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פרק   00מוקדמות
 00.01תאור העבודה והנחיות כלליות
א.

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות גמר ופיתוח במסגרת הקמת בני מדעי
החברה כמפורט במסמכי המכרז השוני.

ב.

הקבל מקבל את המבנה לאחר שבוצעו בו עבודות שלד .על הקבל לקחת בחשבו
שלא תשול כל תוספת עקב עקמומיות בבטוני ו/או סטיות במפלסי.

ג.

עבודות המערכות האלקטרומכניות יבוצעו ע"י קבלני אחרי ,הקבל ישמש
כקבל ראשי ויספק שירותי קבל ראשי כמפורט בחוזה.

ד.

במידה והקבל יכנס לעבודה כאשר קבל השלד עדי בעבודה ,קבל השלד ישמש
כקבל ראשי ,הקבל יקבל מהקבל הראשי שירותי קבל ראשי כמפורט בחוזה.
המזמי שומר לעצמו את הזכות להשאיר את קבל השלד כקבל ראשי באתר עד
לסיו העבודה וללא כל פיצוי שהוא לקבל.

 00.02ניקוי אתר העבודה
א.

הקבל ישמור על אתר נקי ,יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניי בכל יו
ובגמר כל העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרי מיותרי אחרי וימסור
למזמי את אתר הבניי ואת סביבתו הסמוכה נקיי ,לשביעות רצונו של המזמי.
תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופ קבוע נקי ומסודר ללא הפרעה
לתפקוד התקי של הקמפוס הקיי ומבואות י.

ב.

פע בשבועיי ובגמר העבודה הקבל ישפש* וינקה את כל הרצפות והמרצפות
במי וסבו.

ג.

כמו כ ,בגמר העבודה ינקה הקבל את כל הדלתות והחלונות ,יוריד כל כתמי
צבע ונוזלי אחרי וכ סימני ועקבות לכלו +אחרי מחלקי העבודה .עליו
להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניי מוכ לשימוש מיידי .הרצפות
יישטפו במי וסבו.

ד.

הקבל יסלק את כל המחסני והצריפי הארעיי והגידור בגמר העבודה.

ה.

הפסולת תסולק ע"י הקבל למקו שיאושר ע"י הרשויות .הקבל יהיה אחראי
להשגת האישורי מ הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק
או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקו שלא אושר ע"י הרשויות כאמור
לעיל.

ו.

עבור כל האמור בסעי* זה לא יקבל הקבל כל תשלו שהוא.

ז.

לא תסתיי ההתקשרות ע הקבל והקבל לא יקבל חשבו סופי עד לקבלת
אתר נקי ומסודר לשביעות רצו המפקח.

 00.03רזרבות למזמי
הקבל ימסור למזמי  5%מכל הריצופי ,החיפויי ,התקרות ו/או מכל רכיב אחר
שידרוש המפקח .עבור הנ"ל לא ישול לקבל בנפרד ועליו לכלול את עלות במחירי
היחידה השוני.
 00.04תקני
מודגש בזאת ,שבנוס* לאמור במפרט הכללי ,יחולו על הקבל דרישות כל התקני
הישראליי ומפרטי מכו התקני העדכניי בעת ביצוע העבודה ,ג א ה אינ
מפורטי במפרט הכללי ,ללא כל תוספת תשלו שהוא.
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 00.05מחירי היחידה
א.

ביצוע עבודות תגמיר על בטו ,גבס ,טיח וכו'
בכל אות הסעיפי בכתב הכמויות בה לא צוי במפורש שעבודת תגמיר זאת
או אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה ,צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסוי של רקע ,על
הקבל לבצע )במסגרת אותו סעי* כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש
כדוגמת בטו ,טיח )פני וחו ,(/גבס וכו' ,ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב
בכתב הצעתו ,וזאת אפילו א סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה ,אינו מוזכר
כ +במפורש.

ב.

ביצוע בקשתות ,שיפועי וכדומה
על הקבל להתייחס במחיריו לצורתו המיוחדת של המבנה.
.1
מחירי היחידה ,אות ינקוב הקבל לעבודות נשוא הסכ זה ,יהיו
תקפי ג לגבי כל העבודות והמוצרי שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחי
משופעי ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוני,
קשתות וכדומה  וזאת אפילו א אי עובדות ועבודות אלו מוזכרות
במפורש בתיאור של הסעיפי בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגי עבודות ומוצרי בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל ,לא
.2
תשול כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות ,אלא א צוי
הדבר במפורש כסעי* נפרד בכתב הכמויות .בעבודות שלגביה לא תהיה
מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנ )קרי  צורות גיאומטריות
מיוחדות ,שיפועי וכדומה( ,רואי את מחירי היחידה ,אות נקב
הקבל בכתב הצעתו ,ככוללי ג את הצור +בביצוע כנדרש ,ואת ללא
כל תוספת כספית לקבל.

ג.

כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בה נקב הקבל הנ זהי לכל העבודות
.1
מאותו סוג ג א בוצעו בזמני שוני ובמקומות שוני בבניי,
בכמויות שונות ומידות שונות .מודגש בזאת שעל הקבל לרשו מחירי
זהי בסעיפי זהי .בכל מקרה של סתירה יקבע המחיר הזול מבניה
לכל הסעיפי הזהי.
לא תשול כל תוספת בגי עבודות בשטחי ו/או נפחי ו/או אורכי
.2
קטני ו/או בגי עבודות ידיי ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא
הנובע מביצוע העבודה.
מחירי היחידה יהיו זהי לביצוע בכל שטח אתר העבודה.
.3
מחירי היחידה כוללי ביצוע העבודות בכל גובה ואזור שיידרש לרבות
.4
פיגומי ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.

ד.

תוק* המחירי
מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוק* בכל המקרי והתנאי המפורטי
להל:
בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולי) .עבודה בטור ו/או במקביל
.1
לפי בחירת המפקח(
בשל שינויי והשלמות בתכניות בי תכניות המכרז ותכניות הביצוע
.2
אשר בעטיי עשויי לחול שינויי בכמויות של האביזרי וחומרי העזר
)ספחי ,אביזרי צנרת ,אמצעי חיבור ,תמיכות ,חומרי אטימה וכו'( אשר
אינ נמדדי בנפרד.
בשל הארכת לוח הזמני לביצוע ,על פי החלטת המזמי.
.3
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פרק   05עבודות איטו
 05.01עבודות האיטו יבוצעו בהתא למפורט בחוברת המצורפת בנפרד.
 05.02למע הסר ספק:
מחירי היחידה כוללי את כל המפורט בחוברת ובפרטי ,לא תשול כל תוספת
א.
מעבר למפורט בכתב הכמויות.
מחירי היחידה כוללי איטו כל מעברי הצנרת למיניה.
ב.
מדידת של שטחי האיטו תהיה לפי שטח הבטו הנאט נטו ,בי קירות
ג.
ומעקות .לא תשול תוספת בגי עלית האיטו על המעקות והקירות ,רולקות
וכדומה.
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פרק   06עבודות נגרות אומ ומסגרות פלדה
 06.01כללי
 06.01.1פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטי ולדרישות התקני .על
הקבל להכי תוכניות ייצור לכל האלמנטי בהתא לסעי*  06.02במפרט הכללי
ולקבל את אישור מנהל הפרויקט.
לאלמנטי קונסטרוקטיביי כגו מעקות וכדומה ,ישלי הקבל ג את התכנו
הקונסטרוקטיבי ויקבל אישור.
 06.01.2לאחר אישור מנהל הפרויקט ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבל באתר אב טיפוס
מכל קבוצת מוצרי ,לפי בחירת מנהל הפרויקט ,גמור על כל חלקיו לאישור
מנהל הפרויקט ,בהתא לסעי*  06.01.06במפרט הכללי .הקבל לא יתחיל
בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.
 06.01.3מוצרי שיאוחסנו או יורכבו בבני יוגנו ויישמרו באופ שתימנע כל פגיעה בה.
אי להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומי או לכל מטרה אחרת.
מוצרי או חלקי שימצאו פגומי יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבל על חשבונו.
 06.01.4מוצרי פלדה על כל חיבוריה יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ.
ריתוכי יהיו חשמליי בלבד ויבוצעו ע"י רתכי מומחי.
הריתו +יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
 06.01.5כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקד של מנהל הפרויקט
לדוגמאות ,אחת מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבל.
 06.01.6כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווני בהתא לת"י  918וכמפורט בפרק  19במפרט
הכללי .על הקבל לקחת בחשבו כי האתר נמצא בסביבת י ועל הגלוו לעמוד
בתנאי אלו.
 06.01.7כל המוצרי יגיעו לאתר כשה צבועי .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
הדלתות לארונות פח צבועי דו צדדי.
 06.02רב מפתח
מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגי  נגרות ,מסגרות ,דלתות ,דלתות אש ,דלתות
אקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח ) (MASTER KEYשל קוד  קי מותא לכל הדלתות
במבנה .כמו כ ,יקבעו אזורי משנה בהתא להנחיות מנהל הפרויקט.
מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד.
 06.03דלתות וחלונות אש
כל דלתות וחלונות האש יהיו בעלי תו תק ובאישור היצר ומכו התקני לאחר שהדלת
הורכבה .עלות בדיקת הדלתות ,לרבות התיקוני הדרושי ,כלולה במחיר היחידה ואינה
נמדדת בנפרד.
 06.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמי ,אבק ורוח ,בי אגפי החלונות
והדלתות החיצוניות ,לבי מלבניה ,וכמו כ ,בי המלבני לבי חשפי הפתחי .החללי
מאחורי המלבני הלחוצי והעשויי מפח פלדה ימולאו בטו אטו.
המרווחי ,שבי חשפי הפתחי לבי המלבני המורכבי מפרופילי פלדה ,ייאטמו
במסטיק פוליסולפידי ממי וגוו מאושר .יש לדחוס את המסטיק לתו +המרווח באמצעות
אקדח מיוחד למטרה זו ,וכ ג לכחל את המישק כיחול מושקע ,או כפי שיידרש.
 06.05מעקות פלדה ,פלב"מ וזכוכית
הקבל יבצע בדיקה מעבדתית לבחינת התאמת תפקוד המעקה המותק במקומו בבני,
לדרישות ת"י   1142למעקי ומסעדי .הקבל יכלול בהצעתו לפרויקט זה את עלות
הבדיקה וכל התיקוני הנדרשי בה עד להשלמתה בהצלחה .הבדיקה תיעשה על קטע
של מעקה  2מודולי לפחות רוחבו.
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 06.06אלמנטי נירוסטה/פלב"מ
אלמנטי הנירוסטה יהיו מסוג  316מלוטש באופ מכני ברמה  (GRIT 100) 3לפי קטלוג
"סקופ".
כל אלמנטי הנירוסטה יקבלו ציפוי נגד תופיות של הפח ע"י התזת שכבת חומר בולע
אקוסטי בעובי  5מ"מ כדוגמת "אזופו" או ש"ע .המוצרי יימסרו ע ציפוי עליו מתקל*
"פלסטיקל" ,אשר יוסר לקראת המסירה של המבנה.
 06.07אופני מדידה ומחירי
 06.07.1בנוס* לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השוני יכללו ג את העבודות
המפורטות להל:
ביטו המשקופי במחיצות וקירות בטו לרבות מילוי מלבני הפלדה
א.
)משקופי( בבטו ועיגונ.
כל החיזוקי הנדרשי לרבות זויתני מעוגני בבטו בתא לפרטי
ב.
ולרשימות.
הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית ,כימית ,כנגד מזיקי ופגיעות
ג.
אחרות.
כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  921לרבות בדיקת דלתות
ד.
אש כולל התיקוני הדרושי.
כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטי.
ה.
כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאו ע הקבלני האחרי.
ו.
הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח.
ז.
כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיו"ב ,הקשורות
ח.
בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות ,אשר נובעי מאי התאמת המבנה ,וכ
ג את כל התיקוני של כל חלקי הבניי ,שניזוקו בעת ההרכבה.
גילוו וצביעה.
ט.
כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות.
י.
מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי.
יא.
כל האמור ברשימות ובמפרט ג א לא צוי במפורש בכתב הכמויות.
יב.
 06.07.2שינויי במידות ,בגבולות ) 10%עשרה אחוזי( בכל כיוו לא יגרמו לשינוי
במחירי.
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פרק   09עבודות טיח
 09.01דרישות כלליות
 09.01.1הטיח יהיה מוכ במפעל מתוצרת "תרמוקיר"" ,כרמית" או ש"ע .לא יותר להכי
תערובת באתר .טיח במרחב מוג יהיה מאושר ע"י פקע"ר.
 09.01.2כל הפינות המטויחות ,אופקיות ואנכיות ,יקבלו חיזוקי פינה ע"י מג פינה מפח
מגולוו  +פינת הגנה מ P.V.Cלב עמיד ב  UVמסוג "גולד" או ש"ע ,לכל אור+
וגובה הפינה.
 09.01.3בחיבור בי אלמנטי בטו ובניה ,אופקי ואנכי ,תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת
פיברגלס ברוחב מזערי של  15ס"מ ,כשהיא ספוגה בטיט צמנטי ע ערב אקרילי,
לאור +תפר החיבור .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פני וטיח חו ./יש לדאוג
לאשפרת ה"תחבושת" במש +יומיי לפחות.
 09.01.4קנטי וגליפי יהיו חדי וישרי לחלוטי ומישוריות ונציבות תיבדק בסרגל
מכל צד של הפניה.
 09.01.5כיסוי טיח על חריצי שרוחב  10ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת X.P.M

