(:

 תקנים ישראליים

 בקשתפלדות דלות סגסגות לריתוך  דות מצופות עשויותאלקטרו -   1338ת''י 

צופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת אלקטרודות מ -   1339ת''י 

 מוגנת

 יתוך בקשת של פלדות פחמןקטרודות מצופות לראל -   1340ת''י 

 נהלים לריתוך חומרים מתכתיים ואישורם - על חלקיו 1751ת''י 

 ריתוך מפקחי של התעדה - (1)2213ת''י 

 
 מים ברתכי התכה, והסבריםמיון פג -  2215ת''י 
 יתוך של צנרת פלדה לדלק ומתקניהר -  4465ת''י 
 יית פלדהונסטרוקצריתוך: ק  -( 1)4467ת''י 

 
 ין לאומייםתקנים ב

 
 2( עמוד מס' 2001) 1חלק  127ראה תקן 

 
 

 תוקף ההסמכה .10
 

 תוקף  10.1
 

ת בהצלחה. מתחיל בתאריך שבו כל הבדיקות הנדרשות מסתיימותוקף הסמכת הרתך 

 תאריך זה עשוי להיות שונה מתאריך הנפקת התעודה.

ית י שהתעודה הרלוונטים, בתנאהסמכת הרתך תישאר בתוקף לתקופה של שנתי

נחתמת מחדש כל שישה חודשים על ידי המעסיק או על ידי מורשה מטעמו ובתנאי 

 :שמתמלאים כל התנאים האלה

 

שבו הוסמך כמצוין בהסמכה. הרתך מועסק ברציפות בעבודות ריתוך בתחום   .א

 מותרת הפסקה לתקופה שאינה ארוכה משישה חודשים,

שבהם נערך מבחן ם לתנאים הטכניים ללי בהתאעבודת הרתך תהיה באופן כ .ב

 ההסמכה.

 לא תהיה סיבה מיוחדת להטיל ספק במיומנות ובידע של הרתך. .ג

 

 פורטים לעיל אינו מתקיים, ההסמכה תבוטל.אם אחד מהתנאים המ
 

 התעדה  .11
 

 מנפיקים תעודה המאשרת שהרתך עבר בהצלחה את מבחן ההסמכה.

בבדיקה כלשהי, לא תינתן ים. אם הרתך נכשל הרלוונט רושמים בתעודה את כל תנאי המבחן

המידע  כל תעודה. התעודה תונפק באחריות הבלעדית של הגוף המסמיך. התעודה תכיל את כל

 המפורט בנספח ב.

 ב ישמש כתעודה להסמכת הרתך.מומלץ שהטופס שבנספח 

 תעודת הסמכה מכל סוג שהוא תכיל את המידע הנדרש בנספח א.
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אר בנספח ג, יכלול מידע על חומרים, תנוחות ( של היצרן, כמתוWPSיתוך )מפרט נוהל הר

 ריתוך, תהליכים ותחום הסמכה לפי חלק זה של התקן.

 ספח ד( במילים את המבחן המעשי ואת מבחן ידיעת העבודה )ראו נמסמנים 

ם ''התקבל'' או ''לא נבחן''. כל שינוי במשתנים המהותיים למבחני ההסמכה, מחוץ לתחומי

 ותעודת הסמכה חדשה. ם, מחייב מבחן חדשהמותרי

 
 

 כינוי .12
 

מסודרת באופן  כינוי הסמכת הרתך יורכב מהפריטים שלהלן בסדר המפורט להלן )המערכת

 שתתאים למחשוב(.

 

 חלק זה של התקן,התייחסות ל -

 המשתנים החיוניים: -

 ISO 4063-1990והתקן הבין לאומי  5.2תהליכי ריתוך:ראו סעיף  -

 ,5.3( ראו סעיף T(, צינור)Pח)ר מוגמר למחצה: לומוצ  -

 

 תקן ישראלי

 1032ת''י 

 2חלק 

 פלדהאישור נוהלי ריתוך: ריתוך קונסטרוקציית 

 (1986) 2חלק  1032ת''י 

 
 

 נים כללייםעניי - פרק א'
 

 תחום התקן 12.1
 

ש בו עם יש להשתמתקן זה קובע את המבחנים לאישור נוהלי ריתוך של קונסטרוקציות פלדה, ו

 חוקים לתכן קונסטרוקציות למיניהן.תקנים או 

נת ריתוך, הנכללים בתקן התקן קובע מבחנים לאישור נוהלי ריתוך בתהליכי ריתוך ידני או במכו

 זה.

לריתוך בקשת אלקטרוגז ואינו מתייחס למקרים, שבהם נדרשות בדיקות  התקן אינו מתייחס

 הולם.

 קציות למיניהן.שתמש בהן לקונסטרו, שיש לההתקן אינו קובע מיני פלדות

 
 אזכורים א' . 101

 
 תקנים ישראליים:

 

 (1בוטל ע''י חלק  2)חלק   תכה פלדותמבחני הסמכה לרתכים: ריתוך ה - 1חלק  127ת''י 

 שיטות לבדיקת פלדה: בדיקת מתיחה - 1חלק  1017ת''י 

עשויים חץ ההחסנת דלק וצנרת למכלים ל אישור נוהלי ריתוך: ריתוך מכלי לחץ, - 1חלק  1032ת''י 

 פלדה
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 ריתוך: הגדרות מונחים - 1133ת''י 

 
 כללי .102

 
  - חומרים - 102.1

 
 (.1ודה האמריקנית לריתוך )''חוקת ריתוך של קונסטרוקציות פלדה'' של האג תקן זה מבוסס על

 (,2קביעת נוהלי ריתוך מבוססת על קבוצות פלדה לפי אקויולנט הפחמן)

 .1ב בטבלה כנקו

 בוצות נעשה לפי הרכבן הכימי, שצוין על גבי תעודת יצרן הפלדה.מיון הפלדות לק

יש ת, על הרכבה הכימי ועל ייעוד הפלדה, שבשבילה בהעדר נתונים מלאים על התכונות המכניו

 לקבוע נוהל ריתוך, יש להתייחס אליה כאל פלדה לא מזוהה.