מגולוונת עוברת משני צידי החרי /כמפורט במפרט הכללי.
 09.01.6גמר טיח במפגש ע שיפולי הריצו* יהיה בקו אופקי מעל השיפולי ובאופ
שהשיפולי יבלטו במידה שווה לכל אורכ מפני הטיח.
 09.01.7המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השוני לפי דרישת המתכנ והדוגמאות
תהיינה במידות של לפחות  2X2מ'.
 09.01.8טיח ושכבת הרבצה על קירות חדרי רטובי  כלול במחיר החיפוי.
 09.02אופני מדידה מיוחדי
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,לא ימדדו בנפרד ,ועלות תהיה כלולה במחירי היחידה ,של
הסעיפי הבאי:
טיח בחשפי וגליפי.
א.
יישו במעוגל ובשיפוע.
ב.
חיזוק פינות כמפורט לעיל.
ג.
רצועות פיברגלס ורשת  X.P.Mמגולוונת כמפורט לעיל.
ד.
טיח ליד אלמנטי שוני )כלי סניטריי ,מלבני חלונות ,אביזרי שוני
ה.
וכיו"ב(
כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.
ו.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ז.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק   10עבודות ריצו וחיפוי
 10.01כללי
 10.01.1סוג המרצפות/אריחי/חיפויי יהיה בהתא לנדרש ברשימת התגמירי ולפי
בחירת מנהל הפרויקט.
כל הריצופי יעמדו בת"י  2279למניעת החלקה במהדורתו העדכנית ובכל
התקני הנדרשי מבחינת חוזק ,ספיגות ,עמידות בשחיקה ,סטיה מהמידות
למישוריות וכו' .האריחי יהיו מסומני בתו התק.
על הקבל לספק אישור בכתב של כל יצר מסוגי הריצו* והחיפוי השוני ואישור
מכו התקני או התחנה לחקר הבניה בטכניו המוכיח עמידותו של סוג
הריצו*/חיפוי הספציפי בכל התקני הנדרשי.
 10.01.2מידת כל המרצפות/אריחי תהיה זהה .יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור
)תארי +ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללי גדולי ,אי לערבב סדרות
שונות לאותו אריח .יש להקפיד גל גוו אחיד לכל המרצפות/אריחי .יש למיי
את המרצפות לפני ביצוע הריצו* ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל,
גוו או פג.
 10.01.3צורת הנחת האריחי  לפי התכניות או לפי הנחיות מנהל הפרויקט.
בשטחי גדולי של  6.0/6.0מ' לפחות ו/או בהתא לתוכניות האדריכלות ,יש
לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ  108מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י מנהל הפרויקט
בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקו בגוו שיקבע ע"י מנהל הפרויקט .התכנו של
מיקו המישקי יובא לאישור האדריכל ומנהל הפרויקט.
 10.01.4יש לבט צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצו*.
 10.01.5במעבר בי סוגי ריצו* שוני ובמקו בו יש הפרש מפלסי ,יסתיי הריצו*,
בהעדר הוראה אחרת ,בפרופיל אלומיניו בגוו לבחירת האדריכל מעוג היטב.
סוג הפרופיל בהתא לספק הריצו* וע"פ בחירת האדריכל.
 10.01.6הריצופי יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:
ע"ג חול מיוצב או סומסו  +טיט בעובי  2ס"מ ,נטול סיד ע מוס*
א.
להגדלת העבידות .תכולת הצמנט בתערובת   200ק"ג למ"ק.
בחדרי רטובי )אזורי נמוכי( יבוצע הריצו* בהדבקה ע"ג בטו ב30
ב
מוחלק ע מוס* לאטימה בהתא לסעי*  1008במפרט הכללי )הכלול
במחיר היחידה(.
 10.01.7מודגש בזאת שעבודות הריצו* והחיפוי כוללות דגשי ,שילוב גווני וצורות
וכדומה ,הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות מנהל הפרויקט באתר.
 10.01.8על הקבל לבצע שיפועי מתאימי לפני הנחיות מנהל הפרויקט.
 10.01.9על הקבל להגיש לאישור מנהל הפרויקט מראש משטח לדוגמה ,אשר יכלול
אריחי ושיפולי מכל סוג שהוא.
האישור יכלול את:
סוג האריחי.
א.
אופ הביצוע ,כולל :הכנת התשתית ,החומרי ,שיטת הביצוע ,הרובה
ב.
וכל הדרוש לביצוע העבודה.
המשטח לדוגמא יהיה בשטח  6מ"ר לפחות במקו המיועד לריצו* ויהווה חלק
מהעבודה המיועדת לביצוע.
 10.01.10הגנה על שטחי מרוצפי
על הקבל להג על משטחי מרוצפי מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או
שכבת הגנה מגליל קרטו גלי מודבקי ביניה עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י מנהל הפרויקט וזאת ללא תוספת תשלו,
אול בכל מצב הקבל הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
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 10.02ריצו באריחי גרניט פורצל
 10.02.1בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחי מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  (2) 314בגוו לפי
בחירת מנהל הפרויקט.
 10.02.2צורת הנחת האריחי בהתא לתכניות .על הקבל לקחת בחשבו שילוב
דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכי מדויקי בהתא לתכניות.
 10.02.3הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  "100של "כרמית" ו/או "פלסטומר "770
של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )+ (1:2לטקס  15%) 460מכמות הצמנט(
של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור מנהל הפרויקט.
הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  "181של "כרמית" ו/או
"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )+ (1:2לטקס 15%) 460
מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור מנהל הפרויקט.
 10.02.4הכנת האריחי להדבקה
לפני ביצוע ההדבקה מכיני מראש את האריחי המיועדי להדבקה .יש לשטו*
את גב האריח במי ולשפש* במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות
ה"חילו "/מגב האריח .הסבר :אריחי תעשייתיי עשויי בכבישה בתבנית.
לצור +חילו /מהיר של האריח מ התבנית ,משתמשי היצרני באבקה
"מחליקה" )כגו טלק למשל( .אבקה זו ,כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב
האריח ,מפריעה במידה משמעותית לקשר שבי הדבק וגב האריח ,ויש להסירה,
לפני ההדבקה.
המצאות האבקה ,ניכרת בקלות שכ נית לנגבה ביד.
על מנת להסירה ,יש לשטו* היטב את גב האריח ,או לפחות לשפש* בערת מטלית
רטובה ,לפני יישו שכבת דבק כל שהיא .בזמ ההדבקה צריכי הלוחות להיות
נקיי מאבק ויבשי .ניקוי האריחי יכלול ג את הפאות הניצבות המיועדות
לקלוט את מילוי המישקי )רובה או כוחלה(.
 10.02.5ריצו* בחדרי רטובי
הריצו* יעשה לאחר שכבת איטו כמפורט בפרק  05לעיל .יש לרצ* בשיפוע
לכיוו מחסו הרצפה ,יש לבצע הפרדה ע פס פליז מתחת לדלת הכניסה
ובהתא לתוכניות האדריכלות .א יידרש ,בכדי לבצע את השיפועי לפי
תוכניות האדריכלות ,יש לבצע חיתוכי אלכסוניי ,הכלולי במחיר היחידה.
 10.02.6מילוי מישקי
הנחת הריצו* תהיה בהתא לכל התקני הנדרשי ע שמירה על מישקי 3
מ"מ לפחות או בהתא תוכניות .המישקי יהיו ממולאי בחומר כיחול רובה
אפוקסי תוצרת " "MAPEIאו ש"ע .עומק החדרת ה"רובה"  עד שתיפגש ע
הדבק שחדר למישק ולפחות  6מ"מ.
נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקי  ,מוכ מראש ע"י היצר ,בגוו המוזמ.
אי לאלתר ולהשתמש במגוו או פיגמנט ,בשטח.
לפני מילוי המישקי יש לסלק מהמישקי את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 10
מ"מ.
הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.
 10.03מפרט התקנה ליריעות  V.C.Pבאודיטוריו
 10.03.1מפרט טכני ליריעות
היריעות מ V.C.Pאקוסטי בהתא למפורט בכתב הכמויות ,בעלות תק
א.
אש מינימו  V.3.3ע"פ ת"י  755והתאמה לת"י .921
על הקבל לקחת בחשבו שילוב דוגמאות מיוחדות וגווני לרבות
ב.
חיתוכי מדויקי בהתא לתכניות.
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 10.03.2התשתית
במפלס הריצו* יבוצע החיפוי ע"ג ריצו* סוג ב' ו/או מדה ו/או כל שיטה
א.
אחרת שיציע הקבל ויקבל אישור המפקח וספק היריעות.
ע"ג הטריבונות יבוצע החיפוי בהדבקה ע"ג הבטו.
הכנת התשתית להדבקה תבוצע כדלקמ:
ב.
ניקוי פני שטח הרצפה מכל חומר זר לרבות דבק ושומני.
.1
יש לחספס את התשתית בעזרת מכונת חספוס אב יהלו עד
להסרת שכבה דקה עליונה.
יש לשאוב ע"י שואב תעשייתי את כל הפסולת והאבק עד
לקבלת פני בטו נקיי לחלוטי.
יש לבצע בדיקה של טיב פני הרצפה וכ את גובה המפלסי.
.2
במידת הצור +יש לבצע תיקוני בפני הרצפה ע"י בטו פולימרי.
במקומות בה נהרסי מחיצות ו/או התשתית לא תקינה יש
לבצע פירוקי מקומיי ותיקוני במדה בטו ו/או בריצו*.
במידה ופני השטח לא יהיו מוחלקי ומפולסי לשביעות רצו
.3
המפקח וספק היריעות והריצו* ,יבצע הקבל ,על חשבונו ,מדה
מתפלסת ו/או שפכטל בשכבות בעובי הנדרש.
 10.03.3הדבקת היריעות
סדר פעולות ההדבקה:
הכנת היריעות באורכי המאימי וסימו קו המנחה )לא יאושרו
א.
חיבורי ראש(.
מריחת הדבק והמתנה לייבוש .ההדבקה תבוצע בדבק אקרילי המאושר
ב.
ע"י ספק היריעות בכמות של כ  300גר/מ"ר לפחות .כל החומרי
לביצוע הדבקת הריצופי יהיו עמידי באש על פי ת"י.
הדבקה הלאה.
ג.
הידוק במשקולת גלילה.
ד.
חיתו +שאריות וחיתו V +לחוטי הלחמה.
ה.
הלחמת חוטי הלחמה וחיתוכ )יש להקפיד על מינימו  24שעות בי
ו.
הדבקת היריעות להלחמת( .חוט ההלחמה יהיה תוא לחומר שממנו
בנויה היריעה .חוט ההלחמה יהיה מוצר מקורי של יצר היריעה.
איטו המישקי.
ז.
הדבקת פנלי.
ח.
התקנת פרטי גימור וחיבור.
ט.
ניקיו השטח.
י.
 10.03.4גימור יריעות בקירות
על הקיר יודבקו יריעות מ P.V.Cקשיח ו/או  MDFלבחירת האדריכל
א.
בגובה  710ס"מ.
יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה.
ב.
יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה.
ג.
 10.03.5גמר העבודה
בגמר התקנה יש לבצע ניקיו ראשוני ואחריו פוליש ע וקס.
א.
לאחר הניקיו יש להניח שכבת הגנה מגליל קרטו גלי מודבקי ביניה
ב.
עד לגמר כל העבודות במבנה.
 10.04ריצו באריחי אב
 10.04.1הזמנת הריצו* והחיפוי
חיתו +אבני הריצו* יעשה א +ורק במפעל בהתא לתוכניות החיתו.+
בטר אספקת חומרי הריצו* והחיפוי לאתר ,על הקבל להכי דוגמאות מאבני
ריצו* ,ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל ,ורק לאחר אישור הדוגמאות ,יוכל
הקבל לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.
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 10.04.2עבודות ריצו* באב או שיש
מבנה החומר ותכונותיו
.1
האב שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי ,במינימו
גידי חרסיתיי ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל 2.0מ"מ ל440
סיבובי ,רמת ספיגה לא מעל  ,1.0%חוזק מזערי ללחיצה )מגפ"ס( 60
חוזק מזערי לכפיפה )מגפ"ס(  ,5ומשקל מרחבי כ 2.600ק"ג/מ"ק.
מידות וביצוע
.2
מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתו .+סטיות
מותרות  1מ"מ מקסימו ,בעלי זוית מדוייקת בהתא לדרישות ,בלא
כל "גרדי" על שטח פני הריצו* או על הקנט סביב היחידות.
תיקבע שיטה למיו ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.
סיבולות
.3
הסיבולות במידות אריחי האב לא יעלו על המפורט להל:
אור +ורוחב  0.2מ"מ
עובי  0.5מ"מ
חריגה מניצבות  0.3פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח .חריגה
ממישוריות  0.25פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.
ליטושי
.4
הליטושי הסופיי בעלי רמה ואיכות בהתא לדרישות האדריכל ,לא
יורגשו כל סימני חיתו ,+ליטוש או חומר לוואי על הריצו* ,הליטושי
בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל ,האחת בליטוש מלא עד ברק סופי
והשני בגמר מט  HONEDכולל עיבוד נגד החלקה.
בליטוש המלא אי להשתמש בכל כימיקלי או מוספי לאחר קבלת
ברק בליטושי האב .הליטוש כולל חרו /ומילוי בדבק שיש או אפוקסי
לפי החלטת המפקח.
נתוני ביצוע החיפוי/ריצו*
.5
טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס  + 1:3תוספת ערב פולימרי מסוג
פלניקירט מתוצרת  MAPEIיבוא "נגב אלוני" או שו"ע ,בכמות של 15%
מכמות הצמנט שבתערובת .הביצוע לפי הוראות היצר.
 10.04.3מילוי מישקי
המישקי ינוקו משאריות טיט ,פסולת ולכלו +וימולאו בחומר מסוג אולטרה
קולור של נגב אלוני ,או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט SP100 ,או שו"ע ,עוד*
החומר ינוקה ע"י מי ,ע התקדמות העבודה ,לפני ייבושו הסופי ,הגוו לפי
בחירת האדריכל מקטלוג החברה.
 10.04.4תפרי התפשטות
תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא.
מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  570או שו"ע.
 10.04.5סילר על לוחות שיש/אב
הסילר ייוש על כל משטחי האב )ה על האב בחיפוי קירות ,ה על
.1
האב בריצו* ,הסילר ישמש ה לתוספת רק וה למניעת החלקה.
יישו הסילר לארח התייבשות האב 0מספר ימי לאחר הריצו*
.2
והחיפוי(.
סוג הסילר ,בהתא להנחית יצר האב ואישור המפקח.
יישו הסילר וכמות החומר למ"ר בהתא למפרטי היצרני ,אי לדרו+
.3
על אריחי האב ,לאחר טיפול בסילר ,במש 3 +ימי.
חצי שנה לאחר יישו הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתא להנחיות
.4
היצרני.
 10.04חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצל
 10.04.1האריחי יהיו בעלי מידות אחידות וגוו אחיד ,מסוג א' לפי טבלה  4בת"י (2)314
בגוו לפי בחירת מנהל הפרויקט.

אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

14
 10.04.2יישו האריחי יהיה בהתא לסעי*  10065במפרט הכללי .הדבקת האריחי
תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתא לסעי*  100651במפרט הכללי בדבק מתוצרת
"שחל" או "נגב טכנולוגיות" ו/או מתוצרת "כרמית" או ש"ע .יישו הדבק
בהתא להוראות היצר.
הדבקת האריחי תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשות המלאה.
 10.04.3הכנת האריחי לחיפוי ומילוי המישקי  ראה סעי*  10.2לעיל.
 10.04.4יש להקפיד על סתימת מרווחי בי אריחי לבי אלמנטי היוצאי מהקירות,
כגו צינורות וברזי ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור מנהל הפרויקט ,כ יש
לסתו בחומר כנ"ל ,את הרווח שבי שורת האריחי התחתונה לבי הרצפה.
 10.04.5בפינות יבוצע פרופיל גמר דג " "RONDECבגוו לבחירת האדריכל.
 10.05אופני מדידה ותכולת מחירי
בנוס* לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצו* והחיפוי כוללי ג:
הכנת השטח לריצו* כמפורט לעיל ובהתא להנחיות היצרני השוני.
א.
הכנת השטח לחיפוי כמפורט לעיל ובהתא להנחיות היצרני השוני.
ב.
מפתני דלתות ופרופילי פינות מכל הסוגי.
ג.
ניקיו וקרצו* כל הכתמי למיניה ,והבאת הריצו* למצב נקי ומסירה למזמי
ד.
במצב נקי לחלוטי.
שילוב גווני ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכי ,הנחה באלכסו ,כל
ה.
ההתאמות למיניה וכו' .לא תשול תוספת עבור עיבוד פסי צרי ,שטחי
קטני ,מעוגלי וכו'.
סידור שיפועי ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'
ו.
מותאמי לחומר מסביב לרבות ניסור האריחי למידות מדויקות במיוחד
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכ קידוחי במקומות הדרושי עבור
אביזרי אינסטלציה ,חשמל וכיו"ב.
ביטו צינורות ,עיבוד מוצאי צנרת ,מכסי וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג
ז.
הריצו*.
ליטושהברקה )"פוליש"(.
ח.
ליטוש באתר וסילר על כל עבודות האב/שיש.
ט.
הכנת דוגמאות וגווני לבחירת האדריכל והמפקח.
י.
איטו במסטיק דו קומפוננטי ,רובה גמישה ובטו פולימרי מסביב לכל מתקני
יא.
התברואה המותקני ברצפה.
יצירת מישקי בכל רוחב שהוא וסתימת ברובה אקרילי ו/או אפוקסי.
יב.
הגנה על הריצו* במהל +ביצוע העבודה כמפורט לעיל ,לרבות אחזקה שוטפת
יג.
במהל +כל תקופת הביצוע וסילוק בגמר העבודה.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
יד.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק   11עבודות צביעה
 11.01כללי
 11.01.1כל הצבעי יהיו צבעי מוכני מראש ויסופקו לאתר כשה ארוזי באריזת
המקורית.
לא יתקבלו צבעי שתארי +ייצור שנה ומעלה ממועד הצביעה.
כל הצבעי יהיו צבעי בריאי ע  VOCנמו ,+על בסיס מי ,בעלי תו תק
ירוק .להל מצור* רשימת הצבעי המאושרי לשימוש ועל הקבל להתייחס
לכ +בהצעתו ,ג א צוי צבע אחר במסמכי המכרז השוני .לא תשול לקבל
כל תוספת בגי שימוש בצבעי אלו.
 11.01.2הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצר לאותו צבע כולל סוג וכמות
פריימר וחומרי הדילול הנדרשי .מנהל הפרויקט יהיה הקובע הבלעדי והסופי
למספר השכבות שידרשו לקבלת גוו אחיד או כיסוי מלא) .בכל מקרה יבוצעו
לפחות שלוש שכבות(.
 11.01.3בחירת הגווני תיעשה ע"י מנהל הפרויקט והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גווני שוני מאותו סוג צבע ,תוספת בגוו וכיו"ב.
א.
בחירת גווני שוני למרכיבי היחידה )למשל :מסגרת דלת או חלו בגוו
ב.
שונה מהכנ* או שני קירות ,בגוו שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גווני שוני ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר
ג.
פעמי  אי הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוו(.
 11.01.4חלקי שנקבע ע"י מנהל הפרויקט שאינ מיועדי לצביעה כגו פרזול ,יפורקו
ע"י בעלי המלאכה המתאימי ,יאוחסנו ע"י הקבל ויורכבו מחדש ע סיו
הצביעה.
 11.01.5שכבות הגמר של הצבע יבוצעו א +ורק כשהמקו המיועד לצביעה נקי ,יבש
וחופשי מאבק .יש לקבל אישור מנהל הפרויקט לתנאי הצביעה לפני התחלת
ביצוע שכבות הגמר.
 11.01.6לפני תחילת עבודות הצבע ,על הקבל להכי קטע לדוגמא צבוע ,בגודל  1מ"ר,
מכל סוג צבע ,לאישור מנהל הפרויקט .רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו
להמשי +בעבודה.
כל הגווני  לפי בחירת מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבל
מספר דוגמאות עד לקבל הגוו המבוקש.
 11.01.7בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות
סניטאריות וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצו מנהל הפרויקט.
 11.01.8בא לא יאמר אחר ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  10ס"מ מעל לתקרות
אקוסטיות.
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבל לברר מיקו הצור +בצביעה וגובה הצביעה
הסופי .במידה והקבל יצבע במקו שלא ידרש ,שטחי אלו לא ימדדו ועלות
הצביעה תהיה על חשבו הקבל.
 11.02טיפול בצבעי
 11.02.1כל מערכות הצבעי והטיפול בה יהיה לפי הוראות היצר.
 11.02.2את הצבעי יש לשמור במיכלי סגורי היטב ,במקומות מאווררי שאינ
חשופי לקרני השמש ,לעש ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 11.02.3כל צבע ידולל רק במדלל המומל /לצבע המתאי ע"י היצר.

אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

16
 11.02.4במקרה של שימוש בצבעי דומרכיביי יש להקפיד על היחס הנכו בי החלקי
בשעת ערבוב.
 11.02.5אי לבצע שו עבודות בגש ,טל ורטיבות.
 11.03בטיחות
 11.03.1כל כלי העבודה )מברשות ,מרססי וכד'( יהיו במצב תקי .כ יש לצייד את
העובדי בציוד מג וציוד כיבוי אש מתאי.
 11.03.2אסור לעש בזמ עבודת הצביעה ובקרבת מקו שבו עובדי או מאחסני צבעי
או מדללי.
 11.04תיקוני צבע
 11.04.1ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומ ולכלו +אחר ע"י
ממיס )טרפנטי טמבור( ברוחב  30ס"מ סביב הפג בצבע.
 11.04.2צביעה בצבע יסוד ובצבע עליו תתבצע עד לקבלת משטחי מישוריי אחידי
ובעלי גוו אחיד.
 11.05אופני מדידה מיוחדי
 11.05.1בנוס* לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללי:
הגנה על כל פרטי הבניי והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל
א.
רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטי או בפוליאתיל והורדת כל כתמי
הצבע מרצפות ,חלונות וכו' ,בגמר העבודה.
ניקוי שטח הפלדה באמצעות זר חול בלח /אויר.
ב.
שילוב גווני ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.
ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילו בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר
ד.
וניקיו סופי.
הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.
ה.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשה או תיקוני כלשה ,שידרשו
ו.
ע"י המפקח.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה
ז.
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
 11.05.2מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהי ליישו על כל שטח שהוא טיח )פני
וחו ,(/לוחות גבס וכדו' לרבות כל השכבות הנדרשות ע"י היצר.
 11.05.3צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטי בפרקי המתאימי ואיננה נמדדת
בנפרד.
מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במפעל לפני הבאת האלמנט לאתר ,באתר
יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
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פרק   12עבודות אלומיניו
 12.01מהות העבודה ותנאי ס
 .1עבודות האלומיניו נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה ,מתייחסות לביצוע מושל
ומלא של העבודות המפורטות בהמש) +במפרט המיוחד ותאור הפריטי( וברשימות
האלומיניו ,כדלהל;
 .1.1הגשת תכנו כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניו.
 .1.2הגשת כל המסמכי הנדרשי במפרטי השוני.
 .1.3הצגת כל הדגמי לסוגי הפריטי והחומרי השוני ,כנדרש.
 .1.4ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצור +עריכת תכניות הייצור וביצוע מושל של
העבודות.
 .1.5ביצוע כל עבודות האלומיניו המפורטות לרבות עבודות הזיגוג והחיפוי.
 .1.6ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניו השוני
המפורטי בתוכניות האדריכל ,ברשימות האלומיניו ,במפרט המיוחד ובתיאור
הפריטי.
 .2הקבל יעמוד בתנאי הס* כמפורט להל:
 .2.1הקבל הינו בעל ניסיו מוכח בביצוע עבודות אלומיניו וזכוכית מהסוגי הנדרשי
על פי מפרט זה ,לרבות ביצוע קירות מס ,+והשלי  5פרויקטי לפחות ,שכל אחד
מה בהיק* כספי שאינו פחות מהיק* העבודות נשוא מפרט זה ,וזאת בתקופה של 5
השני שקדמו להגשת הצעת המחיר על ידיו.
 .2.2הקבל הוא בעל מפעל לייצור מערכות אלומיניו ,ובו כח אד מיומ וכל הציוד
הנדרש לייצור כל מערכות האלומיניו נשוא מפרט זה .הקבל יהיה רשאי להתקשר
ע קבלני משנה לצור +ייצור ואספקה של חיפויי ומערכות ייחודיות אחרות ,ובלבד
שהקבל יישאר אחראי לביצוע מושל של כל העבודות על פי מפרט זה.
 .2.3במפעל הקבל מחלקה טכנית לתכנו מערכות האלומיניו והזכוכית ,המנוהלת ע"י
מהנדס רשוי ,ובה צוות מהנדסי ,הנדסאי ו/או טכנאי ,המורשי ומנוסי
בתכנו מערכות אלומיניו מהסוגי ובהיקפי הנדרשי ע"פ מפרט זה.
 .2.4הקבל יפרט בהצעתו את ש המהנדס האחראי לתכנו מערכות האלומיניו
והזכוכית מטעמו .בכל מקרה שהקבל אינו מעסיק מהנדס כאמור ,יפרט הקבל
בהצעתו מהנדס רשוי שעמו התקשר הקבל לצור +קבלת שירותי תכנו למערכות
האלומיניו והזכוכית.
 .2.5יש בידי הקבל תעודה מטע מכו התקני הישראלי לייצור מערכות האלומיניו
כנדרש לפרויקט.
 12.02תכניות ומסמכי שעל הקבל להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות
.1

.2
.3
.4

על הקבל להגיש תכניות ייצור ) (WORKSHOP-DRAWINGSשיתארו את כל הנדרש
לייצור והתקנה של הפריטי בשלמות בבניי ,כדלהל;
 .1.1תכניות ,חתכי וחזיתות ע"פ תכניות אדריכלות ,בקנה מידה  ,1:50ע סימוני כלל
הפריטי ומידות כלליות של הפריטי ,לצור +איתור פריטי האלומיניו במבני;
 .1.2תכניות בקנה מידה של  1:20לפחות ,לכל פריט המהווה יחידה שלמה ,ע סימו
פרטי הייצור לכל פרט והפניה לגיליו הפרטי המתאי;
 .1.3תכניות של פרטי ייצור והרכבה לפריטי ,בקנ"מ של  1:2לפחות ,המתארי את כל
מרכיבי הפריטי ,לרבות כל האביזרי ,החיבורי השוני של הפריטי לבניי
ואיטומ למבנה .הפרטי יציינו מק"ט לכל רכיב וכ מידות מפורטות של רכיבי
הפריטי.
קוד לעריכת תכניות הייצור יבצע הקבל מדידה מרחבית של שלד הבניי והפתחי ,ע"י
סריקה תלת ממדית של הבניי .הקבל יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבניי.
כל התוכניות תיערכנה באמצעות תוכנת מחשב לעריכת שרטוטי ותוכניות.
בנוס* יגיש הקבל:
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.5

.6
.7

.8
.9

 .4.1חישובי סטטיי של הפריטי ,לרבות פרופילי ,זיגוג ופרטי החיבור והעיגו
למבנה ,קורות ועמודי תומכי ,עוגני ומיתדי ,שייערכו ע"י מהנדס רשוי
וייבדקו ע"י מהנדס הפרויקט והיוע./
 .4.2תעודות בדיקה המאשרות עמידות מוצרי וחומרי בתקני ,ותעודות בדיקה
לחומרי ולמוצרי ורכיביה ,לרבות א +מבלי לגרוע מכלליות האמור ,התאמת
של המוצרי והחומרי לתקני בטיחות.
 .4.3רשימות של אביזרי ,חומרי ורכיבי שבה ייעשה שימוש לצור +ביצוע העבודות,
לרבות חומרי איטו ,פרזול ומערכות אחרות .רשימות כאמור יפרטו את הדגמי
והמק"ט של כל המוצרי ,וכ את שמות היצרני והספקי של האביזרי
והחומרי והרכיבי השוני .לרשימות יצורפו תעודות המעידות על עמידת
המוצרי בתקני הרלבנטיי.
 .4.4פרטי מוקדמי ועקרוניי לבצוע של כל פריטי החיפוי והתשתיות המפורטי
במפרט.
 .4.5אישורי תקני ישראליי ותעודות בדיקה למוצרי ורכיביה ,כנדרש.
 .4.6דוגמאות חיפוי בכמות ולפי דרישת המנהל/האדריכל מותקנות במבנה לאישור.
 .4.7דוגמאות של חומרי ודגמי של מוצרי להדגמת השיטה והחומרי.
 .4.8דוגמאות של אביזרי לאישור האדריכל והיוע./
 .4.9דוגמאות של גמורי כגו אילגו וצביעה לאישור האדריכל.
הקבל יהיה רשאי להציע מוצרי שווי ער +למערכות האלומיניו ,הרכיבי ,האביזרי
והחומרי המפורטי במפרט זה להל ,ובלבד שהתקיימו בה הדרישות הבאות:
 .5.1כל שווה ער +שיציע הקבל יהיה בעל התכונות והנתוני המתאימי לכל דרישות
המפרט ביחס למערכות האלומיניו ,התכ שלה ותפקוד.
 .5.2שווי הער +יתאימו לכל דרישות התקני הרלבנטיי.
 .5.3רכיבי ואביזרי שווי ער +יהיו מתאימי למערכות האלומיניו הרלבנטיות
ומאושרי לשימוש ע"י יצרני השיטות.
 .5.4בקשת הקבל לאישור שווה ער +תפרט את תכונות שווה הער ,+מאפייניו ,תווי התק
שלו ,התאמתו לדרישות המפרט והתקני כאמור ומחירו ,ביחס למוצר ו/או הרכיב
שנדרשו ע"פ המפרט הטכני.
אישור שווה ער +שהוצע על ידי הקבל יהיה נתו לשיקול דעת הבלעדי של האדריכל,
היוע /ומנה"פ .השימוש בשווה ער +יותנה באישור מוקד בכתב מאת היוע /ומנה"פ.
כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההרכבה של הקבל ,ייבדקו ע"י האדריכל ,היוע/
ומהנדס הפרויקט .התוכניות והפרטי יועברו ג לבדיקה ואישור של יועצי אחרי ,לפי
הצור +ולפי שיקול דעתו של מנה"פ .הקבל יתק ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע"פ
הערות לתכנו ,עד לקבלת אישור האדריכל ,היוע ,/מהנדס הפרויקט ומנה"פ.
התכניות המתוקנות תהוונה אסמכתא להתחלת היצור רק אחרי קבלת אישור בכתב של
מנה"פ.
לאחר שנית אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור ,על ידי האדריכל
והיוע ,/לא יהיה הקבל רשאי לבצע כל שינוי בתוכניות הייצור ,במוצרי או בכל פרט
אחר.

 12.03דוגמאות ,דגמי ובדיקות
 .1דוגמאות
 .1.1ע הגשת תכניות הביצוע יציג הקבל דוגמאות של החומרי לרכיבי המעטפת
ומוצרי שלמי ,כפי שיידרש ,לאישור המוקד של האדריכל ומנה"פ.
 .1.2בי היתר יציג הקבל :דוגמאות של פרופילי; דוגמאות של סוגי זכוכית; דוגמאות
גימור של האלומיניו; קטעי חלונות; קטע לדוגמא של קיר המס ;+ויטרינות;
דוגמאות לחיפוי האלומיניו המוצע; אביזרי פרזול; וכו'.
 .2דגמי מושלמי
 .2.1הקבל יבצע דגמי מושלמי בגודל מלא ) ,(FULL-SIZE MOCK UPמכל יחידת
מוצר טיפוסית שתיבחר ומקטע חיפוי.
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 .2.2הדגמי כאמור ,יורכבו באתר הפרויקט ,על גבי הבניי ו/או ביחידות טיפוסיות
בבניי .באישור מנה"פ ובמידה ולא נית להרכיב דגמי מושלמי באתר ,תותר
הצגת דגמי כאמור במפעל הקבל.
 .2.3ייצור הדגמי והרכבת יעשה על פי תכניות מאושרות לביצוע כנ"ל.
 .2.4הקבל ירכיב את הדגמי ,במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט ,לפני ייצור
הסדרה כולה.
 .2.5הקבל יתחיל ביצור פריטי רק לאחר השלמת הדגמי ,בדיקת ואישור ע"י
היוע ,/האדריכל ומנהל הפרויקט.
 .3בדיקות
 .3.1במידת הצור ,+מנה"פ רשאי להורות לקבל לבצע ,על חשבונו ,בדיקות מעבדה,
הנדרשות עפ"י התקני ו/או על פי הדרישות במפרט זה ,על מנת להבטיח את טיב
המוצרי ועמידת בכל הדרישות.
 .3.2כל החומרי ושלבי הייצור וההתקנה ,כפופי לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבל
להמציא לבדיקה כל פריט או מוצר כפי שיידרש.
 .3.3ייבדקו במיוחד דגמי בגודל מלא של יחידות טיפוסיות )באתר או במבדקה(
לבדיקת אטימות למי ,לחדירת אויר ועמידות לכוחות אופקיי ואנכיי.
 .3.4הבדיקות תבוצענה במעבדת בדיקה שתאושר ע"י מנה"פ ו/או באתר הפרויקט ,על פי
קביעת מנה"פ .בדיקות באתר הבנייה של דגמי שיספקו על ידי היצר ו/או לכל
פריט או מוצר אחר ,תהיינה בדיקות לא הרסניות בלבד) .בדיקות הרסניות יבוצעו
במעבדה(
 .3.5הבדיקות תבוצענה בהתא לדרישות התקני המפורטי והרלוונטיי ,דרישות
המפרט הטכני ,הוראות האדריכל והיוע /ו/או הגופי המוסמכי המבצעי את
הבדיקות.
 .3.6המוצרי והדגמי ימסרו לבדיקה בזמ ,כ +שביצוע הבדיקות לא יעכב את לוח
הזמני המתוכנ לביצוע העבודות.
 .3.7בדיקות שתוצאותיה תהיינה נמוכות מהנדרש ,תחייבנה את הקבל להחלי* ,על
חשבונו ,את סדרת המוצרי שממנה נבנה הדג או הופרשו הדוגמאות.
 .3.8האדריכל ו/או המפקח רשאי לבקר ,בכל עת ,בכל מפעל או מקו ,שבה מתבצעת
פעולה הקשורה בביצוע העבודות )מפעל המוצרי ,מפעל הגימור ,וכד'(.
 .3.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יספק הקבל אישורי על ביצוע הבדיקות
הבאות:
.3.9.1בדיקות מדגמיות של זכוכיות בטחו מחוסמות;
.3.9.2בדיקת  HSTלזכוכיות מחוסמות;
.3.9.3בדיקות מדגמיות של שליפת ברגי המשמשי לעיגו קירות מס;+
.3.9.4בדיקות העמסה למעקי טיפוסיי בבנייני;
.3.9.5בדיקות מדגמיות של טיב ואיכות הצביעה של פרופילי אלומיניו ופחי חיפוי
מאלומיניו.
 12.04תקני נדרשי
 .1כל הפריטי ייוצרו ,יורכבו ויתפקדו בבניי בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקני
העדכניי והרלוונטי לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התק הישראלי 1068
לחלונות אלומיניו ורמת התק הנדרשת וכ ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 12.00
למסגרות אומ )אלומיניו( וכ לפריטי מעטפת אחרי שאינ בהכרח מסווגי תחת
פרק זה ,ובי היתר בהתא לתקני המפורטי להל:
ת"י  265לציפוי מתכות ברזליות.
.1.1
תק  324לציפויי אנודיי.
.1.2
ת"י  325לציפויי אנודיי )אילגו(.
.1.3
ת"י  412לעומסי אופייניי בבנייני.
.1.4
ת"י  414לעומסי רוח והמקדמי הקבועי בתק זה.
.1.5
ת"י  755ות"י  921על חלקיה השוני לתגובות בשריפה.
.1.6
ת"י  816לתאי דואר.
.1.7
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ת"י  918לגלוו מתכות.
.1.8
ת"י  931ות"י  2931על חלקיה השוני לעמידות באש.
.1.9
 .1.10ת"י  938לזיגוג על חלקיו.
 .1.11ת"י  1068לחלונות אלומיניו.
 .1.12ת"י  1099לזיגוג על חלקיו.
 .1.13ת"י  1142למעקי ומסעדי.
 .1.14ת"י  1509לתריסי על חלקיו.
 .1.15ת"י  1542לאטמי משוחלי.
 .1.16ת"י  1568לקירות מס.+
 .1.17ת"י  1918לנגישות.
 .1.18ת"י  4001לדלתות.
 .1.19ת"י  4068לחלונות על חלקיו.
 .1.20ת"י  4402לפרופילי אלומיניו על חלקיו.
 .1.21ת"י  4588לפרזול בבניי.
 .1.22ת"י  5100למסתורי כביסה.
 .1.23ת"י  5181ות"י  5182ליעילות אנרגטית ות"י  5068לסימו זיגוג בתווית אנרגיה\.
 .1.24ת"י .785
 .1.25מפמ"כ  263לדלתות אלומיניו
 .1.26תקני אחרי שיאוזכרו במסגרת מפרט זה ותיאור הפריטי ,בהמש.+
 .2בהעדר תקני ישראליי לפריטי מסוימי ,יחולו התקני הזרי הרלוונטיי כמוגדר
בפרק  12.00למפרט הכללי.
 .3ע"פ דרישת מנה"פ ימציא הקבל אישורי מאת מכו התקני הישראלי ,בדבר התאמת
של המוצרי והחומרי ,שבה ייעשה שימוש לביצוע העבודות ,לדרישות התקני הנ"ל
ו/או תקני רלבנטיי אחרי ,לרבות תקני הנוגעי לעמידות באש ו/או לתגובה
בשריפה של חומרי וכ לבידוד אקוסטי ו/או תרמי.
 12.05הרכבה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ביצוע עבודות ההרכבה ייעשה בפיקוח צמוד של מהנדס מטע הקבל .ע השלמת
העבודות ימסור הקבל אישור חתו ע"י המהנדס ,לפיו העבודות נשוא מפרט זה בוצעו
בשלמות בהתא לתוכניות הבניי ,תכניות הייצור וכל התקנות והתקני הרלבנטיי.
הרכבת פריטי האלומיניו תבוצע על ידי צוותי מיומני ובעלי ניסיו בביצוע עבודות
אלומיניו מסוג העבודות נשוא בקשה זו.
ציוותי ההרכבה יהיו מצוידי בציוד המדידה כנדרש לצור +ביצוע פילוס מרחבי )אופקי
ואנכי( מדויק של העבודות.
מוצרי האלומיניו יורכבו תו +הקפדה על קווי אנכיי ,מפלסי אופקיי וצירי מרכז
אחידי בפתחי השוני ,בהתא לתוכניות הבניי ולפתחי בבניי.
קבל האלומיניו ,יהיה אחראי לתק ליקויי שנגרמו לבניי ו/או לעבודת של קבלני
אחרי ,במהל +עבודתו ,כגו :חציבה בבטו ,פגיעות בצבע ,פגיעה בחיפוי אב ועוד.
חוזק ויציבות הפריטי ,לרבות בשלבי הראשוני של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית
של הקבל.
מערכות העזר שיתכנ וירכיב הקבל לצור +חיזוק וייצוב הפריטי בשלבי ההרכבה
השוני ,יפורקו ע תו העבודה בכל שלב ושלב ,על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות
אחרות.
הקבל יבטיח תנאי אחסו מתאימי לכל המוצרי שיאוחסנו במפעל ו/או באתר
הפרויקט ,למניעת פגיעה אפשרית בשלמות של המוצרי.
באחריות הקבל להוביל את המוצרי והרכיבי השוני אל האתר ,בצורה נאותה,
כאשר ה מוגני מפני פגיעות אפשריות.
מוצר או חלק שנפגעו בעת ההובלה או האחסנה באתר לא יותקנו ולא יתוקנו .כל מוצר או
חלק פגו ייפסל ויוחל*.
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 .11בגמר ביצוע עבודות ההרכבה באתר ,ימציא הקבל אישור מהנדס רשוי מטעמו כי בדק
את טיב ואיכות עבודות ההרכבה באתר באופ סדיר וכי הוא מאשר כי בדק ומצא כי
עבודות התקנת החיפוי על הבניי עומדות בכל דרישה הנדסית ועומדות בתקני
הנדרשי ,ג א לא אוזכרו במפרט זה.
 12.06איטו וניקוז פריטי אלומיניו וזכוכית
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

.16
.17

אטימה מושלמת של הפריטי המורכבי בבניי ,נגד חדירת רוח ,אבק ומי ,הנה דרישת
ביצוע בסיסית .האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטי הנה בלעדית של הקבל.
דרישות המינימו לעמידות בפני חדירות אויר ומי ה לפי ת"י  1068ו/או ת"י 1568
במהדורת האחרונה.
מרכיבי הפריטי יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשי שבינ לבי עצמ ,בינ לבי שלד
הבניי ,וככלל במפגשי שבי הרכיבי השוני של הפריטי.
הקבל יביא לאישור המתכנני באמצעות מנה"פ שיטות ,תהליכי ושלבי ביצוע לאיטו
הפריטי.
כמו כ יציג הקבל בפרטי ,את החללי להשוואת לחצי ואת אופ ניקוז של כל
המערכות.
כל הרכיבי המתוכנני לתפעול ,יאטמו ע אטמי רציפי )(WEATHER STRIPS
מהחומרי המעולי ביותר .האטמי יהיו מותאמי בתו +חריצי מתוכנני מראש
בפרופילי ,ובשו מקרה לא בהדבקה.
תכנו מוצרי האלומיניו יאפשר ניקוז מי ) (WEEP SYSTEMהעלולי להצטבר
בחלקי הפנימיי של המוצרי ,כגו מיגש ומיעיבוי.
ניקוז מי בפריטי אלומיניו ייעשה ע"י חרירי ניקוז במידות ובצפיפות ע"פ הנחיות יצר
השיטה .בחרירי הניקוז יותקנו שסתומי חד כיווניי ייעודיי ,למניעת חדירת רוח דר+
החרירי.
איטו משקופי עזר סמויי אל הבניי יתבצע ע"י עיסת איטו כדוגמת SIKAFLEX
 ,FC11ו/או ע"י יריעות איטו  EPDMו/או ע"י סרטי בוטיליי ,על פי פרטי שיאושרו
ע"י מנה"פ היוע./
מריחה של עיסת האיטו תתבצע על גבי משקופי העזר במועד ההתקנה .כל המרווחי
והחריצי שיוותרו בממשקי שבי משקופי העזר לבי הבניי ימולאו בעיסת איטו,
לפני הדבקת יריעות איטו ו/או סרטי בוטיליי.
איטו באמצעות יריעות  EPDMייעשה על גבי תשתית יציבה וחלקה ,לגיבוי יריעות
האיטו ולהדבקה שלה ,כגו פחי אלומיניו ו/או פח מגולוו ,בעובי שלא יפחת מ 1.5
מ"מ.
לא יבוצע איטו ביריעות  EPDMלפריטי המותקני מחו /למישור קירות חיצוניי
במבני בחיפוי יבש מכל סוג.
איטו לפריטי המותקני מחו /למישור קירות חיצוניי מחופי בחיפוי יבש יבוצעו
א +ורק בסרטי איטו בוטיליי .איטו באמצעות סרטי איטו בוטיליי ייעשה על גבי
משטחי ותשתיות חלקות בלבד.
יישו חומרי האיטו יתבצע לאחר ניקוי והכנת שטח באמצעות חומר מקשר תוא את
חומרי האיטו )פריימר( ומאושר ע"י יצר חומרי האיטו .רוחב הדבקת יריעות EPDM
או סרטי בוטיליי לתשתיות בטו יהיה לפחות  10ס"מ.
כל מפגש בי מוצרי האלומיניו לבניי ,קונסטרוקציית עזר ,משקו* עזר סמוי ו/או כל
אביזר אחר לחיבור ,ייאט ע"י מערכת איטו כפולה הכוללת ספוג מתנפח מסוג
 ILMODועיסת איטו ,או מערכת שוות ער ,+הכלל באישור היוע /ועל אחריות הקבל.
מרווחי בי מערכות האלומיניו לבי משקופי עזר ייאטמו משני צדדי  פני וחו ./אל
המרווחי יוכנסו גלילי תומכי מפוליאתיל מוקצב ,כדוגמת תוצרת "פלציב" .מצד
חו /ייאטמו המרווחי ע"י עיסת איטו כדוגמת DOW ,SIKAFLEX FC11
 ,ARBOSIL ,CORNING,TREMCOאו ש"ע.
מצד פני ייאטמו המרווחי ע"י מרק אקרילי לב ו/או ע"י סיליקו ניטראלי.
בפריטי המורכבי בקיר בטו ע חיפוי אב ו/או אריחי קרמיקה יש לאטו את המפגש
בי משקו* העזר הסמוי לבי קיר הבניי ,כמפורט לעיל ,על גבי תשתיות הבטו בכל היק*
המלב .לא יותר לבצע איטו על גבי החיפוי.
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הקבל יתא את הפרטי ע פרטי הקיבוע של החיפוי ,על מנת לוודא שביצוע החיפוי לא
יפגע באיטו.
בדיקת איטו ההרכבה של המעטפת ,כולל חלונות ,פינות וחיבורי ,תעשה על ידי הקבל
ובאישור היוע ./הבדיקה תעשה בהתא לת"י  ,1476חלק  ,2ו/או תקני רלבנטיי
אחרי ו/או ע"פ מפרטי מכו התקני הישראלי.
התגלתה ,בבדיקה חדירה של מי ,יתוק האיטו וייבדק שנית .ליקויי אופייניי
יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת הבניי.
בנוס* לבדיקה עצמית של הקבל כמוגדר לעיל ועל פי דרישת מנה"פ ,יזמי הקבל ג
בדיקה של מכו התקני וידאג לקבלת תעודה מתאימה של המכו .קבלת תעודה לאישור
עבודות האלומיניו ע"י מכו התקני הינה תנאי לאישור היוע /להשלמת העבודות.