הבדיקות המפורטות ה, בתנאי שיבוצעו ת בתקן זניתן להשתמש בפלדות אלה למטרות המוגדרו

ימים להלן ותוצאות הבדיקות יוכיחו, שההרכב הכימי והתכונות המכניות של הפלדה הנבדקת מתא

 לתקן:

 
נליזה או צינור )או חלק ממנו( ייערכו בדיקות מכניות ואבכל פרופיל  - פרופילים וצינורות .א

 כימית.
 

אך בכל מקרה ייקבעו  פי תקן הבנייה,-עלהדרושים כאנליזה כימית ייבדקו כל היסודות  
 הפחמן והמנגן.

 
ערגול הה כימית. כשכיוון בכל לוח פלדה או חלק ממנו ייערכו בדיקות מכניות ואנליז - לוחות .ב

 דוע, ייבדקו שתי דוגמות בדיקה מתאימות.של לוח הפלדה אינו י

להסתפק בדוגמת  זו. אפשרנוטלים את הדוגמות מפינת הלוח. נוטלים דוגמות ניצבות זו ל

 יקה אחת בלבד, אם ניתן לקבוע ללא ספק את כיוון הערגול.בד

ם, אך בכל מקרה ייקבעו פי תקן הבניי-לבאנליזה הכימית ייבדקו כל היסודות הדרושים ע

 פחמן והמנגן שבפלדה הנבדקת.תכולת ה

 
 נהלים מאושרים-102.2

 
ייחשבו מאושרים ם בהתאם לתקן זה, תוך מסוינוהלי ריתוך מחברים, שאושרו לנוהל רי -102.2.1

 מראש, והם פטורים ממבחנים או מן הצורך באישורים.

ריתוך מחברים  אינו תחליף לשיפוט הנדסי השימוש בנוהל מאושר מראש של  הערה:

 התאמת השימוש בנהלים אלה במכלל או במחבר, שיש לרתכם.בדבר 

 

, המרכיב או הקבלן ידי היצרן-וכנו עלמחברים יכל הנהלים המאושרים מראש לריתוך ה  102.2.2

 כמפרטים כתובים של נוהל ריתוך, ויהיו זמינים לכל מי שמוסמך לבדקם.

, 1חלק  1032ת''י מידע למפרט של נוהל הריתוך ראה התקן הישראלי דוגמה להשגת ה

 נספח א'.

 

ברים וך של מחבצירוף של נוהלי ריתוך של מחברים מאושרים או של נוהלי רית - 102.2.3 

אפשר להשתמש ללא אישור, בתנאי שבכל תהליך נשמרת ההגבלה  מאושרים מראש

 המתאימה בדבר המשתנים המהותיים.
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לשימוש בעבודה, שתקן זה חל נוהלי ריתוך של מחברים המיועדים  - לים אחריםנה- 102.3

צורך עליה, טעונים אישור לשביעות רצונו של המהנדס, פרט לנהלים הפטורים מן ה

 .102.2.1 שור, כמפורט בסעיףבאי

נהלים אלה יאושרו לפני השימוש בהם באמצעות מבחנים, הנקובים בתקן זה. המהנדס, 

לנוהלי ריתוך המחברים  עתו, רשאי לקבל ראיות בדבר אישור קודם, שניתןלפי שיקול ד

 שעומדים להשתמש בהם.

 

 

 

 רתכים, מפעילי מכונות ריתוך, מכליבים - 102.4

 

המפעילים והמכליבים, העומדים להיות מועסקים במסגרת ל הרתכים, הרתכים כ - 102.4.1

המבחנים הנקובים בפרק ב', ג',  דרישות תקן זה, יהיו בעלי הסמכה, שנקבעה באמצעות

 ד' של תקן זה.

 

חלק אפשר לבצע בדיקה  127במקום הבדיקה בכפיפה, הנקובה בתקן הישראלי ת''י - 102.4.2

 די רתך או רתך מפעיל.י-שבוצעו עלן או צינור המבחן לוח מבח רדיוגרפית של

 

 האחריות למתן האישור או ההסמכה- 102.5 

 
 ור הונלי הריתוך.לן יערוך את המבחנים הנדרשים בתקן זה לשם אישכל יצרן או קב - 102.5.1

 

ם לפי שיקול דעתו, רשאי לקבל הסמכה קודמת שניתנה לרתכים, לרתכי, המהנדס- 102.5.2

 (.3עומדים להיות מועסקים)ים או למכליבים, המפעיל

 

 הגדרות .103

 
 :כן יפה כוחן של הגדרות אלו זה. יפה בתקן 1133כוחן של ההגדרות המופיעות בתקן הישראלי ת''י 

 
תיאור של דרישות קבועות לפעולות, לחומרים, לאמצעים, לשיטה,  - ל ריתוךנוה- 103.1

ים. בעזרת דרישות אלו יצוע של ריתוך מסומגדיר בלטכניקה, לטיב ולכל משתנה, ה

 אפשר לקבוע, אם התהליך אושר.

 
 נוהל ריתוך כתוב. -מפרט ריתוך-  103.2

 
 שום תוצאות הבדיקותרי .104

 
ת יישמרו בידי היצרן או הקבלן ויהיו זמינות לאלה המוסמכים רשומות של תוצאות הבדיקו

 לבדקן.
 

 אישור נוהלי ריתוך - פרק ב'
 
 על משתנים הגבלה.120
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ידי מפרטים -, או על102.3ידי מבחן, כנדרש בסעיף -כאשר צריך לקבוע נוהל ריתוך על - 201.1

 לים שלהלן.חוזיים, חלים הכל

 די הקבלן כמפרט נוהל ריתוך.י-ידי היצרן או על-הנוהל יירשם על

 
המתיחה  , שחוזקידי מבחן, הנערך תוך שימוש במתכת יסוד-אישור נוהל ריתוך על - 201.1.1

ממ''ר, ייחשב כאישור של נוהל זה לריתוך של ניוטון ל 500-הנקוב שלה נמוך מהמינימלי 
עה , שגבול הכני1וף של מתכת יסוד הכלולות בטבלה כל מתכת יסוד או של כל ציר

 המינימלי הנקוב שלהן שווה לזה של מתכת היסוד שהשתמשו בה במבחן, או נמוך ממנו.
  
 של מבחני כשירות קודמים. יות מתועדות כיאותלקבל ראעל המהנדס  (3)

 
 

ימות בתחום איזור על הקבלן המבצע לקבל על עצמו אחריות מלאה של כל עבודות הפלדה הקי 19.10

נה נגד אש בהתאם לדו"ח יועץ הבטיחות ובאישורו של מזמין העבודה המוגדר וכן לצבוע הג

 העבודה. 
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 וקים באתרכלונסאות קדוחים ויצ - 23פרק 
 

 כללי  23.1

 ,966ת"י  940ת"י  ,23יבוצעו בהתאם לתוכניות, למפרט הכללי פרק  סביסועבודות ה  23.1.01

 במחיר היחידה. רקע והמפרט להלן. כל האמור במסמכים הנ"ל כלולהנחיות יועץ הק

גחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה אשר יהיה יעשה בהשביסוס ביצוע ה 23.1.02

 ידאג למילוי הוראות המפרט.ח באתר בכל מהלך העבודה ונוכ

ות ויבטיח את על הקבלן להעסיק, על חשבונו, מודד מוסמך. המודד יסמן את הכלונסא 23.1.03

 מיקומם ואנכיות הקידוחים כנדרש.

 הכרחית.הקמת מתווה לעבודות כלולה במחיר העבודה והיא 

אוטוקאד (בתוכנת  MADE ASת עדות (על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכני 23.1.04

 מעודכנת לפי הביצוע של עבודות הדיפון והביסוס.

ן. התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך. תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמי

עבור תכנית זו  ת היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחירהגשת התכני

בעבודות אשר יות של הקבלן על שינויים והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספ

 לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.

ת לפי התכניות ולפי שיטת אחריות כוללת של הקבלן הקבלן יבצע את הכלונסאו 23.1.05

מידע ט ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע. אם לדעת הקבלן ההביצוע המתוארת במפר

הגשת נוספות הדרושות לו לצורך שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על חשבונו, בדיקות 

 ההצעה וביצוע העבודה.

יו בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה על

אבטחת שלימות הכלונסאות, הוא בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים ל

 נו.יעשה זאת על חשבו

 

 סוג הבטון 23.2

 .30-אחרת יהיה הבטון סוג בניות, בכל מקרה שלא נאמר סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכ

 .250הצמנט יהיה מסוג צ.פ 

 

 ת הזיוןפלד  23.3

ניות. על לים או מצולעים או מרותכים מתועשים כמפורט תכפלדת הזיון תהיה ממוטות רגי

ן, לכלוך וכל חומר אחר. המוטות יחוזקו היטב המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומ

 קה.די למנוע תזוזה בזמן היצילמקומם כ

אורך המוטות חייב להתאים לאורך הברזל בתבניות מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י 

 בונו.הקבלן ועל חש

תכניות ולמנוע היצמדות המוטות לדפנות. מדידה יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או ה

 ן ועל חשבונו. מודגש בזאתלדת הזיון תהיה בהתאם לרשימות ברזל שיבוצעו ע"י הקבלפ

 שברזל קשירה אינו נמדד.
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 מחירי שעות עבודה /עבודות ברג"י   60רק פ

 
 כללי 60.01

אש, אינן ניתנות להגדרה לאותן עבודות מיוחדות, אשר לא ניתן לצפותן מרפרק זה מתייחס  

על בסיס  בתוך סעיפי החוזה ואשר המהנדס החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא לבצען

 עבודות רג"י.

ות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת צוע עבודבי

 עצמו.

היא מוגדרת בחוזה, ממשיכה דה תיקבע על ידי המהנדס, אולם האחריות, כפי ששיטת העבו  

 לחול על הקבלן.

 ה כלשהיא אינו יעיל לנדרשאם נראה למהנדס כי עובד או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבוד  

, רשאי המהנדס לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על לדעתו

לגרוע מהאמור בחוזה נובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי חשבונו וכל ההוצאות ה

 ובנוסף לו.

 

 כוח אדם 60.02

  סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המהנדס ולפי הנדרש.