 12.07חומרי ומוצרי
.1

.2

.3

.4

כללי
 .1.1כל מוצרי האלומיניו יבוצעו בחומרי מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט בהמש.+
כמו כ יעברו הפריטי תהלי +להגנה אנטיקורוזיבית ,ע"פ השיטות שיפורטו
בהמש.+
 .1.2בשו מקרה ,לא ייווצר מגע ישיר בי מוצרי מאלומיניו לבי מתכות אחרות.
שטחי המגע יופרדו על ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי ) ,P.V.Cניאופר ,אוקולו
או אחרי( ו/או ע"י סרטי הפרדה.
 .1.3כל החומרי יעמדו בדרישות התקני הרלבנטיי לעמידות באש ולתגובה בשריפה.
פרופילי אלומיניו
 .2.1פרופילי אלומיניו חלולי יהיו מסגסוגת באיכות מעולה  T5 6063ולפי דרישות
ת"י ,המתאימה לסוג הגימור הנדרש .אי להשתמש בחומר גל ממוחזר בכל שיעור
שהוא.
 .2.2הפרופילי יהיו חדשי וללא פג או ליקוי הנובעי מייצור ,הובלה וכו''.
 .2.3כל הפרופילי יהיו סגורי בקצוות .עובי הסופי של דופ הפרופילי
הקונסטרוקטיביי יהיה כמתחייב מהחישובי הסטטיי.
 .2.4עיבוד פרופילי ייעשה ע"י מבלטי ,מחרטות מסורי וציוד מתאי ,ע"פ הנחיות
יצר השיטה ,ובאופ שלא יוותרו שבבי או משטחי לא חלקי בחתכי ובקדחי.
 .2.5קדחי וחורי ניקוז יבוצעו ע"פ דרישות התקני המתאימי ועל פי הוראות יצר
הפרופילי.
 .2.6בקצוות פתוחי של פרופילי חלולי )לרבות פרופילי של קיר מס ,+שולבי
בכנפיי ,פרופילי של מסתורי והצללות ,מובילי תריסי ופרופילי זיגוג במעקי(
יותקנו מכסי ו/או פקקי לסגירת קצוות הפרופילי.
פחי אלומיניו
 .3.1כל הפחי יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחי ,כדוגמת קבוצת הסגסוגת Al
 ,AA-5005 / Mg 3בדרגת קושי  H42לפחות ,ובעלת עמידות אנטי  קורוזיבית
גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש ,ו
 .3.2פחי האלומיניו לשימוש לא קונסטרוקטיבי ,יהיו בעובי של  2מ"מ לפחות )שפוליי
לויטרינות וכד'(.
 .3.3תהלי +כיפו* פח האלומיניו יהיה בפחי צבועי.
משקופי עזר סמויי
 .4.1משקופי עזר סמויי יבוצעו בפח פלדה מגולוו ,בעובי שלא יפחת מ  2מ"מ ובחת+
המתאי לדרישות היוע ,/לשיטת הבנייה ,לתנאי הסיבולת של הבניי ולתנאי
הסביבה בה מותקני משקופי העזר.
 .4.2גלוו פחי פלדה יהיה גלוו ח בטבילה ,בעובי  40מיקרו לפחות ,או פחי מגולווני
משופרי.
 .4.3כל הריתוכי במשקופי העזר יהיו מלאי ויצבעו בצבע עשיר אב) /לא בהתזה( .לא
יאושרו ריתוכי נקודה.
 .4.4משקופי עזר סמויי יהיו מבוטני בהתא לשיטת הבניה וע"פ פרטי לאישור.
ביטו המשקופי ייעשה ע" דייס צמנטי מתפלס כדוגמת  ,SIKA GROUTדר+
פתחי שנחתכו מראש במסגרת המשקו*.
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 .4.5חיבור משקופי העזר ייעשה אל הקיר הבנוי ,ע"י פסי של פח מגולוו שטוח ,בעובי 2
מ"מ וברוחב  40מ"מ לפחות ,המרותכי אל מסגרת המשקו* .מרווח בי חיבורי
סמוכי של המשקו* לחלקי הבניי לא יהיה גדול יותר מ  500מ"מ בי נקודת
חיבור אחת לשנייה והמרחק של החיבורי מ הפינות של המשקו* לא יהיה גדול מ
 200מ"מ.
 .4.6חיבור משקופי העזר הסמויי לבניי יבוצע א +ורק באמצעות ברגי ומיתדי בגודל
וחוזק כנדרש .לא יותר שימוש במסמרות )ניטי( .חיבור המיתדי יורחק  50מ"מ
לפחות מקצות הקיר הבנוי ובעומק של  50מ"מ לפחות.
 .4.7משקופי עזר בדלתות יעוגנו בחלק התחתו מתחת למפלס פני הריצו* .חלקי
המשקו* שמתחת לפני הריצו* יימרחו בחומר למניעת קורוזיה ,באישור יוע/
האיטו בפרויקט.
 .4.8משקופי עזר שרוחב  100מ"מ או יותר ,יהיו מחוזקי בצלעות חיזוק מפח מגולוו
בעובי  3מ"מ ,מחוברות בריתו +למסגרת משקו* העזר ,ע"פ פרטי לאישור.
 .4.9משקופי העזר יורכבו תו +הקפדה על קווי אנכיי ,מפלסי אופקיי וצירי מרכז
אחידי בפתחי השוני ,בהתא לתוכניות הבניי ולפתחי בבניי.
 .4.10בגמר הרכבת פריטי האלומיניו לא יישארו בשו מקרה חלקי גלויי של
המשקופי הסמויי.
 .5פלדה
 .5.1כל חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת ,אביזרי ואמצעי חיבור( יהיו
מגולווני וצבועי.
 .5.2פרופילי פלדה ,עוגני פלדה וחלקי מבנה אחרי שאינ מבוצעי בפחי פלדה יהיו
מגולווני בגלוו ח ע"י טבילה חמה באב (HOT-DIP GALVANIZING) /ובהתא
לת"י .918
 .5.3חלקי הפלדה יגולוונו רק כמוצרי מושלמי ,לאחר כל פעולות החיתו ,+הקידוח
והריתו.+
 .5.4חלקי שנפגעו באתר ,בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר אב ,/בשתי שכבות,
בהברשה במברשת )לא בהתזה(.
 .5.5פחי פלדה יהיו מגולווני חרושתית.
 .6זכוכית
בנוס* לאמור בת"י  938ו  1099ו/או בתקני האחרי הרלבנטיי ,יחולו ג
.6.1
הדרישות המפורטות להל.
הזכוכית תהיה מאיכות מעולה ,מיוצרת בשיטת  ,FLOATובתכונות הנדרשות
.6.2
מכל סוג וסוג של זיגוג ,כמפורט בהמש.+
עובי הזיגוג המפורט בתיאור הפריטי ו/או בפרטי ו/או בתוכניות האדריכלי,
.6.3
מהווה עובי זיגוג מינימלי .אחריותו של הקבל היא כי הזכוכית תתאי לדרישות
התקני הרלבנטיי )לרבות ת"י  ,938ת"י  ,1099ת"י  1068ות"י  (1568בכל
האמור לגבי עובי הזכוכית וסוג הטיפול הנדרש בזכוכית.
בנוס* אחראי הקבל לכ +שהרכב ועובי הזיגוג בפריטי השוני ייקבע על פי
.6.4
החישובי הסטטיי וע"פ מגבלות הכפ* המרבי המותר על פי התקני.
הקבל לא יהיה זכאי לתוספת תמורה במקרה של שינוי עובי הזכוכית ע"פ
.6.5
התקני והדרישות כנ"ל.
סוג וגוו הזכוכית יהיו לפי בחירת האדריכל וכמפורט בתיאור הפריטי.
.6.6
כל השפות הגלויות של לוחות הזכוכית ילוטשו בזווית של  45מעלות )"פאזה"(
.6.7
וברוחב של  0.5עד  1.5מ"מ.
כיוו החיסו בזכוכיות מחוסמות יהיה אחיד לכל הזכוכיות המותקנות בבניי.
.6.8
גליות בזכוכיות מחוסמות לא תעלה על  0.05מ"מ לכל  300מ"מ ובכל מקרה לא
.6.9
יותר מ 0.1מ"מ במרכז הזכוכית.
 .6.10כפ* בזכוכית מחוסמת כתוצאה מ החיסו לא יעלה על .1:1000
 .6.11זכוכיות מחוסמות יעברו כול תהלי heat soak test +למניעת שבר ספונטני .הקבל
יציג את מסמכי הספק המקורי המאשרי כי הזכוכית עברה תהלי +זה ,כשה
חתומי ומאושרי על ידי הקבל המבצע.
 .6.12זכוכית בידודית תהיה מיוצרת בשיטה של הדבקה כפולה קרה ,כמפורט להל:
 .6.12.1הדבקה ראשונית תבוצע ע"י בוטיל.
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 .6.12.2הדבקה שנייה היקפית תבוצע ע"י חומר הדבקה דורכיבי או
פוליסולפיד.
 .6.12.3במרווחי בי לוחות הזכוכית יוכנס פרופיל מרווח )"ספייסר"( ממולא
בחומר סופג לחות.
 .6.12.4פרופיל המרווח יהיה בגוו טבעי או בצבע שחור ,לפי בחירת האדריכל.
 .6.12.5המרווח בי הזכוכיות ימולא באוויר ,או בגז ארגו בשיעור  ,90%ע"פ
הפירוט בהנחיות הכלליות ובתיאור הפריטי להל.
 .6.12.6זיגוג פינות בזכוכית בידודית ייעשה בשיטה מדורגת ) ,(step unitכאשר
שולי הזכוכית בצד  #2הבאה במגע ע ההדבקה הסיליקונית בפינה
צבועי בצביעה קראמית בצבע שחור.
 .6.13בזכוכית שכבות תבוצע הדבקה של שכבות הזכוכית באמצעות  PVBו/או
באמצעות  ,SGPבעובי ובהרכב כמפורט בתיאור הפריטי.
 .6.14על גבי זכוכית בטיחות תוטבע חותמת בהתא להוראות התק ,בפינת לוח
הזכוכית ,באופ שלא תוסתר ע"י סרגלי הזיגוג או אטמי הזיגוג.
 .6.15על גבי כל יחידות הזיגוג שיורכבו באתר תודבק מדבקה המפרטת את ש הספק,
סוג ודג הזכוכית ,הרכב ועובי הזכוכית .המדבקות יוסרו בסמו +לפני מסירת
העבודות ולאחר שאושרו ע"י האדריכל והיוע./
 .6.16זיגוג בשטחי ציבוריי כולל סימוני אזהרה על גבי הזכוכית ,על פי התק,
לרבות :ת"י  1099חלק  ;1.1ת"י  1918לנגישות על כל חלקיו; ו/או על פי התקני
ותקנות התכנו והבנייה הרלבנטיי ,ועל פי הנחיות יוע /הנגישות ויוע /הבטיחות
בפרויקט .סימוני כאמור יבוצעו בצריבה ו/או בהדפסה קראמית ,ע"פ קביעת
האדריכלי.
 .7אביזרי פרזול
 .7.1כל אביזרי הפרזול יהיו מדג ע"פ התקני הרלבנטיי וכפי שנדרש במפרט ובתיאור
הפריטי ,א +בכל מקרה יובאו לאישור היוע ,/מנהל הפרויקט והאדריכל.
 .7.2הפרזול יהיה מקורי ומהסוג המומל /על ידי יצר הסדרה ובכפו* לאישור היוע ./א
לא נקבע אחרת בתיאור הפריטי ,יהיו אביזרי הפרזול מתוצרת כמפורט להל:
 .7.2.1צירי לדלתות יהיו צירי ספר  3עלי ,כדוגמת תוצרת ;SAVIO
 .7.2.2מגיפי דלתות יהיו כדוגמת תוצרת ;GEZE
 .7.2.3מנגנוני דרהקיפ יהיו כדוגמת תוצרת  Sobincoו/או  Giesseו/או ;Savio
 .7.2.4מנגנוני בהלה יהיו כדוגמת תוצרת  DORMAו/או ;SAVIO
 .7.2.5מנעולי לדלתות יהיו כדוגמת תוצרת מולטילוק.
 .7.3אביזרי הפרזול יהיו בגימור זהה לזה של מוצרי האלומיניו בבניי .גוו אביזרי
יהיה ע"פ בחירת האדריכל.
 .7.4אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח ובכוח סביר
וע"פ הנדרש בתקני הרלבנטיי.
 .7.5כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניו בברגי או תפסי מתאימי .ברגי החיבור
יהיו מפלב"מ  .316בחיבור ע ברגי החודרי את דופ הפרופיל ,תותק בטנה
פנימית ,עשויה אלומיניו בעובי  5מ"מ לפחות ,בתו +חלל הפרופיל.
 .7.6החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקו של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתו +הבניי בצורה
נוחה ובטוחה.
 .7.7גלגלוני ,מיסבי וכו' ,יהיו מפלב"מ ו/או מחומר בלתי מחליד כגו אוקולו או
חומרי שעברו טיפול נגד קורוזיה.
 .7.8מבלי לגרוע מהאמור ,מנגנוני להגבלת פתיחת של חלונות ולקביעת במצב פתוח,
לרבות מספריי מקבילי ו/או מגבילי פתיחה ,יהיו מפלב" .316
 .7.9מגיפי דלתות ומנעולי חשמליי יותקנו ע"י מתקי מורשה של ספק המוצרי,
לרבות חיווט נדרש בתו +הפרופילי .הזכיי יעביר אישור של הספק כי המוצרי
בפרויקט הותקנו עפ"י הנחיותיו וע"י מתקי מורשה מטעמו.
 .8חומרי איטו
 .8.1כל עבודות האיטו יבוצעו בחומרי כמפורט להל ו/או כפי שיאושרו ע"י היוע/
ו/או ע"י יוע /איטו לפרויקט.
 .8.2יריעות איטו יהיו מסוג  EPDMו/או יריעות בוטיליות נדבקות מעצמ.
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 .8.3אי לאטו ביריעות  ,EPDMפריטי אלומיניו הבולטי ו/או המותקני מצדו
החיצוני של קיר בניי המיועד לחיפוי בתלייה יבשה) .במקרה זה יבוצע האיטו
ביריעות/סרטי בוטיליי(
 .8.4סרטי בוטיליי יהיו כדוגמת תוצרת  ,SCAPA TAPEאו ש"ע מאושר ,בעובי 1.5
מ"מ ע ציפוי חיצוני מרדיד אלומיניו.
 .8.5איטו ביריעות  EPDMכולל מריחת חומר מקשר )פריימר( ,משחת הדבקה ,סרט
 EPDMועיסת הדבקה מסוג  ARBOSILאו  EPDM SEALמתוצרת  ,SOUDALאו
ש"ע לאישור.
 .8.6סרטי איטו מתנפחי יהיו מסוג .ILMOD
 .8.7איטו מישקי של פריטי האלומיניו ע קירות אב ו/או בטו ייעשה ע"י עיסות
איטו כדוגמת סדרת  SIKAFLEXמתוצרת  ,SIKAאו מתוצרת  ,TREMCOאו
מתוצרת  ,SOUDALאו ש"ע לאישור.
 .8.8סיליקו ניטראלי יהיה כדוגמת תוצרת  ARBOSIL ,DOW CORNINGאו ש"ע
לאישור.
 .8.9לא יאושר שימוש בסיליקו שאיננו ניטראלי ו/או אחר הגורמי להכתמת חלקי
בניי סמוכי.
 .9אטמי
 .9.1אטמי זיגוג ואטמי המיועדי לאיטו בי כנפיי ומשקופי יהיו עשויי ניאופר
ו/או אטמי  EPDMמשוחלי.
 .9.2אטמי בהיק* משקופי וכנפיי יהיו רציפי ,ע פינות מגופרות ,ללא מרווחי או
חריצי.
 .9.3האטמי יהיו מותאמי לחריצי בפרופי ולמרווחי הזיגוג והרכבי הזיגוג
שהוגדרו.
 .9.4כל האטמי יהיו בגוו שחור ,מותאמי לתפקוד הנדרש ,ובטיב מעולה ,עמידי
לאור +שני בתנאי מזג אויר קיצוניי וקרינת .U.V
 .10ברגי ומיתדי
 .10.1ברגי ומיתדי יהיו עשויי מפלב"מ בלתי מגנטי ,מסגסוגת  ,316כדוגמת תוצרת
 Hiltiאו  .Fisherבמקרי מיוחדי יאושר שימוש בברגי מפלב"מ .410
 .10.2קוטר הברגי והמיתדי ועומק החדירה בקירות יהיו בהתא לחישובי הנדסיי
ולדרישות הנדסיות ,ובפרט בכל הנוגע לכוחות גזירה ושליפה של הברגי
והמיתדי.
 .10.3מבלי לגרוע מהאמור ,מיתדי יהיו בקוטר מזערי של  8מ"מ ,ועומק החדרת
המיתדי בקיר הבניי )לא כולל שכבות טיח וכדומה( לא יפחת מ  50מ"מ.
 .10.4בכל מקרה לא יאושר שימוש במסמרות )"ניטי"(.
 .11דבקי
 .11.1הדבקה של פחי ו/או זכוכית תיעשה ע"י דבקי מסוג  VHBו/או ע"י סרטי דבקה
דו צדדיי ,כדוגמת תוצרת .3M
 .11.2דבקי כאמור יהיו מותאמי לסביבת הפרויקט ,עמידי לקרינת  UVוע אחריות
לתקופה של  15שני לפחות.
 .11.3כל עבודות ההדבקה ייעשו במפעל הקבל ,בתנאי מבוקרי ובהתא לכל הנחיות
השימוש של יצרני הדבקי לסוגיה.
 12.08זיגוג מערכות אלומיניו
 .1כל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה התואמת את דרישות המפרט ע"פ הגדרות השיטה
בתיאור הפריטי ,ע"פ מפרט והנחיות יצר הזכוכית ועל פי התכנו המפורט.
 .2א לא נקבע אחרת בתיאור הפריטי ,יבוצע הזיגוג בשיטה יבשה ,בלחיצה ,ע"י סרגלי
זיגוג ואטמי זיגוג מתאימי.
 .3זכוכית תוצב על גבי מייצבי הממוקמי סימטרית לציר המרכז ,במרחק מהפינה של
רבע מהאור +וע"פ התקני הרלבנטיי .אור +המייצבי יהיה  30מ"מ לכל מ"ר זכוכית.
עובי המייצבי יהיה  3.0מ"מ לפחות.
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 .4המרווחי שבי קצה הזכוכית לחלקי המתכת ,יאפשרו התפשטות תרמית של הזכוכית
וימנעו מגע בי הזכוכית למתכת.
 .5זיגוג מבני  /סטרוקטוראלי יבוצע ע"י סיליקו סטרוקטוראלי ,כדוגמת תוצרת DOW
 ,CORNINGאו ש"ע לאישור ,ע"פ הוראות יצר המערכת .רוחב ההדבקה בהיק*
הזכוכית יותא למידות ומשקל הזכוכית.
 .6מרווחי בי לוחות זכוכית סמוכי במערכות זכוכית ללא פרופילי ) (All Glassלא
יפחתו מ  5מ"מ .מרווחי בי הזכוכיות ייאטמו בסיליקו ניטראלי בגוו לבחירת
האדריכל .בעת התקנת הזכוכית יישמרו המרווחי הנדרשי ע"י מרווחי עשויי
פלסטיק.
 12.09גימור מוצרי
 .1כללי
 .1.1אחריות לטיב הצביעה תהיה לתקופה של  20שני לפחות ,ללא קורוזיה וקילופי.
עמידות לגוו תהיה לתקופה של  20שני לפחות ,ללא דהייה.
 .1.2באחריות קבל האלומיניו למסור דוגמאות פרופילי ופחי חיפוי צבועי לבדיקת
איכות הצביעה ע"י מעבדה מוסמכת עצמאית ,כפי שיורה לו מנה"פ .הבדיקה תיעשה
על חשבונו של קבל האלומיניו .דוגמאות יילקחו מכל סוגי הפרופילי ומכל מנה
צבועה שסופקה ע"י המצבעה.
 .1.3בקרת איכות של טיב הצביעה תהיה ע"פ דרישות והנחיות יצר הצבע ותכלול לפחות
בדיקה ויזואלית של המשטחי הצבועי ,בדיקה מדגמית של עובי הצבע ובדיקת
הול.
 .1.4כל מוצרי האלומיניו יובאו לאתר מוגני מפני פגיעות מכניות ,כימיות
וקרינה  U.V.ואחרות .כיסוי המג יישאר על גבי המוצרי עד למסירה סופית
של העבודות למזמי ולפי הוראות ספק חומר הגל.
 .1.5גוו לצביעת פרופילי ופחי ו/או אילגו יהיה ע"פ לוח גווני מסדרת  RALו/או
לוחות גווני אחרי של יצרני הפרופילי ו/או הפחי ,ולבחירת האדריכל.
 .1.6גוו אילגו יהיה לבחירת האדריכל ,ע"פ לוחות גווני של היצר  /מפעל האילגו.
 .1.7כל הפרופילי והפחי יעברו ,לפני יישו הגימור הסופי ,תהלי +של הכנת שטח,
לרבות הסרת שומני ,שטיפה ,צריבה וכרומנטיזציה ,הכלל בהתא להנחיות יצר
הצבעי ולדרישות תק  QualiCoatו/או לדרישות מקבילות בתקני מקבילי.
 .1.8לאחר תהלי +הצביעה ו/או האילגו יהיו שטחי האלומיניו חלקי לחלוטי
משריטות ,קוי או פגמי אחרי ובגוו אחיד ,כל פריט בפני עצמו וכל הפריטי
ביחד.
 .1.9באחריות הקבל לקבל מהאדריכל את הגווני הנבחרי במועד .בחירת גוו סופי
לפריטי השוני תיעשה לאחר אישור דוגמאות וביצוע דגמי מושלמי כמפורט
לעיל.
 .2גימור פרופילי
 .2.1גימור פרופילי אלומיניו יהיה באילגו ו/או בצביעה באבקה ,ע"פ בחירת האדריכל.
 .2.2אילגו ו/או צביעה של פרופילי יבוצעו ע"פ מפרטי יצר הצבעי ,על ידי מצבעה
המאושרת ע"י יצר הפרופילי וע"י יצר הצבעי ,לביצוע עבודות צביעה/אילגו.
 .2.3בפרופילי ע גימור באילגו ,עומק האילגו יהיה  25מיקרו לפחות וע"פ הסטיות
המותרות על פי התק.
 .2.4צביעת פרופילי תהיה צביעה אלקטרוסטאטית באבקת פוליאסטר.
 .2.5הכנת השטח לצביעה תהיה מותאמת לתנאי הסביבה ותכלול:
 .2.5.1צריבה בסיסית ברמה של  2.00גר למטר רבוע
 .2.5.2צריבה שניה חומצית ברמה של  0.50גר למטר רבוע לפחות
 .2.5.3אלגו  ,FLASH ANODIZEעל פי מפרט יצר הצבעי.
 .2.6עובי שכבת הצבע יהיה  60מיקרו לפחות למשטחי עיקריי ו  40מיקרו לפחות
למשטחי פנימיי )תעלות וחריצי בפרופילי(.
 .2.7המצבעה תמציא מסמכי המאשרי כי הצבע הנדו עומד בדרישות תק
 ,QUALICOATוכ כי משפחת הגווני אליה שיי +הצבע עמדה במבח פלורידה
למש 10 +שני לפחות.
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 .3גימור פחי חיפוי
 .3.1גימור פחי אלומיניו יהיה בצביעה מסוג  PVDF 70/30איכותי בלבד ,בשלוש שכבות
)צבע יסוד ,צבע עיקרי וצבע עליו( ושכבת מג שקופה עליונה.
 .3.2מצד הפנימי המוסתר יהיו הפחי צבועי בשכבת מג בעובי  5ממיקרו לפחות,
למניעת קורוזיה בגב החיפוי.
 .3.3הצביעה של פחי החיפוי תיעשה במפעל צביעת סלילי רצי* בקלייה
).( Coil coating in a continuous stove lacquering process
 .4גימור פחי פלדה מגולווני
 .4.1צביעת פחי פלדה מגולווני ,ככל שנדרשה ,תיעשה באבקת פוליאסטר בשיטת
האבקה אלקרוסטאטית או בשיטה אחרת שתאושר.
 .4.2הכנת השטח תכלול הסרת שומני ולכלו +והסרת חלודה וקורוזיה.
 .4.3צביעה תיעשה בצבע מסוג שיאושר ובגוו לבחירת האדריכלי.
 12.10חיבורי למיניה
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8
.9
.10