שמו במצבת כח אדם ועלותם כלולה בהצעת המחיר הכוללת לא יר מנהלי העבודה והמהנדסים

 ת מחיר משום סוג וענין.וללא תוספובמחירי היחידה השונים של הקבלן 

 

 חומרים 60.03

ות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת שלהם, עלות הובלת החומרים לאתר כלולה כמוי  

 ם סוג וענין.יר משוולא תשלם  בגינם תוספת מח היחידה השונים במחיר 

 

 פיגומים ודרכים 60.04

 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'

 

 לים, בין היתר את :י כול"לאספקת כ"א ברג המחיר תכולת   60.05

 

 שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו'. א.   

 

 הסוציאליות. ההטבות, המיסים, הוצאות ביטוח וכל ההיטלים ב. 

 

 הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו. ג. 

 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד. 

 

כל סוגיו )לרבות הובלת כלים למקום  דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על  ה.

 העבודה וממנו(.
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 ום ואחסנה.הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, ריש ו. 

 

הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד ראשי,  לליות,הוצאות כ ז. 

 נאים וכו'.שכ"ע מנהלי עבודה, מהנדסים, מחס

 

 הוצאות מימון ורווח הקבלן. ח. 

 

 אופני מדידה לעבודות כח אדם ברג'י  . 60

 

ג"י השונות ימדדו עבודות של אספקה והפעלה של כ"א מיקצועי ופשוט בעבודות הר .א

 למחירי היחדה ואופני המדידה שבכתב הכמויות. בהתאם וישולמו

 

לא ניתן לצפות מראש ושאינן ניתנות  עבודות ברג'י יהיו רק אותן עבודות המיוחדות אשר .ב

וך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן להגדרה בת

 וכד'.כלי , שעת עבודה של פועלמחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר ל

 

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע  .ג

הול העבודה וכל אולם האחריות לני, ת העבודה תיקבע ע"י המפקחעל דעת עצמו. שיט

 יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.

 
 

מפקח ביומן, מדי יום ביומו ואין הקבלן ע"י ה ל שעות עבודה האלו יעשההרישום ש .ד

לפי הוראות המפקח  רשאי לתבוע ביצוע שעת עבודה לפי סעיף זה, אלא אם בוצעו

 בודה.ונרשמו באותו יום ביומן הע

 

 -שעת העבודה תהיה תמיד שעת העבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח .ה

קבלן וכל ההוצאות רווח הם או כלים והחזרתם וכן הוצאות בגין הבאת אנשי

 ואים אותם כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שיפורט בכתבר -הסוציאליות

ון: דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כג

אה למפקח כי פועל הדרוש לביצוע התקין של העבודה על ידי אותו פועל או כלי. באם נר

פעיל שהוקצה לעבודות אלה אינו דיי יעיל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא י או מאו כל

כזו ך להחליף אותם על חשבונו. כל ההוצאות מחלופה לפסול אותם, והקבלן יצטר

 תהיינה על הקבלן. 

 
 

 עבודות יומיות ישולמו לפי הסעיפים שבכתב הכמויות ובהיעדר סעיפים כאלו מחירי .ו

לפי ניתוח  -, אם אין סעיף מחירון15%דקל" בתוקף ופחות ירון "העבודות יהיו על פי מח

 מחיר שיוגש לאישור המנהל. 
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 יהול סביבתי של אתר בנייהתכנית לנ
 

 2016גרסת  1לבנייה בת קיימא חלק  5281 בהתאם לדרישות ת"י
 

 במחירי היחידה.ה כלול כל המדרש ממסמך ז

 כללי .1

 
 55לפחות  כוכבים, כלומר הבניין יצבור 1ברמה של  1חלק  5281יעמוד בדרישות ת"י הבניין הנדון 

 נקודות.

 5281י לקבלני המשנה ונכתב, בין היתר, על פי פרקי ת"מסמך זה מהווה הנחיות לקבלן הראשי ו

 6ריאות ורווחה; פרק ב - 5חומרים; פרק  - 4מים; פרק  - 3קרקע; פרק  - 2)ובהתאם לפרק  1חלק 

 תר בנייה(. ניהול א - 8פסולת; פרק  -

 במסמך זה ולספק ראיות להנחיות שמפורטות בהמשך. על הקבלן לעמוד בדרישות המופיעות

 יות הסביבתיות לניהול האתר., הקבלן יחתום על מסמך זה כהצהרה לביצוע ההנחכמו כן

רישות החוק, הערה: הנחיות אלו קשורות להיבטים של הבנייה הירוקה בפרויקט ומתווספות לד

המבצע מחויבים לעמוד בהן קנים והנחיות עירוניות אחרות שהיזם, המתכנן והתקנות והת

 בתכנית התארגנות באתר.

 
 אישור שלב ב' ממכון ההתעדה:הליך 

רו מול מכון ההתעדה רכיבי בנייה ירוקה של הפרויקט. בשלב הביצוע באתר במהלך התכנון אוש

 י בקרה באתר:ן ההתעדה יבצע שני סיורהתקן דורש הוכחת ביצוע ולכן מכו

 

 ירת הקירותרמי ולפני סגלאחר התקנת בידוד ת - בשלב שלד .א

בניין, וד תרמי ואקוסטי; התארגנות באתר )סדר, פסולת מטרת הסיור: פיקוח על פרטי ביד

 חומרים ועוד(.