חיבורי מכניי יבוצעו רק באמצעות ברגי סמויי מהעי או שיטה סמויה אחרת.
כל החיבורי המכניי ו/או בי הברגי לתבריג ,יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר
אטימה בשיטה "רטובה" .יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרי.
בורגי החיבור יהיו מסגסוגת פלב"  316לא מגנטית.
סוג הברגי והמיתדי ומיקומ יתאי לחישובי ההנדסיי ,למשקל הפריטי,
לעומסי הפועלי עליה ולתקני הרלבנטיי.
חיבורי בי אלומיניו ומתכות אחרות יבוצעו באופ שיימנע כל מגע בי האלומיניו
למתכות האחרות .הפרדה כאמור תיעשה ע"י חומרי פולימריי כגו  ,PVCניאופר,
אוקולו או אחרי .חיבורי באמצעות ברגי ייעשו דר +שרוולי אוקולו ואומי ע
דסקיות אוקולו .חיבורי אלה ,כולל פרט חיבור ,דרושי אישור המוקד ע"י
האדריכל והיוע./
חיבורי אלומיניו ופחי בריתו +בגז ארגו )או דומה( ,מותרי ובתנאי שלא יופיעו
כתמי במקומות גלויי לעי ,לאחר הריתו.+
חיבורי הפינות יעשו באמצעי מכניי באמצעות אבזרי פינה סמויי של יצר השיטה ,או
בריתו .+בכל מקרה ,הפינה תהיה מחוברת חיבור אטו ומהודק לאור +קווי ההשקה.
איטו הפינות ייעשה ע"י הדבקה אפוקסית ו/או משחת איטו פוליאוריתנית כדוגמת
תוצרת  .TREMCOשיטת החיבור תבטיח כי האיטו וההידוק יישמרו ולא יפגעו לאור+
זמ בשל התרופפות הברגי או מכל סיבה אחרת.
כל החיבורי של מוצרי האלומיניו אל שלד הבניי ,יאפשרו כוונו נוח מתו +הבניי
בשלשה צירי.
הקבל יספק ויתקי את כל אביזרי החיבור מפלדה ,הדרושי להרכבת הפריטי.
האביזרי יהיו מגולווני בטבילה חמה ,כנדרש במפרט זה ,לרבות פלטות ,ברגי וכד'.
חיבור משקופי עזר סמויי לבניי יבוצע א +ורק באמצעות ברגי ומיתדי בגודל וחוזק
כנדרש .לא יותר שימוש במסמרות אקדח .מרווח בי חיבורי סמוכי של המשקו*
לחלקי הבניי לא יהיה גדול יותר מ  50ס"מ בי נקודת חיבור אחת לשנייה.

 12.11ניקוי סופי ,הוראות אחזקה
 .1הקבל יתחייב לנקות ,באופ יסודי ,את כל פריטי הביצוע במועד שייקבע על ידי המזמי
וסמו +למסירת הבניי ,לרבות ניקוי הזיגוג ,וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו.
 .2ניקוי כל רכיבי הפריטי ,לרבות פרופילי ,פחי ,זיגוג ,פרזול ואביזרי ,ייעשה
בחומרי ובאמצעי מתאימי ,ע"פ הנחיות היצרני ,ובאופ שלא יגרו לפריטי כל
נזק או פג.
 .3הקבל יצר* תכניות עדות ) ,(AS MADEהוראות תחזוקה שוטפת לפריטי ,ובמיוחד
תיאור סוגי הסולבנטי האסורי בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור ,בזיגוג
ו/או באטמי.
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 12.12תכולת מחירי
 .1הצעת המחיר תכלול את כל הדרוש לקבלת פריטי האלומיניו ו/או הזכוכית כשה
גמורי ומוכני מכל בחינה שהיא ,ואת כל החומרי והעבודות הדרושות לקבלת
הפריטי על כל מרכיביה ,כשה מותקני במקומ ,מושלמי ומתפקדי כהלכה,
בהתא לכל האמור במפרט זה ,ו/או במפרטי יועצי ומתכנני אחרי בפרויקט,
ובהתא לכל התקני ,ישראלי ובינלאומיי ,החלי על העבודות נשוא מפרט זה.
 .2מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מחירי העבודות יכללו את המפורט להל אשר לא ימדדו
בנפרד;
.2.1
עלות כל החומרי ופחת.
מדידות המבנה )מדידה מרחבית כנ"ל(
.2.2
כל החישובי הסטטיי הנדרשי ,ערוכי ע"י מהנדס רשוי.
.2.3
התכנו המפורט )תכניות פרטי ומסמכי טכניי( ,החל על הקבל מתוק*
.2.4
האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד ,לרבות פיקוח צמוד של מתכנני הקבל
והקבל עצמו.
בדיקות מעבדה ובדיקות עמידות על פי תק ישראלי ,כנדרש במפרט הכללי
.2.5
ובמפרט המיוחד.
שלדות פלדה ,לרבות עמודי וקורות ,מחברי ועוגני ,וכל הדרוש לצור +חיבור
.2.6
ועיגו הפריטי לבניי ,סמויי וגלויי ,בי א נכללו בתוכניות האדריכלי ובי
א לאו.
משקופי עזר ,פחי לגיבוי ,משקופי סמויי למיניה ,ואיטומ אל הבניי.
.2.7
אטמי וכל חומרי האיטו והבידוד התרמי והאקוסטי ,לרבות יריעות ,EPDM
.2.8
יריעות בוטיליות ,סרטי  ,ILMODמזרוני בידוד ואחרי.
פרופילי ,פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניו.
.2.9
 .2.10זיגוג לסוגיו.
 .2.11פרזול לסוגיו.
 .2.12גימור מוצרי האלומיניו בצבע ו/או אילגו כמוגדר בתיאור הפריטי.
 .2.13גלוו מוצרי הפלדה וצביעת כמפורט לעיל.
 .2.14חומרי בידוד.
 .2.15הכנת דוגמאות ודגמי מושלמי והרכבת באתר ,לרבות Full Size Mock Up
כנ"ל.
 .2.16בדיקות אטימות באתר.
 .2.17הובלה ואחסו כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה.
 .2.18הרמה ופיזור המוצרי בבניי ,לרבות כל הפיגומי הנדרשי לביצוע העבודה
)פיגומי קבועי ,ניידי ,מכני ,חשמליי ו/או אחרי ,תלויי או פיגומי תור(
 .2.19התקנת כל פריטי האלומיניו במבנה ,לרבות פיקוח צמוד של מהנדס מטע
הקבל על ביצוע העבודות.
 .2.20ניקיו יסודי של חלקי מעטפת הבניי השוני ,שבוצעו על ידו ,בגמר עבודות
ההרכבה.
 .2.21הכנת תכניות עדות ) (AS MADEע"פ דרישת היוע /והמפקח.
 .2.22אחריות הקבל לתקופת בדק הנדרשת על פי החוק ביחס לכל אחד מרכיבי
העבודה.
 .3כמו כ ,יכלול מחיר העבודות:
תקורות ,מסי ורווח )ללא מ.ע.מ.(.
.3.1
עלות העסקת עובדי.
.3.2
התקשרות ע קבלני משנה וספקי.
.3.3
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 12.13אופני מדידה
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

.9

מדידת הפריטי לסוגיה כמופיע בתכניות האדריכל ו/או ברשימות האלומיניו
וברשימת הכמויות תעשה לפי סווג היחידות בכתב הכמויות ,במפרט המיוחד לביצוע
עבודות האלומיניו ועל פי הוראות פרק  12.00למפרט הכללי )"הספר הכחול"( ,אלא א
צוי אחרת.
למע הסר ספק ,המידות המצוינות במפרט ,ברשימות האלומיניו ובתכניות האדריכל,
הנ מידות הפריט .מידות כאמור אינ מידות של פתח אור בבניה ואינ בהכרח מידות
חיצוניות של מכלול הפריט.
מידות הפריט אינ כוללות מערכות עזר כגו משקופי סמויי ,מערכות איטו למיניה,
נדבכי עליוני )"קופינג"( ,סיומות )פלשונג( לסגירת מרווחי בהיק* הפריטי ו/או
מרכיבי אחרי המשלימי ומשמשי לסגירת המרווח שבי פריט האלומיניו לחלקי
הבניי.
עלות כל מערכות העזר תהיה כלולה במחיר הפריט .מערכות העזר לא תימדדנה בנפרד
ולא ישול בגינ תשלו נוס*.
על הקבל ליידע את האדריכל ו/או המפקח על כל אי התאמה במידות ולקבל את אישור
לשינוי המידות לפני הביצוע.
שינויי במידות עד  5%בשטח הפריט לא יגרמו לשינוי מחיר היחידה של הפריט בו
השתנו המידות.
אופני מדידה לחלונות ודלתות בפתחי
 .7.1המידות המצוינות במפרט ,ברשימות האלומיניו ובתכניות האדריכל ,הנ מידות
גודל הפריט ,אינ מידות גודל פתח אור בבניה ואינ בהכרח מידות חיצוניות של
הפריט עצמו.
 .7.2מידות אלו אינ כוללות מערכות עזר כגו משקופי סמויי ,מערכות איטו ,ספי
ומזוזות ,אשר הוגדרו כחלק מ הפריט .מחיר של מערכות אלה יהיה כלול במחיר
הפריט ,ה לא תימדדנה בנפרד ולא ישול בגינ תשלו נוס*.
אופני מדידה לחיפויי
 .8.1החיפויי יימדדו קומפלט .המידות המתוארות הינ ע"פ שטח הפני הגלוי שלה,
בהפחתת הפתחי המשולבי בקירות המחופי .שטחי החיפויי יכללו מזוזות
וספי בפתחי ,סגירות עליונות )קופינג( ותחתונות )פלאשונג(.
 .8.2כיפופי בשולי מגשי החיפוי ,כיפופי בניצב למישור החיפוי החיצוני וכיפופי
חופפי בי מגשי חיפוי יהיו כלולי במחיר הפריט ,לא יימדדו בנפרד ,לא יחושבו
כתוספת לשטח הפריסה ולא ישול בגינ תשלו נוס*.
 .8.3תשתיות לתליית החיפויי ,תשתיות מרחביות לביצוע החיפויי ,חיזוקי בגב מגשי
החיפוי ופרופילי אלומיניו במפגשי ע חלקי הבניי אחרי ,בפינות או במפגשי
ע מערכות אלומיניו אחרות יהיו כול כלולי במחיר הפריט ,לא יימדדו בנפרד,
לא יחושבו כתוספת לשטח הפריסה ולא ישול בגינ תשלו נוס*.
אופני מדידה לקירות מס+
 .9.1קירות מס +יימדדו קומפלט.
 .9.2המידות המצוינות במפרט ,ברשימות האלומיניו ובתכניות האדריכל ,הנ מידות
גודל הפריט ,אינ מידות גודל פתח אור בבניה ואינ בהכרח מידות חיצוניות של
הפריט עצמו.
 .9.3מידות אלו אינ כוללות מערכות עזר כגו סגירות עליונות )קופינג( ותחתונות
)פלאשונג( ,פרופילי אלומיניו ופחי אלומיניו במפגשי ע חלקי הבניי אחרי,
בפינות או במפגשי ע מערכות אלומיניו אחרות ,פחי מגולווני ומשקופי
סמויי ,ומערכות איטו ובידוד בהיק* קירות המס.+
 .9.4מערכות העזר כאמור יהיו כול כלולות במחיר הפריט ,לא תימדדנה בנפרד ,לא
ייחשבו כתוספת לשטח קירות המס +ולא ישול בגינ תשלו נוס*.