 

 .אחר השלמת הפיתוח והתקנת המערכות ולקראת האכלוסל - בסיום הבניה .ב

ות תוח שטח ותיאום בין תכנון לביצוע מבחינת מערכפיקוח על חומרי גמר, פימטרת הסיור: 

 .)מ"א, תאורה, ניהול ובקרה, חימום מים, מעליות ועוד(

 ות העבודה, על מנת שיתאם את הסיורים.יש לידע את יועץ בנייה ירוקה על מהלך התקדמ

 תיים באתר בניההנחיות ועקרונות כלליים להתנהלות והתארגנות למניעת מפגעים סביב .2

 
 נייה )באם הוא ציבורי ו/או פרטי(  ור על ניקיונו ושלמותו של השטח הגובל באתר הביש לשמ

שר ימנע מפגעים שר תפקידו לנקות את אתר הבנייה במהלך היום ואהעמדת צוות ניקיון א
 סביבתיים.

 פה להיות יש לשמור על אתר מסודר, מאורגן ונקי בכל זמן נתון במידת האפשר. על פחי האש
ר, וכן יש למנוע היקוות מכסה מקובע למניעת משיכת בעלי חיים לאזור האתסגורים ובעלי 

 מים ושלוליות באתר.
  ע כיאולוגים. עם גילויו של ערך טבמפגיעה בערכי טבע ונוף ובערכים היסטוריים ואריש להימנע

בודה ידווח על כך מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי תופסק עבודת החפירה באופן מידי ומנהל הע
 המקומית ולרשות העתיקות עבודות הבניה. לרשות

 האתר מבחינת בנייה ירוקה  יעביר לכל קבלני המשנה הסברים אודות אופיו הייחודי של הקבלן
 .בלני המשנה יידרשו לעמוד בכלל ההנחיות המופיעות במסמך זהומבחינה סביבתית וק
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 תר בתהליך ההתארגנות.יש לשלב אמצעים להפחתת צריכת מים וחשמל בא 
 טח האתר בחומר מייצב מתאים )כולל ש לפעול למניעת מטרדי אבק ע"י הרטבת מסעות בשי

נועה וסוג תהיה תקופתית עפ"י הצורך ותקבע על פי עומס התדרכי הגישה(: ההרטבה 
הקרקע. ערימות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות 

 .רות של אבקידת הצורך למניעת היווצויכוסו במ
 מהאתר )שינוע אופקי(, בין אם היא טעונה פסולת ו/או  יש לדאוג לכיסוי כל משאית היוצאת

 אבק. מרי בניין אחרים הגורמים לפיזור חלקיקים ו/אוחו
 .יש ליידע את דיירי השכונה לגבי הפרעות או מטרדים שעלולים להיווצר בתקופת הבנייה 
 הקבועות בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  פגעי רעש בהתאם לדרישותיש להימנע ממ

 ות המעלות את מפלסי הרעש.  תקפות בכל הנוגע להפעלת ציוד מכאני, כריזה ופעולות אחרה
 ם רחוק, ככל הניתן, משימושי קרקע רגישים בסביבה. במידת הצורך יש ציוד הבניין ימוק

 ם לסביבה.חתת מפלסי הרעש המוקרנילתכנן ולהשתמש באמצעים אקוסטיים להנ

 אחראי סביבתי .3

 
ת ליצור ראי על ההיבטים הסביבתיים והבנייה ירוקה בפרויקט על מנהקבלן ימנה מטעמו אח

ניה הירוקה ועל מנת לשמור על תיאום בין פעילות באתר בסיס שיתוף פעולה בין הקבלן ויועץ הב

 :ויועץ לבנייה ירוקה. מתפקידי האחראי הסביבתי

 
  ( ניהול סביבתי של האתר)כמפורט במסמך זה. 

 ל יועץ בנייה ירוקה כמפורט בהמשך.אישורי ציוד וחומרים אל מו 

 ה ירוקה ובידוד כנדרש.ביצוע של רכיבי בניי 

 ראיות.תיעוד הביצוע ואיסוף ה 

 
על הקבלן לתעד את ביצוע דרישות שבמסמך זה ואת ביצוע רכיבי הבנייה הירוקה שהוטמעו 

 ר במדיה דיגיטלית ויכלול:התיעוד ישמ .נון השוניםבמסמכי התכ

 .וצר עם אישור יועץ בניה ירוקהדף מ -אישור הציוד  .א

 נ"להאת רכישת המוצרים המאשרות  -קבלות רכישה  .ב

 .התאם למסמכי התכנוןכי הרכיבים הותקנו ב המעידים -תיעוד מצולם  .ג

 תיעוד נוסף לפי הנחיות ספציפיות במסמך זה. .ד

 
 דה נייה ירוקה, לרבות תיאום סיורים של מכון ההתעפעילות האתר וליועץ לב תיאום שוטף בין

 ואל מול קבלני המשנה.

 סביבתי של האתר תכנית התארגנות ותכנית לניהול .4

 
י פ-ועל 5281"י תשל  8.2מאפיין פי -על יהול סביבתי של אתר הבנייהתכנית לנהקבלן יציג ויעביר 

 מסמך זה. 

 הנושאים הבאים:  ייה ותכיל לכל הפחות אתהתכנית מפרטת את שלבי הבנ

 טבשילו לפניות קשר אנשי לרבות פרטי ,ושילוט רים(, גידורהאתר )שע וסגירת גישה אמצעי, 
 באתר וכדומה העבודה שעות

 באתר ומים חשמל יכתצר להפחתת אמצעים  
 םממערומי ,הגישה אבק )מדרכי  היווצרות מניעת על בדגש ,אוויר זיהום לצמצום אמצעים, 

 וכדומה הובלה ממשאיות  ,ו קידוחיםכמ מעבודות ספציפיות
 הסביבה אל מהאתר חריגים אור ומפגעי רעש ימפגע מניעת 
 פקקי ,רעש ,אבק או פסולת לש בוץ, מעופה עם כבד)גלגלים רכב כלי מפעילות מפגעים מניעת 

 האתר וכדומה( בפתח תנועה
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 עומדים מים מוקדי ונטרול תשטיפים חלחול מניעת 
 מוגנים בעצים פגיעה יעתמנ  
 קרקע סחף מניעת  
 לִמחזור וחומרים אגרגטים עפר,  עודפי אחסון 
 במידה ורלוונטי. כולל שילוט - םאתר לשטיפת מערבלי בטון ושפיכת עודפי 
  השכונה בנוגע להפרעות או למטרדים העלולים להיווצר בתקופת הבנייהיידוע דיירי 
 ( כוללת בחלקה החיצוני כמו גדר היקפית אטומה האמצעים לתרומת האתר לשיפור הסביבה

 האתר בחזות הנוף(. תמונות המסייעות לשלב את
 

 תשריט( המציגה את המיקום של המתקנים שלהלן: ) תכנית התארגנות באתרהקבלן יציג 

 משרדי האתר 
 בתי כיסא/ בתי כיסא כימיים 
 האזור המיועד לאכילה 
 ולת, לרבות הפרדה לסוגי פסמכלים לאחסון פסולת בנייה ופסולת תפעולית 
 נקודות תדלוק 
 ת שמנים ודלקים לקרקעמאצרות המיועדות למנוע חדיר 
 י רכב(דרכי גישה לאתר )להולכי רגל, לכל 
 יםבנייני מגורים ובניינים ציבוריים גובל 
 שטחי התארגנות ודרכי גישה 
 מיקום חומרי הגלם באתר 
 אתר לשטיפת מערבלי בטון 
 תשער הכניסה והגדר ההיקפי 
 )עמדת שומר )אם יש 
 קומפרסורים וכדומה( ,אבותסנים ומערכות מכניות קבועות באתר )גנרטור, משמח 

 פסולת ומחזורה .5

 
 לה באזור ייעודי שיוקצה לכך סולת בניין תוערם בערימות ו/או מכופ - בניין טיפול בפסולת

 בתחום הקו הכחול של הפרויקט. 
  לפחות מכלל  75%ינוי וסילוק למחזור של חובת פקיימת  5281בת"י  8.1בהתאם למאפיין

פינוי והסילוק למחזור יעשו לאתר שקיבל ה -משקל( לפחות כמות פסולת הבניין )בנפח או ב
 עצמו.הרשאה של המשרד להגה"ס, או לשימוש חוזר באתר 

 
 :הקבלן יציג 

 

זר מפרטים או/וגם תחשיבים המראים את כמות פסולת הבניין וכמה מתוכה: יהיה בשימוש חו .א

 ם; יפונה לאתרי מחזור מורשים באתר או באתרים אחרי

 רות עם תחנת מחזור מורשית על ידי המשרד להגנת הסביבה. הסכם/חוזה התקש .ב

 ור/שימוש חוזר קבלות או חישוב הנדסי של הפסולת שנשלחה למחז .ג

 אישור האתר המורשה על כמות הפסולת שהועברה לִמחזור .ד

 (וש החוזר )אם נעשה באתרתיעוד מצולם של תהליך המיון והשימ .ה

 

 במכלים סגורים הנישאים במנופים, כדי למנוע באתר יעשה באמצעות שרוולים או  שינוע אנכי
קומה השנייה לבניין ודרכם בי אבק באוויר. את השרוולים יש להתקין החל מההצטברות רכי

 תשונע הפסולת מהמבנה אל אזור האצירה. 
  ם וכו'. לדוגמא: ניתן , פסולת מאריזות מוצריהלצמצום כמויות פסולת הבניייש לפעול

 נת חבילות בטון.להשתמש בסילו במקום הזמ
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 רדת הפ לצורך ,אריזות לאיסוף מאושר אגידת של מאצרה תוצב - פסולת תפעולית באתר
בנוסף, באזור המשרדים יוקצה שטח למחזור ומכולה לפסולת ביתית . הבנייה בשלב תאריזו

 י האשפה יהיו סגורים.ים ע"י גורם ממחזר. מכלוהקבלן ידאג לפינוי המתא

 קרקע .6

 
  משקל( )בנפח או ב לפחות מסך כמות עודפי העפר 90% 5281בת"י  8.1בהתאם למאפיין

 שקיבל אישור מהגורם הרלוונטי. שנוצרו באתר יטופלו או/וגם יועברו לאתר
 י השימוש בעודפהקבלן יגיש תחשיב הנדסי ו/או קבלות ויתעד את אופן  - מאזן עודפי העפר

 לת מאזן.העפר לקב
 עפר, אדמת חישוף )שכבת הקרקע העליונה(  באתר יימצא מקום מורשה לאחסון עודפי

 ר.ואגרגטים למחזו
  הבנייה. ינקטו פעולות למניעת פיזור קרקע וסחף בעת 
  יינקטו פעולות לשמירה על העצים במהלך הבנייה לפי הנחיות עצים לשימורבמגרש שיש בו ,

 לאות.בקרבת עצים של משרד החקלעבודה 
  והגנים הטבע רשות עם בתיאום חלופי גידול ביתל יועברו הגאופיטים ,גאופיטיםאם נמצאו. 
 בורות חלחול,  ם לניהול נגר עיליאמצעיבהתאם לדוח הידרולוג בכל הנוגע להתקנת  יש לפעול(

 ריצוף מחלחל, אחר(. הקבלן יספק עדות מצולמת בהתקנת האמצעים.
 ל הסביבה שמחוץ לאתר.וע תשטיפים מתוך האתר איש למנ 
 פיכה ק באתר להפעלת גנרטורים או מכל סיבה אחרת, יש למנוע לשבמידה ותתקיים אצירת דל