 12.14קירות מס  ,הוראות כלליות
 .1כללי
 .1.1פרק זה מתייחס להנחיות הקשורות לביצוע קירות מס +ובא להשלי ולהוסי* על
שנאמר בתנאי המפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל.
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 .1.2על ביצוע קירות המס +יחולו כל התקני הרלבנטיי ,לרבות תקני זרי
המאוזכרי בתקני הישראליי.
 .2שיטות
 .2.1קירות המס +בפרויקט יבוצעו על פי שיטות קיר המס +שנבחרו על ידי האדריכל ו/או
היוע ,/כמפורט להל ובתיאור הפריטי.
 .2.2פרופילי השיטה הפרזול והאביזרי הנלווי ,יהיו כול של יצר שיטות מוכר
ומאושר על ידי היוע /ומנה"פ.
 .2.3השיטה כמכלול ,נבדקה במעבדה עצמאית שלרשותה כל הכלי והתנאי לבדיקת
קירות מס +בתנאי בדיקה סטטית ודינמית.
 .2.4הקבל יצר* להצעתו את כל המסמכי הרלבנטיי לדרישות המפרט לרבות:
 .2.4.1שרטוטי חת +הפרופילי ו/או קטלוג יצר השיטה;
 .2.4.2מסמ +תוצאות הבדיקה של מכלול קיר המס +ועמידותו בתנאי התקני
הרלבנטיי המפורטי לעיל;
 .2.4.3מסמכי הערכי הסטטיי של פרופילי קיר המס;+
 .2.4.4חישובי סטטיי לפיה השיטה עומדת בתנאי ובדרישות לקירות המס+
נשוא מפרט זה.
 .2.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל פי דרישת המזמי ,יהיה על הקבל להמציא אישור
לבדיקת מעבדה של מערכת הפרופילי ועל פי תנאי מפרט FIELD CHECK OF
 ,METAL CURTAIN WALLלבדיקת עמידות קיר המס +לכוחות אופקיי כמוגדר
בת"י  414ובדיקת אטימות קיר המס +לחדירת אויר ומי ,על פי התקני
הרלבנטיי.
 .2.6אי בדרישות כנ"ל כדי לגרוע מהדרישה לעריכת בדיקת מעבדה לקירות המס +וחלקי
חיפוי אחרי במעטפת הבניי ,על פי התכנו המפורט לבניי וכמפורט במפרט זה
להל.
 .2.7הקבל רשאי להציע שיטה זהה ושוות ער +לשיטה הנדרשת ובלבד שיתמלאו התנאי
הבאי ,בנוס* על הדרישות הכלליות המפורטות במפרט זה לעיל ולהל;
 .2.7.1השיטה תוצג בשלב הגשת הצעות המחיר ותאושר ע"י צוות התכנו לפרויקט.
 .2.7.2פרופילי השיטה המוצעת ,הפרזול והאביזרי הנלווי ,מיוצרי על ידי יצר
שיטות מוכר.
 .2.7.3השיטה כמכלול ,נבדקה במעבדה עצמאית שלרשותה כל הכלי והתנאי
לבדיקת קירות מס +בתנאי בדיקה סטטית ודינמית.
 .2.8היוע /ומנה"פ רשאי לפסול שיטה שהציע הקבל מבלי לתת לכ +הסבר או נימוק
כלשהו.
 .3מבנה קיר המס+
 .3.1רשת קיר המס +תוצב על הבניי על פי השיטה שנבחרה ,בחלוקה המודולרית כפי
שנדרשה על ידי האדריכל ועל פי פרטי הייצור וההרכבה שאושרו.
 .3.2חלקי קיר המס +יכללו בתוכ את כל המרכיבי הדרושי לביצוע מושל ומלא של
קיר המס ,+כמפורט להל ובתיאור הפריטי.
 .3.3חת +הניצבי יהיה על פי הגדרות יצר השיטה והדרישות הסטטיות לכוחות
אופקיי.
 .3.4פרופילי אופקיי יהיו בחת +זהה ומומנט מתאי למפתח המתוכנ.
 .3.5בהיק* מכלול יחידות קירות המס +תבוצע סגירה היקפית ע פרופיל זיגוג וכיסוי
נטרק חיצוני ).(Clip-On
 .3.6מילואות קיר המס +יהיו על פי השיטה שנבחרה ועל פי התכנו האדריכלי ,באופ
שמישור פני המילואות החיצוני יהיה אחיד לכל חלקי קיר המס ,+לרבות חלקי
שקופי ,חלקי אטומי וחלונות סמויי .אחידות המישור החיצוני של המילואות
תישמר ללא תלות בהרכבי הזיגוג והמילואות האחרות.
 .3.7ביצוע קירות המס +יכלול ,בי היתר:
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 .3.7.1אספקה והתקנה של מתווה משקופי עזר בפח מגולוו בעובי  2מ"מ כנדרש,
יריעות איטו בוטיליות ו/או  ,EPDMחומרי איטו וכל טיפול משלי אחר,
כנדרש לאיטו מוחלט של מערכת קיר המס ,+בקו ההשקה ע חלקי הבניי
בהיקפו המלא .פרטי איטו בהיק* קירות המס +יועברו לאישור היוע /ויוע/
איטו בפרויקט.
 .3.7.2קופסאות צל ,הפרדות אקוסטיות ,הפרדות אש וחסימות עש כמפורט לעיל
ועל פי פרטי לאישור.
 .3.7.3סגירת נדב +עליו )קופינג( בחלקו העליו של קיר המס ,+סגירות בזוויות
ובפחי אלומיניו בהיק* קיר המס ,+במפגשי ע חלקי הבניי השוני,
וסגירה תחתונה של קיר המס) +פלאשונג תחתו(.
 .3.8סריג קיר המס +יתוכנ ע הארקה חשמלית כנדרש ע"פ ת"י  ,1173ויחובר אל
נקודות הארקה ע"פ הנחיות מתכנ החשמל בפרויקט .באחריות הקבל לבצע בדיקה
של הארקת קיר המס +בסיו ההתקנה .הבדיקה תיער +ע"י גור עצמאי שיאושר
ע"י מנה"פ.
 .4חלקי שקופי בקיר המסVISION  +
 .4.1החלקי השקופי של קיר המס ,+במפתח שבי ריצפת ותקרת הקומות ,יבוצעו על
פי התכנו האדריכלי.
 .4.2החלקי השקופי יכללו בתוכ חלקי של זיגוג קבוע וחלקי אחרי של חלונות
ו/או דלתות לפתיחה מסוגי כמוגדר בתיאור הפריטי ,ואשר תואמי את שיטת
קיר המס.+
 .4.3כל הזיגוג ללא יוצא מהכלל יהיה בזכוכית מחוסמת מסוג ,בהרכב ובעובי כמפורט
בתיאור הפריטי.
 .4.4זיגוג קיר המס +יהיה בזכוכית בידודית ,אלא א נקבע אחרת בתיאור הפריטי.
 .4.5זיגוג קיר מס +בזכוכית בידודית כאמור ייעשה ע"י חיבור מכאני סמוי לתפיסת
הזכוכית הבידודית בחריצי ייעודיי בהיק* הזכוכית )"שוקוני"( .מרווחי בי
התפיסות המכניות של הזכוכית הבידודית לא יעלו על  500מ"מ.
 .4.6מידות הזכוכיות יבטיחו שלא ייווצר מגע ישיר בי הזכוכיות לבי פרופילי
האלומיניו ו/או רכיבי קשיחי אחרי בקיר המס ,+לרבות בתנאי התפשטות
תרמית או תזוזות צפויות של קיר המס +ו/או הזכוכיות לאחר הרכבתו על הבניי.
 .4.7בקיר מס +לזיגוג רגיל תבוצע תפיסה חיצונית של הזכוכית באמצעות פרופילי זיגוג
רציפי לכל אור +הפאות הניצבות והאופקיות של הזכוכיות .בפרופילי הזיגוג יותקנו
אטמי זיגוג משוחלי מ  ,EPDMבהתאמה למבנה קיר המס +ומרווחי הזיגוג וע"פ
הפרטי שאושרו .מתחת לפרופילי הזיגוג ועל גבי שולי הזכוכית יודבקו סרטי איטו
בוטיליי .על גבי פרופילי הזיגוג ,בצד החיצוני ,יורכבו מכסי נטרקי ),(Clip-On
מדג לבחירת האדריכלי.
 .4.8בקיר מס +לזיגוג סטרוקטוראלי ייאטמו המרווחי שבי לוחות הזיגוג ,באמצעות
סיליקו סטרוקטוראלי ייעודי כדוגמת תוצרת  ,Soudal ,Dow Corning ,Tremcoאו
ש"ע לאישור לקבלת איטו מלא של המישור החיצוני של קיר המס.+
 .4.9הקבל יהיה אחראי להג על הזכוכית ועל ציפוי הזכוכית מפני פגיעות מכניות,
שריטות ואחרות.
 .5חלקי אטומי בקיר המסSPANDREL  +
 .5.1חלקי קיר המס +הנמצאי מול מישור פני רצפות הבניי ,מעליה ומתחתיה ,או מול
עמודי וקירות בנויי או מול חלקי בניי אחרי המוסתרי על ידי קיר המס ,+או
באזורי אחרי שהוגדרו כאטומי ,הכלל על פי התכנו האדריכלי וע"פ המסומ
בתכניות האדריכל ,יבוצעו כחלקי אטומי למראה.
 .5.2ביצוע כל החלקי האטומי כולל קופסאות צל ,יחידות זיגוג ,הפרדה אקוסטית
ומחסומי עש ואש ,כמפורט להל.
 .5.3רכיבי היחידות האטומות יהיו כמפורט להל )מצד פני  לכוו חו:(/
 .5.3.1לוחות גבס בעובי מזערי של  12.5מ"מ ,לש סגירת קופסת הצל והקשחת גב
מזרוני הבידוד.
 .5.3.2לוחות הגבס יותקנו בחלקו הפנימי של קיר המס +ובתחו הקיר עצמו,
במישור הפנימי של קורות קיר המס ,+באופ שימלאו בצורה מוחלטת את גב
החלקי האטומי .לוחות הגבס יקבעו למקומ על גבי תשתית סמויה
שתבוצע בפרופילי תמיכה מאלומיניו.
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 .5.3.3לוחות הגבס יהיו צבועי בצבע לב מצד הפונה אל פני הבניי.
 .5.3.4מזרני בידוד מסיבי זכוכית בצבע שחור ,בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי שלא
יפחת מ  40ק"ג למ"ק .המזרוני יהיו מצופי ברדיד אלומיניו ,המשמש
כמחסו אדי ,בצד הפונה אל תו +הבניי.
 .5.3.5המזרוני יהיו ביחידה שלמה אחת בתו +כל שדה אטו של קיר המס.+
 .5.3.6צדה החיצוני של קופסת הצל ייסגר בפח אלומיניו מרוכב כדוגמת
 ,ALUCOBONDבעובי  4מ"מ .פח האלומיניו יהיה צבוע מצדו החיצוני
הפונה לכוו הזכוכית בצבע מסוג  ,PVDFבגוו לבחירת האדריכל מתו+
קטלוג  .RALגוו הפחי ייקבע לאחר הצגת  MOCK UPאדריכלי.
 .5.3.7בצד החיצוני של החלקי האטומי יורכבו הזכוכית שנבחרה בגוו ובעובי
המתאי ,כמפורט בתיאור הפריטי וע"פ פרטי אדריכל.
 .5.3.8קופסת הצל כמפורט לעיל תותק במרחק שלא יפחת מ  50מ"מ ממישור
הזכוכית.
 .5.4על פני עובי התקרות ו/או הקורות החולפות מאחורי קיר המס +יבוצעו מחסומי עש
בי הקומות ,על פי הפירוט שלהל.
 .5.5במישור פני הרצפה שבגב קיר המס ,+תותק זווית פח מגולוו בעובי של  3מ"מ
לסגירת המרווח בי פני הרצפה לגב קיר המס .+זווית הסגירה כאמור תותק
ברציפות ,לכל אור +קצה הרצפה ,ע"י מיתדי.
 .5.6איטו למניעת מעבר מי בי הקומות בגב קיר המס ,+ייעשה באמצעות עיסת
איטו כדוגמת  SIKAו/או יריעות איטו ,על גבי זווית הסגירה הנ"ל ולכל אורכה.
 .5.7במרווח שבי קצה הרצפה לבי גב קיר המס +יוכנסו מזרוני צמר סלעי במשקל
מרחבי של  80ק"ג למ"ק ,אשר ישמשו כהפרדה אקוסטית בי הקומות .בתחתית
הרצפה או הקורה יותקנו פחי מגולווני לסגירת המרווחי ולתמיכה במזרוני צמר
הסלעי הנ"ל.
 .5.8הטיפול הנדרש כנ"ל בחלקי האטומי במעבר בי קומות ,משמש ג כמחסו
אקוסטי בי הקומות בבניי ונדרשת הקפדה מלאה על יישו צמוד ,דחוס ואטו.
הפרדה אקוסטית למניעת מעברי רעש כנ"ל תיעשה בהתא להנחיות היוע /לבידוד
אקוסטי בפרויקט.
 .6מערכות להפרדת אש וחסימת עש
 .6.1בקירות מס +וביחידות המעטפת האחרות החולפי על פני יותר מקומה אחת יבוצעו
הפרדות עש ואש לחסימת מעבר עש ואש בי הקומות.
 .6.2חסימות עש יבוצעו על פי הפרוט והשלבי שלהל.
 .6.2.1אל תקרת הקומה ,במרחק של  25ס"מ מפני הרצפה ,תחובר זווית מפח
מגולוו בעובי של  3מ"מ לפחות .הזווית תחובר לתקרה בברגי מסוג ,M8
ע מיתדי מתכת שקועי בבטו ובמרווחי שלא יעלו על  40ס"מ בי
המיתדי.
 .6.2.2זווית הפח לא תחובר אל פרופילי האלומיניו או אל כל חלק אחר מקיר
המס.+
 .6.2.3זווית הפח תותק באופ שתהיה צמודה אל פני לוח הגבס שבגב החלקי
האטומי של קיר המס ,+מצדו הפנימי.
 .6.2.4המרווח שבי קצה הרצפה ולוח הגבס שבגב קיר המס ,+מעל לזווית הפח
הנ"ל ,ימולא בצמר סלעי במשקל מרחבי שלא יפחת מ  150ק"ג למ"ק,
בגובה שלא יפחת מ  20ס"מ.
 .6.2.5צמר הסלעי יידחס למקומו באופ שימלא בצורה מוחלטת את כל החללי
והמרווחי שבי גב קיר המס +וקצה רצפת הקומה ובאופ שפניה
העליוני יהיו נמוכי ב  20מ"מ לפחות מתחת לפני רצפת הקומה.
 .6.2.6הפרש הגובה שמעל פני מזרוני צמר הסלעי ועד לפני ריצפת הקומה )20
מ"מ הנ"ל( ימולא במריחה במרק חסי אש כדוגמת  ,FS 900או ש"ע ,עד
לקבלת פני מישור אחידי ע ריצפת הקומה.
 .6.2.7צמר הסלעי והמרק חסי האש יאושרו ע"י יוע /הבטיחות לפרויקט ויעמדו
בדרישות התקני הישראליי ונציבות כיבוי אש.
 .6.3הפרדות אש בי קומות יבוצעו כמפורט להל:
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 .6.3.1הפרדות האש יותקנו בתחתית כל תקרה או קורה ,להשלמת גובה של 90
ס"מ ,מפני הריצו* בקומה שמעל ועד לתחתית הפרדת האש בקומה שבה היא
מבוצעת .הפרדת האש יהיה תלויה ויורדת כלפי מטה מתחתית תקרת
הקומה.
 .6.3.2בכל מקרה ,המרחק האופקי שבי קצה תקרת הקומה לבי הפרדת האש
כאמור ,לא יעלה על  30ס"מ.
 .6.3.3מבנה הפרדת האש יהיה מורכב ממסגרות ,שיבוצעו בפרופיל פח מגולוו
בחת" +ח" ,בעובי דופ של  2מ"מ ובמידות של  50 x 50מ"מ.
 .6.3.4מסגרות המתכת יחופו משני הצדדי ובתחתית בשתי שכבות של לוחות
גבס מסוג ” ,Type “xעמיד לאש למש +שעתיי.
 .6.3.5חלל מסגרות המתכת שבי לוחות הגבס ימולא בצמר סלעי דחוס במשקל
מרחבי של  150ק"ג למ"ק.
 .6.3.6סה"כ עובי הפרדת האש לא יפחת מ  32 + 50 + 32מ"מ =  114מ"מ.
 .6.4הפרדות בי אגפי אש נפרדי בקומה ,ככל שיידרשו כאלה ע"י יוע /הבטיחות
ומנה"פ ,יבוצעו כמפורט להל:
 .6.4.1הפרדות האש יותקנו בגב קיר המס +ובצמוד אליו ,ליצירת הפרדה ברוחב של
 90ס"מ בי אגפי האש השוני.
 .6.4.2מבנה הפרדת האש יהיה מורכב ממסגרות ,שיבוצעו בפרופיל פח מגולוו
בחת" +ח" ,בעובי דופ של  2מ"מ ובמידות של  50 x 50מ"מ.
 .6.4.3מסגרות המתכת יחופו מכל צדיה בשתי שכבות של לוחות גבס מסוג Type
” ,“xעמיד לאש למש +שעתיי.
 .6.4.4חלל מסגרות המתכת שבי לוחות הגבס ימולא בצמר סלעי דחוס במשקל
מרחבי של  150ק"ג למ"ק.
 .6.4.5סה"כ עובי הפרדת האש לא יפחת מ  32 + 50 + 32מ"מ =  114מ"מ.
 .6.5כל החומרי והמרכיבי שישמשו לביצוע הפרדות האש והעש כאמור לעיל ,יהיו
בעלי תו תק מתאי על פי הנחיות יוע /הבטיחות לפרויקט וע"פ דרישות נציבות
כיבוי אש.
 .6.6ביצוע הפרדות האש והעש כאמור בסעי* זה לעיל ,יהיה בכפו* לאישור מוקד של
יוע /הבטיחות לפרויקט .באחריות הקבל לקבל את אישור יוע /הבטיחות לפרטי
הייצור וההרכבה של הפרדות האש והעש כנ"ל ,לפני תחילת העבודה בבניי.
 .7דרישות תפקוד קיר המס+
 .7.1קיר המס +משמש כמעטפת חיצונית לבניי וכל כללי התכנו הרלבנטיי לקירות חו/
בבנייני חלי ג על קיר המס ,+לרבות עמידות קיר המס +בכוחות אופקיי ועומסי
רוח הפועלי על הבניי.
 .7.2חיבור קיר המס +אל הבניי יאפשר תזוזות של קיר המס +ב  3כיווני ,מבלי לגרו
לכשלי בתפקוד ועמידות מערכת קיר המס +כמעטפת חיצונית לבניי.
 .7.3דרישות תכ ותפקוד של קיר המס +יהיו ע"פ התקני הרלבנטיי ,ובי היתר:
 .7.3.1תכנו קיר המס +יהיה ע"פ עומסי הרוח המחושבי לפי ת"י .414
 .7.3.2בוצעה בדיקה של עומסי הרוח החזויי במנהרת רוח ,יתוכנ קיר המס +לפי
תוצאות הבדיקה במנהרת הרוח ו/או ע"פ העומסי המחושבי לפי ת"י ,414
לפי הגבוה ,ובהתא להוראות ת"י .414
 .7.3.3הכפ* המותר לזקופות קיר המס +ולקורות יהיה ע"פ דרישות ת"י .1568
 .7.3.4עמידות לחדירת אוויר ומי יהיה ע"פ ת"י .1568
 .7.3.5כפ* מירבי של הזכוכית לא יעלה על הקבוע בת"י  ,1099חלק .1.2
 .7.4חיבור זקופות קיר המס +לבניי יתבצע באמצעות אביזרי תליה מאלומיניו
המיועדי למטרה זו ומיוצרי על ידי יצר השיטה ,או באביזרי פלדה שעברו תהלי+
של גלוו ח ,על פי ת"י .918
 .7.5שיטת החיבור של הזקופות לבניי ,לרבות עובי אביזרי החיבור והעיגו וקוטר
הברגי ,ייקבעו ע"פ החישובי הסטטיי שיגיש הקבל ושיאושרו ע"י מהנדס
הבניי.
 .7.6במקרה של שימוש באביזרי חיבור מפלדה כנ"ל ,יופרד המגע בי חלקי האלומיניו
וחלקי הפלדה ע לוחיות  P.V.C.בעובי  2מ"מ ובשטח מגע של לפחות  10 x 10ס"מ.
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 .7.7אביזרי התלייה יאפשרו פילוס אופקי ואנכי נוחי של קיר המס +וכ יאפשרו תזוזות
קיר המס +בתנאי התפשטות הזקופות על פי התכנו המפורט לבניי.
 .7.8חיבור אביזרי התלייה לבניי יעשה באמצעות מיתדי פלדה וברגי מסוג  .M 14עומק
קידוח וחדירה של המיתד לא יפחת מ  75מ"מ.
 .7.9חיבור הזקופות לאביזר החיבור יעשה באמצעות בורג מסוג  ,M 12עשוי מפלב" .316
 .7.10בחיבור אביזר התלייה לזקופה ,באזור חיבור ההתפשטות ,יוחדר הבורג לזקופת
קיר המס +ע שרוול מפלב"  ,316בקוטר שיתאי למעבר הבורג ובאור +של
מידת רוחב הזקופה  +עובי דפנות אביזר התלייה )ועובי לוחיות  .P.V.C.כנ"ל
לאביזר תליה מפלדה(  2 +מ"מ ,על מנת למנוע הידוק מוחלט של בורג החיבור ועל
מנת לאפשר תזוזה אנכית של הזקופה בתנאי התפשטות.
 .7.11הידוק הבורג יעשה באמצעות דסקיות פלב"  316ואו  NYLOCKלמניעת
שחרור האו.
 .7.12מקטעי הזקופות יבוצעו אל מול קצה ריצפת הקומות ובאופ שלא ייראו מתו+
הבניי.
 .7.13באזור הקיטוע של הזקופות יוחדר פרופיל שרוול חפיפה פנימי מאלומיניו ,על
מנת להבטיח רצ* אחיד של הזקופות .שרוול החפיפה יוחדר עד לעומק של  30ס"מ
לפחות לכל זקופה.
 .7.14השרוול יחובר מכנית רק אל אחת הזקופות ואילו חדירת השרוול לזקופה השנייה
תהיה חופשית על מנת לאפשר את התזוזות האנכיות של הזקופות.
 .7.15באזור מקטעי הזקופות יוותר מרווח של  810מ"מ שיאפשר התפשטות אנכית של
הזקופות .מרווח ההתפשטות ,יהיה עטו* מ  3צדדי )חו /מחזית הפרופיל( ע
סרט איטו בוטילי מסוג  SCAPA TAPEאו ש"ע ,שיאושר ע"י היוע ,/ע"מ למנוע
חדירת מי באזור תפר ההתפשטות.
 .7.16מעל ומתחת לקו העיגו של ניצבי קיר המס +והשרוול הפנימי יבוצע מחסו
אקוסטי באמצעות החדרה של צמר סלעי בצפיפות של  80ק"ג/מ"ק ,לתו +חלל
הפרופיל ובגובה של  30ס"מ לכל כיוו.
 .7.17חיבור הפרופילי האופקיי אל הזקופות יעשה על פי הוראות יצר שיטת קיר
המס +הנבחרת.
 .8פרטי גמר ,איטו וסגירות
 .8.1קיר המס +ייאט בכל היקפו אל הבניי ,באמצעות יריעות איטו בוטיליות.
 .8.2טר התקנת יריעות האיטו יבוצע טיפול שטח בקירות הבניי ליישור ,הסרת
בליטות וניקוי השטח מאבק שאריות בניה וכו' .לאחר מכ יבוצע ניקוי השטח
באמצעות חומר מקשר )פריימר( תוא את יריעות האיטו.
בכל שלב לפני הדבקת היריעות יש לוודא כי משטח ההדבקה נקי לחלוטי.
 .8.3בגב יריעות האיטו יותקנו זוויות מאלומיניו ו/או פחי מגולווני ,לגיבוי ותמיכה
ביריעות האיטו.
 .8.4בקצוות תחתוני של ניצבי קיר המס +ובקורות תחתונות בקיר מס +יבוצע חירו/
מותא להכנסת פח הגיבוי ויריעת האיטו התחתונה אל חת +הפרופיל )כדוגמת
קורה תחתונה מק"ט  06095מתוצרת קליל(.
 .8.5סגירה בסיומת תחתונה של קיר המס) +פלאשונג תחתו( ובכל מפגשי קיר המס +ע
חלקי הבניי למיניה ,תבוצע באמצעות פרופילי אלומיניו ו/או פחי אלומיניו,
שניה בעובי  2מ"מ לפחות ,ע"פ פרטי לאישור.
 .8.6סגירת נדב +עליו )קופינג( של קיר המס +תהיה היקפית בשכבת פח מגולוו ופח
סגירה וכיסוי מאלומיניו בעובי  2מ"מ לפחות )סה"כ שתי שכבות פחי( ,וביניה
יריעות האיטו.
 .8.7כל הזוויות והפחי המשמשי לביצוע הסגירות ,הקופינג והפלאשונג כאמור ,יהיו
צבועי בגוו זהה לגוו הפרופילי.
 .8.8בצדו הפנימי של קיר המס ,+בכל המפגשי ע גמר הפני ,לרבות פני הריצו*,
תקרות ,הפרדות אש ,תקרות מונמכות ,קירות גבס ,מחיצות פנימיות ,חיפוי קירות
וסגירות גבס פנימיות ,יבצע הקבל הכנות נדרשות לפרטי המפגש ע גמר הפני.
 .8.9הכנות כאמור יכללו פרופילי אלומיניו בחת U ,Z ,L +וכדומה ,ו/או סגירת הקורות
והניצבי במכסי ייעודיי לחיבור מחיצות ולוחות גמר פנימיי ,כדוגמת מק"ט
 010046או  010610של אקסטל ,ע"פ פרטי שיאושרו ע"י האדריכלי.
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 .8.10גימור כל הפרופילי במפגשי ע גמר פני כמתואר לעיל יהיה בצביעה בגוו זהה