בדלק בתוך מאצרה תקנית עפ"י ההנחיות  חופשית של דלק על האדמה ולהעמיד את מיכל
 שלהלן ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

 חומרי בנייה .7

 
 טרם בנייה ירוקה את מפרטי היצרן של חומרי הבנייה קבלן יגיש לאישור יועץ כללית: ה

 הזמנתם!
  חומרים  15-קבלן יבצע שימוש בה  -( 5281י בת" 4.1)מאפיין חומרי בניין בעלי תו ירוק

הקטגוריות )שלד/גמר/פיתוח המגרש/חומרים  4או תו שווה ערך מתוך  ריים בעלי תו ירוקעיק
ק, טיח, צבע, בלו - רוקים באלמנטים הבאיםיבוצע שימוש בחומרים י למערכות(. בכל מקרה

 ה או/וגם עדות מצולמת.ת גבס . כמו כן, הקבלן יספק תעודת תו ירוק וקבלות רכישלוחו
 חומרים מקומיים  15-הקבלן ישתמש ב - (5281בת"י  4.3)מאפיין ם חומרים ומוצרים מקומיי

)שלד/גמר/פיתוח  ריותהקטגו 4יות לפחות מתוך קטגור 2-ב המסומנים ב"תו מיוצר בישראל"
וגם /כמו כן, הקבלן יספק "תו מיוצר בישראל" וקבלות רכישה אוהמגרש/חומרים למערכות(. 

 עדות מצולמת.
 עם  1בחומר עיקרי הקבלן ישתמש  - (5281בת"י  4.4ן )מאפיי חומרים ממקור אחראי

ם גמר/פיתוח המגרש/חומרי/)שלד הקטגוריות 4-אסמכתאות למיקור אחראי בכל אחת מ
וגם מערכת  14001הול סביבתי לפי ת"י למערכות(. יוכח שלחברה היצרנית יש מערכת ני

ישות מדד "מעלה"( או או בדר AA 1000או  SA 8000או  10000תית )ת"י לניהול אחריות חבר
 . כמו כן, הקבלן יספק תעודות של החברה היצרנית50001מערכת ניהול אנרגיה לפי ת"י 

 .הרלוונטיים וקבלות רכישה או/וגם עדות מצולמת המוכיחות עמידה בתקינה
  קירות חיפויי רצפה -( 5281 בת"י 5.2)מאפיין  לגמר פנימי המשמשים חומרים 8לפחות ,

נים, שטיחים, פרקט, חיפויים דמויי עץ, תקרות אקוסטיות( ותקרה )כגון צבע יעמדו  -י פְּ
נים ישראלים רלוונטיים או ת אורגניות נדיפות( בתקבדרישות לרמות פליטה )של תרכובו

 .GEN-של מת"י או במסמכים של ארגון החבר ב במפרט ירוק רלוונטי
 5098ות התקן הישראלי ת"י עמדו בדרישי -( 5281בת"י  5.2)מאפיין  בלוקיםו יצוק בטון. 

 

 אישורי ציוד .8
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 עץ בנייה ירוקה טרם כללית: הקבלן יאשר את המערכות המכאניות ואביזרי קצה אצל יו
 נתם!הזמ

 
 :הציוד שיאושר 

 
 גופי תאורת פנים וחוץ  .א
 קבועות סניטריות  .ב
 ציוד מ"א  .ג
 מע' חימום מים  .ד
 ובקרת אנרגיה מע' ניהול  .ה
 ה/אחרימע' השק -מע' ניהול ובקרת מים  .ו
 מעליות  .ז
 אחר .ח

 
 ות בצע תהליך של מסירת מערכית -( 5281בת"י  8.3)בהתאם למאפיין ומסירה  עליון פיקוח

 ה.או גורם ממונה. הקבלן יגיש את כל דוחות הסקירע"י המתכנים/יועצים 
 

 ד בפרויקטרכיבי בנייה ירוקה לתיעו - רשימת תיוג מסכמת לקבלן .9

 
 תעד ולאשר אל מול יועץ בנייה ירוקה לאורך חיי האתרהטבלה הבאה מסכמת את הרכבים שיש ל

 

# 
מאפיין 

ת"י 
5281 

 –דרישה  נושא
 תיעוד/אישור/אחר

 בוצע/
 לא בוצע

 בנייה וגמרחומרי 

בידוד תרמי,  1.1.4 1
 זיגוג

רות קירות חיצוניים, גג, רצפות, קי - סוג הבידוד אישור
  , גשרי קורגרעין

  אישור מפרט תרמי זיגוג
  בידוד ארגז תריס, הצללות ותריסים - עדות מצולמת

 - חומרי גמר 2.9 2
 גגות, פיתוח

ה, גג מר גג, כולל מקדמי החזראישור מפרט חומרי ג
  ירוק/כחול

  פיתוח ועצי צל גג, שטחי - עדות מצולמת
  חים שניטעורשימת מיני הצמ מחייהצ -פיתוח  3.3 3
  ם בורות חלחול/ריצוף מחלחל/אחרעדות מצולמת ליישו מי נגר 3.4 4

5 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

חומרי בנייה 
בקטגוריות: 

שלד, גמר, פיתוח 
חומרים המגרש ו

 למערכות

ל חומרים בעלי תו ירוק ו/או ממוחזרים ו/או רשימה ש
  ומיים ו/או ממקור אחראימק

מוצר המוכיח כי החומר  תעודת תו ירוק או מפרט/דף
  ם לכל חומר ברשימהעומד בדרישות המאפייני