לגוו הפרופילי.
 .9חלונות משולבי בקירות המס+
 .9.1חלונות המשולבי בקירות המס +יהיו לפתיחה קיפ כלפי חו /ו/או לפתיחה דרהקיפ
או לפתיחה צירית כלפי פני ,ע"פ התכנו האדריכלי.
 .9.2חלונות לפתיחה קיפ כלפי חו /יבוצעו בפרופילי סמויי ממערכת קיר המס .+מופע
החלונות בחזית קיר המס +יהיה זהה למופע ולמישקי של זכוכית בזיגוג קבוע,
בהתא לשיטת קיר המס +שנבחרה.
 .9.3חלונות לפתיחה מסוג דרהקיפ או לפתיחה צירית ,יבוצעו בפרופילי כדוגמת קליל
 ,4750או ש"ע לאישור.
 .9.4מערכת פרופילי החלו תאפשר התקנת מערכת נעילה היקפית רב נקודתית לחלו
כנדרש ובהפעלה על ידי ידית אחת בלבד.
 .9.5מסגרת היקפית של משקו* החלו ושל כנ* החלו תהיה בפרופיל בחת +אחיד ופינות
מעובדות ב  45מעלות ,ע מחברי פינה ייעודיי והדבקה אפוקסית של פינות
המסגרת והכנ* .חיבור הפינה יהיה אטו ומהודק ,באופ שימנע התרופפות של
הידוק הברגי או עיוות הכנ* לאור +זמ.
 .9.6היק* המסגרות של כנ* החלו יהיה ע מסגרת היקפית שתסתיר את שולי הזכוכית.
 .9.7בהיק* החלונות יותקנו אטמי מתאימי ע"פ הנחיות יצר הסדרה.
 .9.8כל הפירזול יהיה מפלב"מ לא מגנטית .הפרזול כולו יסופק ע"י יצר השיטה ויתאי
לשיטת קיר המס +שנבחרה ,על פי דגמי לאישור היוע./
 .9.9חלונות לפתיחת קיפ יהיו ע זוג מספריי מקבילי מותאמי לתלייה ולמשקל
החלו ,זוג מגבילי פתיחה מדורגי ,ידית הפעלה סיבובית בתחתית הכנ* ונקודות
נעילה בהיק* מסגרת הכנ*.
 .9.10צירי צד בחלונות לפתיחה צירית או דרהקיפ יהיו נסתרי ,מותאמי לתלייה
ולמשקל החלו ,ותואמי לסדרות הפרופילי של החלו ושל קיר המס +שנבחרו.
 .9.11חלונות דרהקיפ יסופקו ע מנגנו לוגי לפתיחה קיפ תחילה ,מנעול מובנה בידית
ההפעלה של החלו ,מעבירי תנועה ומגביל פתיחה נוס* למצב קיפ.
 .9.12מנעולי החלונות שיסופקו יהיו ממערכת רבמפתח ) ,(MASTER-KEYע
מפתחות תואמי ,על פי דרישות המזמי.
 .9.13מנגנו הנעילה לחלונות דרהקיפ יהיה ע  4נקודות נעילה לפחות לכל כנ* .ידית
הפעלה תהיה בצד הכנ* ,בגובה שלא יעלה על  1.80מ' מפני הריצו*.
 .9.14ידיות הפעלה לחלונות תהיינה מדג לאישור האדריכלי ובגימור וגוו זהי לגוו
הפרופילי.
 .9.15על פי דרישת המזמי ,יסופקו החלונות ע חייש פתיחה המחובר למערכת בקרת
אקלי בבניי ו/או חיישני הפתיחה המחוברי למערכת אזעקה לפריצה.
 .9.16חלונות מילוט המשולבי במערכת של קיר מס +יהיו במידות מעבר נטו שלא
יפחתו מ  0.800מ' רוחב ו  1.000מ' גובה.
 .9.17כיוו הפתיחה של חלונות מילוט יהיה ע"פ התכנו האדריכלי ובכפו* להנחיות
יוע /הבטיחות לפרויקט ולאישור נציבות כיבוי אש.
 .9.18ידית הפעלה לחלו המילוט תהיה ע מנעול צילינדר מובנה בידית ו/או ידית
פריקה ע"פ דרישה .בנוס* תסופק ותותק בסמו +לחלו המילוט קופסת ניפו/
ממתכת וזכוכית עבור הידית הפריקה ו/או עבור המפתח לחלו המילוט.
 .9.19שילוט מתאי לסימו חלונות המילוט יבוצע ע"פ הנחיות יוע /הבטיחות
לפרויקט.
 .9.20חלונות שחרור עש המשולבי בקיר המס +יהיו חלונות לפתיחה קיפ כלפי חו /ע
ציר תחתו ,אלא א נקבע אחרת בתוכניות האדריכלי ובכפו* להנחיות יוע/
הבטיחות לפרויקט.
 .9.21חלונות שחרור עש יהיו ע מנוע שרשרת מופעל במתח נמו (24v) +כדוגמת תוצרת
מטאלפרס ,המאפשר פתיחת החלונות עד לזווית של  45מעלות .סוג ודג המנוע
לאישור יוע /הבטיחות לפרויקט.
 .9.22מנוע הפתיחה יחובר לרכזת פיקוד של חלונות שחרור העש .אספקת חלונות
שחרור העש כוללת את אספקת רכזת הפיקוד וחיווט חסי אש מושחל בפרופילי
האלומיניו ועד לחיבור המנועי לרכזת הפיקוד.
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 .9.23רכזת הפיקוד תאפשר הפעלה של החלונות באופ יזו לצור +אוורור ,ע"י מתג
הפעלה.
 .10דלתות לפתיחה צירית משולבות בקירות המס+
 .10.1דלתות ציר חדכנפיות ו/או דוכנפיות משולבות במערכות קירות המס ,+יבוצעו
במערכות פרופילי תואמות לשיטת קיר המס +שנבחרה וכמפורט בתיאור
הפריטי להל.
 .10.2א לא נקבע אחרת בתיאור הפריטי ,יבוצעו הדלתות בפרופילי מסדרת קליל
 ,4900או ש"ע לאישור .פרופיל תחתו בכנ* יהיה פרופיל גבוה כדוגמת מק"ט
 05467של קליל.
 .10.3מסגרת הכנפיי בדלתות ציר תהיינה ע פינות מרותכות ומלוטשות .צביעת
מסגרת הכנ* תתבצע לאחר השלמת כל עבודות הריתו +והליטוש וכל החיתוכי
והפינויי הנדרשי.
 .10.4ביצוע חיבורי הפינות בחיבור מכני ע אביזרי פינה ייעודיי והדבקה אפוקסית
של פינות המסגרת והכנ* ,יותר רק בכפו* לכ +ששיטת החיבור תבטיח חיבור
אטו ומהודק ,שימנע התרופפות של הידוק הברגי או עיוות הכנ* לאור +זמ.
 .10.5בהיק* הדלתות יותקנו אטמי מתאימי ע"פ הנחיות יצר הסדרה .בתחתית
הכנפיי יותק אט מברשת בגובה מתאי ע"פ מפלס הכנ* מעל לפני הריצו*.
 .10.6בדלת המוגדרת למילוט ע"פ תוכניות האדריכלי ,רוחב מעבר נטו לא יפחת מ
 1.10מ' או  2.20מ' ,ע"פ התקנות והתקני הרלבנטיי וע"פ תכניות האדריכלי
והנחיות יוע /הבטיחות לפרויקט.
 .10.7בדלת מילוט דו כנפית יהיה מפגש הכנפיי מסוג "פנדל" ,המאפשר פתיחת כל כנ*
בנפרד.
 .10.8פרזול הדלתות לפתיחה כולל:
 .10.8.1לפחות  3צירי צד לכל כנ* .הצירי יהיו צירי "ספר" סמויי ,מותאמי
לתלייה ולמשקל הכנפיי ולסדרת הפרופילי שנבחרה;
 .10.8.2בכנ* משנית בדלת דוכנפית יותקנו בריחי סמויי ,עליו ותחתו ,ע
מנעול צילינדר מרכזי להפעלת הבריחי ,כדוגמת מק"ט קליל ;1277
 .10.8.3בכנ* הראשית יותק מנעול צילינדר מרכזי ע לשונית גלילה )"רול"(
וע  3נקודות נעילה ,כדוגמת מק"ט קליל ;1963
 .10.8.4לחילופי ועל פי דרישת המזמי יותק בכנ* הראשית מנעול חשמלי ו/או
מנעול צילינדר מרכזי ע נגדי חשמלי ,מחוברי למערכות בקרת כניסה
)אינטרקו ,קוד ,קורא כרטיסי או מערכת זיהוי ביומטרית(;
 .10.8.5נגדי ללשוניות המנעולי ולנעילות יהיו מותאמי למבנה מסגרת הכנ*,
מיצר מאושר ע"י יצר השיטה;
 .10.8.6זוג ידיות משיכה מפלב" ,בגובה  1.20מ' ,מדג ובגימור לבחירת
האדריכל ,לכל כנ*;
 .10.8.7לכל כנ* מגי* דלת עליו ע זרוע החלקה ,כדוגמת  TS 5000מתוצרת
 GEZEאו ש"ע לאישור.
 .10.8.8מגי* הדלת יהיה מותא למידות הכנ* ,ע אפשרות לוויסות מהירות
הסגירה ,מנגנו  Back Checkואפשרות להחזקת הדלת במצב פתוח
)";("Hold Open
 .10.8.9בדלת דו כנפית יותק מתא סגירה התוא לסדרת מגיפי הדלתות;
 .10.8.10מעצור דלת רצפתי או על הקיר לכל כנ*.
 .10.9דלתות שהוגדרו למילוט ,על פי תכניות האדריכל ,יסופקו ע ידיות בהלה
כדוגמת  Berniniאו  Celliniמתוצרת  SAVIOאו כדוגמת  AD-4300מתוצרת
 ,DORMAאו ש"ע לאישור .בדלת מילוט דו כנפית ,ידיות הבהלה תהיינה ע
בריחי אנכיי )עליו ותחתו( סמויי בכנ*.
 .10.10מנעולי הדלתות שיסופקו יהיו ממערכת רבמפתח ) ,(MASTER-KEYע
מפתחות תואמי ,על פי דרישות המזמי.
 .11מדידות
 .11.1העבודה באתר תלווה על ידי מודד מוסמ +מטע הקבל ,המקובל ומאושר על ידי
מנה"פ ,לצור +וידוא הדיוק האופקי והאנכי ומישוריות הרכבת המעטפת .כל
המדידות תהיינה מדידות מרחביות ,כמפורט לעיל.
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 .11.2מבלי לגרוע מאחריות הקבל לדיוק ההרכבה של קירות המס +כאמור ,יקבע
הקבל ,בתאו ע מנה"פ ,נקודות קבע אופקיות ואנכיות למדידה ,שתשמשנה
אותו ואת מערכת הפיקוח בבדיקה ותאו של אנכיות המעטפת והיק* הקומות,
והיחס שבי מרכיבי מערכת קירות המס +וחלקי בניי ומעטפת אחרי.
 .12תכולת מחירי
 .12.1בנוס* לאמור בפרק  12.11לעיל ,מחירי היחידה לקירות המס ,+כפי שמופיע
ברשימת הכמויות והצעת המחיר ,יכללו את כל הדרוש לקבלת פריטי קירות
המס +כשה גמורי ומוכני מכל בחינה שהיא.
 .12.2מבלי לפגוע בכלליות האמור יכללו מחירי העבודות את כל המפורט להל
 .12.2.1זכוכית וזיגוג קיר המס +בזכוכית מהסוג שנקבע בתיאור הפריטי.
 .12.2.2חיפויי ,פחי סגירה וסיומות במפגש קירות המס +ע קירות המבנה
 .12.2.3איטו קירות המס +לבניי.
 .12.2.4חיפוי קופינג בקצהו העליו של קיר המס.+
 .12.2.5סגירות וחיפויי אחרי בחלקי תחתוני ואחרי של קיר המס.+
 .12.2.6מדידות המבנה
 .12.2.7בדיקות מעבדה כנדרש לקירות מס +לסוגיה וקירות קלי.
 .12.2.8חומרי בידוד והגנות נגד אש ועש כמפורט לעיל לרבות מחסומי אש/עש
וסינרי אש.
 .12.2.9קופסאות הצללה )(SHADOW BOX
 .12.2.10הכנת דגמי מושלמי והרכבת באתר.
 .12.2.11קונסטרוקציה נושאת מפלדה ,במידת הצור ,+לרבות אמצעי החיבור
לשלד הבניי.
 .12.2.12חלונות ,דלתות ופריטי אחרי המשולבי בקיר המס.+
 .12.2.13חלקי חילו* ע"פ הרשימה דלהל;
 .12.2.13.1יחידות מזוגגות טיפוסיות ע"פ הגדרות המפרט להל,
לסוגיה ,בשיעור של  2%לפחות ממספר היחידות המזוגגות
בפרויקט.
 .12.2.13.2ערכות פרזול מלאות לדלתות ולחלונות המבוצעי
באלומיניו וזכוכית לסוגיה.
 .12.2.13.3ערכות פרזול מלאות לחלונות מילוט.
 12.14.01קירות מס  +מעטפת הבניי
 .1נתוני התכנו
 .1.1רמה נדרשת לבדיקות עמידות לחדירת אוויר ומי ולעמידה בעומסי תיקבע על פי
עומסי הרוח המחושבי לבניי לפי ת"י .414
 .1.2מבלי לגרוע מהאמור ,תהיה הרמה הנדרשת שוות ער +לרמה  Eלפחות ,כמוגדר בת"י
.1568
 .2גימור מוצרי
 .2.1גימור כל עבודות האלומיניו יהיו בצביעה באבקה כנ"ל ,לפרופילי חיצוניי
ופנימיי ובגוו לבחירת האדריכל.
 .2.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,צביעה תיעשה כמפורט להל:
 .2.2.1צבע מסוג  D 2000מתוצרת  ,AKZO NOBELאו מסדרה
 7700 Super Durable 20מתוצרת "אוניברקול" ,או ש"ע העומד
בדרישות תק  ,QualiCoat Class 2או דרישות מקבילות לו ע"פ תק
מקביל.
 .2.2.2הכנת השטח לצביעה תכלול צריבה כפולה.
 .2.2.3עובי שכבת הצבע יהיה  60מיקרו לפחות למשטחי עיקריי.
 .3הגדרת השיטות ,פרופילי ופרזול
 .3.1שיטת ביצוע קיר המס +והזיגוג תהיה בפרופילי קיר מס +לזיגוג חצי סטרוקטוראלי
) ,(SG x 2כמפורט בתכניות האדריכלי.
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 .3.2חת +הניצבי יהיה ע"פ החישובי הסטטיי א +לא פחות מ  210 x 50מ"מ .החת+
כאמור איננו החת +הנדרש ע"פ חישוב אלא בבחינת דרישה מינימלית בלבד.
באחריות הקבל לחשב את חת +הניצבי הנדרש ,על פי נתוני הפרויקט ,לפני הגשת
הצעת המחיר על ידיו .לא תתקבל דרישת הקבל לתוספת תשלו בשל כ +שנדרשו
ניצבי בחת +גדול מהחת +המינימלי כנ"ל.
 .3.3פרופילי אופקיי יהיו בחת +התוא לחת +הניצבי וע מומנט מתאי למפתח
המתוכנ.
 .3.4פרופילי כיסוי חיצוניי יהיו מדג לבחירת האדריכלי.
 .3.5מילואות קירות המס +יהיו כמפורט בתיאור הפריטי ובתוכניות האדריכלי ,ובכלל
זה:
 .3.5.1חלקי שקופי בזיגוג קבוע.
 .3.5.2חלקי אטומי ,לרבות קופסאות צל.
 .3.5.3חלונות לפתיחת דרהקיפ או קיפ ,ו/או חלונות למילוט.
 .3.5.4דלתות פתיחה לסוגיה.
 .3.6מערכות ריסו לעיגו מתקני ניקוי ואחזקה של מעטפת הבניי ,ישולבו בחזיתות של
קירות המס ,+על פי פרטי לאישור .התקנת מערכות הריסו כאמור מהווה חלק
בלתי נפרד מעבודות הקבל ובאחריותו לתא את אפיו והתקנת עוגני הריסו ע
ספק מערכת מתקני הניקוי האחזקה.
 .4חלונות ודלתות המשולבי בקירות המס+
 .4.1חלונות המשולבי בקיר המס +יהיו חלונות לפתיחה קיפ  /דרהקיפ  /פתיחה צירית,
כמפורט בתוכניות האדריכלי ובתיאור הפריטי.
 .4.2ביצוע החלונות יהיה כמפורט לעיל ועל פי פרטי ייצור והרכבה שיאושרו.
 .4.3דלתות פתיחה המשולבות בקירות המס +יהיו מהסוגי כמפורט בתוכניות
האדריכלי ובתיאור הפריטי להל.
 .4.4ביצוע דלתות לפתיחה צירית  חדכנפיות או דוכנפיות  יהיה כמפורט לעיל ועל פי
פרטי ייצור והרכבה שיאושרו.
 .5הכנות לשילוט על גבי קירות מס+
 .5.1בחזית ניצבי קיר המס +יותקנו מחברי מפרופיל אלומיניו כדוגמת מק"ט 010388
מתוצרת אקסטל ,אשר ישמשו לתליית שילוט בחזיתות קיר המס.+
 .5.2כמות ומיקו המחברי כנ"ל יהיו ע"פ תוכניתי שילוט שתועבר לקבל מאת מנה"פ.
 .5.3בי המחברי יחוברו פרופילי אלומיניו אופקיי בחת 50 x 50 +מ"מ ,שעליה
ייתלה השילוט.
 .5.4בנוס* יבצע הקבל הכנה למעבר צינור שרשורי ,לצור +חיבור השלטי לחשמל,
בסמו +למיקו השילוט וע"פ הנחיות מתכנ החשמל בפרויקט.
 .6זכוכית
זיגוג היחידות השקופות של קיר המס (Vision) +יהיה בזכוכית בידודית כמפורט
.6.1
להל:
 .6.1.1זכוכית חיצונית דלת ברזל ) ,(Low Ironמחוסמת ,ע ציפוי LOW E triple
) silverציפוי על צד  (#2כדוגמת  Vision 61Tמתוצרת  ,AGCאו זכוכית בעלת
מאפייני ומראה דומי.
 .6.1.2מרווח אוויר  16מ"מ.
 .6.1.3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת.
מאפייני הזכוכית הבידודית יהיו כדלקמ ,בכפו* לאישור יוע /לבידוד תרמי
.6.2
לפרויקט:
 .6.2.1מקד העברה תרמית  Ugלא יעלה על ;W/m2K 1.30
 .6.2.2מקד הצללה לזכוכית ) (SCלא יעלה על ;0.40
 .6.2.3מעבר אור ) (ltלא יפחת מ .60%
 .6.2.4רפלקטיביות )של מכלול הזכוכית הבידודית( כלפי חו /לא תעלה על .15%
 .6.3סוג זכוכית  Low-Eכנ"ל אינו סופי .האדריכל יהיה רשאי לשנות את סוג ציפוי Low-
 ,Eעד לביצוע דגמי מושלמי בבניי ) .(Mock-Upסוג  Low-Eלביצוע ייקבע ע"י
האדריכל ,רק לאחר הצגת הדגמי המושלמי בבניי.
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 .6.4עובי הזכוכיות ייקבע על פי חישוב העומסי האופקיי ובהתא לתקני
הרלבנטיי ,א +בכל מקרה לא יפחת מהעובי כמפורט בתיאור הפריטי להל.
 .6.5ביצוע הזכוכית הבידודית כולל הדפסה קראמית בהיק* הזכוכית החיצונית )בצד (#2
ברוחב של  25מ"מ ,על מנת להסתיר את ההדבקה הסטרוקטוראלית של הזכוכית.
 .7אגפי אטומי
 .7.1זיגוג אגפי אטומי בקיר המס +יהיה ע"פ החלופות המפורטות להל ועל פי תכניות
האדריכלי.
 .7.2זיגוג בפח אלומיניו צבוע
 .7.2.1היחידה האטומה תזוגג בפח אלומיניו מרוכב ,בעובי  4מ"מ ,צבוע בגוו
לבחירת האדריכלי.
 .7.2.2המישור החיצוני של פח האלומיניו יהיה במישור פרופילי הכיסוי
החיצוניי.
 .7.2.3בגב הפח החיצוני יזוגג פח אלומיניו מרוכב שטוח ,במישור הזכוכית
החיצונית.
 .7.2.4בגב הזיגוג תותק קופסת צל כמפורט לעיל.
זיגוג בזכוכית בידודית צבועה
.7.3
 .7.3.1זיגוג היחידה האטומה ייעשה בזכוכית בידודית ,כאשר הזכוכית החיצונית
תהיה שקופה ,מסוג  Low Ironע ציפוי  Low-Eכנ"ל.
 .7.3.2הזכוכית הפנימית תהיה צבועה בצביעה קראמית בצד  ,#3בגוו ובדג ע"פ
בחירת האדריכלי.
 .7.3.3בגב הזיגוג תותק קופסת צל כמפורט לעיל.
זיגוג בזכוכית בידודית ע קופסת צל
.7.4
 .7.4.1זיגוג היחידה האטומה ייעשה בזכוכית בידודית ,כאשר הזכוכית החיצונית
תהיה שקופה ,מסוג  Low Ironע ציפוי  Low-Eכנ"ל.
 .7.4.2הזכוכית הפנימית תהיה זכוכית שקופה.
 .7.4.3בגב הזיגוג תותק קופסת צל כמפורט לעיל ,כאשר בצד הפונה אל הזכוכית
יותק פח אלומיניו מרוכב ,בעובי  4מ"מ ,צבוע בגוו לבחירת האדריכלי.
 .8רפפות משולבות בקיר מס+
 .8.1רפפות לאוורור  /שחרור עש המשולבות בקיר מס +יבוצעו מפרופילי רפפה כדוגמת
"קלילר*" ,לרבות מסגרת המהודקת למערכת קיר המס.+
 .8.2חת +פרופילי הרפפה והמרווחי ביניה יהיו ע"פ פרטי האדריכל ובאישור מתכנ
מ"א בפרויקט.
 .8.3בגב רפפות המיועדות לאוורור ו/או שחרור עש ,תותק רשת  PVCלמניעת כניסת
חרקי.
 .8.4בגב רפפות שאינ מיועדות לאוורור  /שחרור עש יורכב לוח פח אלומיניו מרוכב,
צבוע בגוו זהה לגוו הרפפות.
 .8.5בגב רפפות שאליה מגיעה תעלת אוורור  /שחרור עש יותק לוח פח אלומיניו
מרוכב ע תעלת חיבור בחת +המותא לתעלות ע"פ תכניות מ"א ,אליה תתחבר
מערכת האוורור  /ש"ע.
 12.14.02מפרט לדלתות משולבות בקיר מס+
 .1דלת הזזה אוטומטיות
 .1.1דלת הזזה חשמלית לפתיחה אוטומטית תהיה מתוצרת  ,GILGENאו ,THORMAX
או ש"ע לאישור .הדג הנבחר ייקבע ע"י מנה"פ והאדריכל.
 .1.2ביצוע הדלת ע כנ* אחת לפתיחה ואג* קבוע ,או ע שתי כנפיי לפתיחה ושני
אגפי קבועי ,ע"פ התכנו האדריכלי וכמפורט בתיאור הפריטי.
 .1.3הביצוע כולל מנגנו אוטומטי לפתיחת הכנפיי בצד פני ,גלאי תנועה פנימי וחיצוני
לפתיחת הדלת ,עיניות ביטחו ,אטמי ביטחו במפגש הכנפיי ,פרופילי שולבי ע
אטמי ו/או מברשות בצדי הפתחי ,בורר מצבי ובקרת פתיחה המאפשרת פתיחה
יזומה ו/או הגבלת מפתח התנועה של הכנפיי ,ומסילה שקועה ברצפה לכל רוחב
מפתח התנועה של הכנפיי.
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 .1.4ביצוע הדלת כולל חיזוק קורת אלומיניו/פלדה אופקית מעל לדלת כנדרש.
 .1.5בדלת הזזה אוטומטית שהוגדרה למילוט ע"פ תכניות האדריכלי ,תהיינה כל
הכנפיי לקריסה בחירו )כנ* וקבוע או שתי כנפיי ושני קבועי(.
 .1.6זיגוג הדלתות והקבועי יהיה בזכוכית שכבות שקופה ומחוסמת בעובי  6+6מ"מ ,ע
 PVBבעובי  1.52מ"מ.
 .2דלת סביבו
 .2.1דלת סביבו תהיה כדוגמת תוצרת  BOON EDAMע  3או  4כנפיי ,כמפורט
בתיאור הפריטי.
 .2.2הדלת תהיה ע מנגנו הפעלה חשמלי בחופת הדלת ,או מנגנו הפעלה שקוע ברצפה,
ע"פ קביעת האדריכלי.
 .2.3הביצוע כולל גלאי תנועה פנימי וחיצוני ,ס* אלומיניו תחתו בכנפיי ,מנגנו בטחו
לעצירת תנועת הדלת ,כפתור ניתוק בחירו ,לחצ לבעלי מוגבלות ,מברשות אטימה
לכנפיי ,טבעת פלב"מ שקועה ברצפה בהיק* הדלת ,חיפוי רצפת הדלת ,תאורה
פנימית בתקרה בחופת הדלת ,תקרת חופה אטומה למי ,וסגירה היקפית של חופת
הדלת מפחי אלומיניו ו//או מנירוסטה ,לפי בחירת האדריכלי.
 .2.4זיגוג הכנפיי ומעטפת הדלת בזכוכית שקופה ומחוסמת בעובי  12מ"מ.
 .3דלת מילוט חד כנפית מזכוכית
 .3.1ביצוע הדלת בזכוכית שקופה ומחוסמת בעובי  12מ"מ.
 .3.2פרזול הדלת כולל :מחזיר דלת ריצפתי כדוגמת  BTS 80מתוצרת  ,DORMAאו ש"ע
לאישור :ציר עליו; ידית בהלה כדוגמת  AD 4400 TGDמתוצרת  ,DORMAאו ש"ע
לאישור ,ע אפשרות לנטרול הבריחי; מנעול חיצוני תוא את ידית הבהלה ע
ידית מנו* וצילינדר; ידית משיכה חיצונית מבוצעת בצינור פלב"מ ,באור 1.20 +מ',
מדג לבחירת האדריכלי.
 .3.3גימור רכיבי הפרזול וכיסויי הרכיבי לאישור האדריכלי.
 12.15פרק ב'  תיאור הפריטי
א 01