  קבלות רכישה של החומרים או/ו עדות מצולמת

6 5.2 

חומרי גמר 
י יפויח -פנימיים 

רצפה, קירות 
 ותקרה

ת שור מפרט חומרי גמר פנימיים, כולל ציון פליטואי
  חומרים אורגניים נדיפים שנמדדו

  · 5098אישור על עמידה בדרישות ת"י  יםבטונים ובלוק 5.2 7

8 5.7 
5.8 

פרטים 
 אקוסטיים

תוצאות בדיקה אקוסטית המדגימות עמידה בפועל 
עומד בדרישות בדרישות, או הצהרת המתכנן שהביצוע 

 התכנון
 

פנים,  מחיצות - עדות מצולמת של הפרטים האקוסטיים
  חלונות, מעליות, תברואה, מע' מ"א, אחר.

  ןאישור פחי הפרדה בקומות/מטבחו פסולת תפעולית 6.1 9

 ציוד ומערכות מכאניות

1 1.2.1 
 תאורת פנים 5.6

  אישור מפרטי גופי תאורה ונורות
  דות מצולמתשל פריטי התאורה או/ו עקבלות רכישה 

 תאורת חוץ 2.4 2
  פי תאורהאישור מפרטי גו

  מצולמתקבלות רכישה של פריטי התאורה או/ו עדות 
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# 
מאפיין 

ת"י 
5281 

 –דרישה  נושא
 תיעוד/אישור/אחר

 בוצע/
 לא בוצע

 מע' חימום מים 1.2.2 3
  מע' חימום מיםאישור מפרטי 

  קבלות רכישה של מע' חימום מים או/ו עדות מצולמת

 מע' מ"א ואוורור 1.2.4 4
, כולל נצילות המערכות מפרטי מע' מ"א ואוורור אישור

  ו/או תווית האנרגיה

  קבלות רכישה של מע' מ"א ואוורור או/ו עדות מצולמת

ר על ביצוע המערכות לפי הצהרת מתכנן מערכות האוורו מע' אוורור 5.1 5
  התכנון

 
מע' ניהול ובקרת  1.2.6 6

 אנרגיה
  אישור מפרטי מע' ניהול ובקרה

  ת או/ו עדות מצולמתקבלות רכישה של המערכו
 
 מעליות 1.2.7 7

  מפרטי מעליות, כולל דירוג אנרגטיאישור 
  המערכות או/ו עדות מצולמתקבלות רכישה של 

 
קבועות  3.1 8

 יטריותסנ

ל'/דק'(,  6אישור מפרטי ברזי כיורי רחצה )ספיקה עד 
  כולל ספיקה

ל ל'/דק'(, כול 7פיקה עד אישור מפרטי ברזי מטבח )ס
  ספיקה

  ל'( 6-ו 3כפולה אישור מפרטי מיכלי הדחה אסלות )
  ל' לכל היותר( 2אישור מפרטי מיכלי הדחה משתנות )

 מי עם במגע הבאים ריםהאבז מפרט המוכיח כי כל
  5452 י "ת בדרישות ייעמדו שתייה

  קבלות רכישה של הקבועות או/ו עדות מצולמת

9 3.2 
 מע' השקיה

 ד מים נפרד ובקרמ -ור מפרט מע' השקיה המוכיח איש
  השקיה אוטומטי עבור הגינון.

  כות או/ו עדות מצולמתקבלות רכישה של המער
 להפחתת מע'

 אבנית הצטברות
  אישור מפרטי המע' להצטברות אבנית

  קבלות רכישה של המערכת או/ו עדות מצולמת

ומסמכי  ירה ופיקוח עליון של היועציםהגשת דוחות סק ת מערכותמסיר 8.3 10
  עדות

 פסולת בניין, קרקע - תארגנות באתרה

פי שמירה על העצים במהלך הבנייה לל -דות מצולמת ע שימור עצים 2.3 1
  הנחיות לעבודה בקרבת עצים של משרד החקלאות

פסולת תפעולית  6.1 2
 באתר

גיד מאושר לאיסוף ה של תאמאצר -עדות מצולמת 
  תאריזו

 פסולת בניין 8.1 3

  מחזור מורשהאישור התקשרות עם אתר 
מנהל הפרויקט  קבלות פינוי פסולת או חישוב הנדסי של

  מטעם היזם

רשה על כמות הפסולת שהועברה אישור האתר המו
  לִמחזור

תיעוד מצולם של תהליך המיון והשימוש החוזר באתר 
  עצמו

 עודפי עפר 8.1 4
  סי ו/או קבלותתחשיב הנד

  ש בעודפי העפרשימואופן ה -תיעוד מצולם 

מזעור השפעות  8.2 5
 אתר בנייה

 ההיבטים על נית חתומה )ע"י האחראיהגשת תכ
בפרויקט( לניהול סביבתי של אתר כמפורט  הסביבתיים

 במסמך זה 5בסעיף 
 

  מסמך זהב 5הגשת תכנית ארגון אתר כמפורט בסעיף 
  לם של הרכיבים המופיעים בתכניותתיעוד מצו

 
 
 
 

 נספחים .10
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שרה ע"י הנהלת הפרויקט ומתכנני כפי שאו 1הפרוגרמה לבנייה ירוקה במהדורה מובאת בזאת 
 הפרויקט.

גרמה מובאים כלל רכיבי הבנייה הירוקה כפי שצוינו במסמך זה וכדי לעמוד בדרישות ת"י בפרו
5281. 
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