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  7000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.000 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  3 + 3מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר סגר קפיצי ,אט פרצי.

א 02

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  7000או ש"ע.
הפריט במידות של  0.900 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  3 + 3מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר סגר קפיצי ואט פרצי.
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א 03

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  3.300 X 1.200מ 2 X .יח .לפריט.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית אטומה צביעה קרמית בצד  # 3בעובי  6מ"מ.
ביצוע הפריט כולל עמוד מפריד )בי יחידות החלו( מסוג  RHSבחת +שלא יפחת מ
 100 X 100מ"מ.
התקנת עמוד הפלדה באמצעות פלטות מרותכות במפעל.
עמוד הפלדה יהיה מגולוו בח לאחר ריתו +הפלטות.
חיפוי העמוד בפח אלומיניו בעובי  2מ"מ בהיק*) .על עמוד הפלדה יודבק סרט
בוטילי ליצירת הפרדה
קטודית(
פרזול הפריט יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 04

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  7000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.400 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  4 + 4מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר סגר קפיצי ואט פרצי.

א 05

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  2.670 X 1.200מ 2 X .יח .לפריט.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה בעובי  6מ"מ.
ביצוע הפריט כולל עמוד מפריד )בי יחידות החלו( מסוג  RHSבחת +שלא יפחת מ
 100 X 100מ"מ.
התקנת עמוד הפלדה באמצעות פלטות מרותכות במפעל.
עמוד הפלדה יהיה מגולוו בח לאחר ריתו +הפלטות.
חיפוי העמוד בפח אלומיניו בעובי  2מ"מ בהיק*) .על עמוד הפלדה יודבק סרט
בוטילי ליצירת הפרדה
קטודית(
פרזול החלו יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 06

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  3.250 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית אטומה צביעה קרמית בצד  # 3בעובי  6מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

42
א 07

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  7000או ש"ע.
הפריט במידות של  2.000 X 0.600מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  3 + 3מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר סגר קפיצי ואט פרצי.

א 08

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  7000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.120 X 0.900מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  3 + 3מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר סגר קפיצי ואט פרצי.

א 09

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  7000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.500 X 0.900מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  3 + 3מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר סגר קפיצי ואט פרצי.

א 10

דלת דו כנפית בכניסה ראשית ,למילוט) .משולבת בקיר מס +פריט א (23
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  4900או ש"ע) .מפגש פנדל בי הכנפיי(
הפריט במידות של  2.500 X 2.300מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  6 + 6מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.76מ"מ.
פרזול הפריט כולל;
 4צירי צד )ציר ספר סמוי( ,מחזיר דלת עליו מתוצרת  GEZEמדג .TS 5000
מנגנו בהלה אנכי מתוצרת  SAVIOדג  BERNINIאו ש"ע לבחירת האדריכל.
)הכול לכל כנ*(

א 11

דלת דו כנפית למילוט ואגפי בזיגוג קבוע.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  4900או ש"ע) .מפגש פנדל בי הכנפיי(
הפריט במידות של  4.850 X 2.300מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  6 + 6מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.76מ"מ .לדלתות.
וזיגוג בזכוכית שכבות בעובי  6 + 6מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי 1.52
מ"מ .לאגפי קבועי .פרזול הפריט כולל;
 4צירי צד )ציר ספר סמוי( ,מחזיר דלת עליו מתוצרת  GEZEמדג .TS 5000
מנגנו בהלה אנכי מתוצרת  SAVIOדג  BERNINIאו ש"ע לבחירת האדריכל.
)הכול לכל כנ*(
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א 12

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  2.650 X 1.200מ 2 X .יח .לפריט.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה בעובי  6מ"מ.
ביצוע הפריט כולל עמוד מפריד )בי יחידות החלו( מסוג  RHSבחת +שלא יפחת מ
 100 X 100מ"מ.
התקנת עמוד הפלדה באמצעות פלטות מרותכות במפעל.
עמוד הפלדה יהיה מגולוו בח לאחר ריתו +הפלטות.
חיפוי העמוד בפח אלומיניו בעובי  2מ"מ בהיק*) .על עמוד הפלדה יודבק סרט
בוטילי ליצירת הפרדה
קטודית(
פרזול החלו יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 13

חלו מרחב מוג מוסדי לפתיחת דרהקיפ.
ביצוע הפריט בפרופילי אלומיניו מספק/יצר מאושר ע"י פקוד העור*.
הפריט במידות של  1.000 X 1.000מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות ע"פ הנחיות פקוד העור*

א 14

חלו דמי להתקנה בשקע בקיר חיצוני.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל ) .4400סרגל זיגוג חיצוני(
הפריט במידות של  1.150 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  3 + 3מ"מ ע פיל אטו מסוג  PVBבעובי
 0.38מ"מ.

א 15

חלו פינתי נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.380 + 1.070 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה בעובי  6מ"מ.
ביצוע הפריט כולל עמוד פינתי מפריד )בי יחידות החלו( מסוג  RHSבחת +שלא
יפחת מ  100 X 100מ"מ.
התקנת עמוד הפלדה באמצעות פלטות מרותכות במפעל.
עמוד הפלדה יהיה מגולוו בח לאחר ריתו +הפלטות.
חיפוי העמוד בפח אלומיניו בעובי  2מ"מ בהיק*) .על עמוד הפלדה יודבק סרט
בוטילי ליצירת הפרדה
קטודית(
פרזול החלו יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 16

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.700 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה  #בעובי  6מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.
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א 17

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  0.900 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה  #בעובי  6מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 18

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  1.950 X 1.200מ 2 X .יח .לפריט.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה בעובי  6מ"מ.
ביצוע הפריט כולל עמוד מפריד )בי יחידות החלו( מסוג  RHSבחת +שלא יפחת מ
 100 X 100מ"מ.
התקנת עמוד הפלדה באמצעות פלטות מרותכות במפעל.
עמוד הפלדה יהיה מגולוו בח לאחר ריתו +הפלטות.
חיפוי העמוד בפח אלומיניו בעובי  2מ"מ בהיק*) .על עמוד הפלדה יודבק סרט
בוטילי ליצירת הפרדה
קטודית(
פרזול החלו יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 19

חלו נגרר כע"כ.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  9000או ש"ע.
הפריט במידות של  2.350 X 1.200מ.
זיגוג הפריט בזכוכית בידודית כמפורט להל;
זכוכית חיצונית מסוג  LOW Eבעובי  6מ"מ.
מרווח אוויר  12מ"מ) .סרגל מרווח שחור(
זכוכית פנימית שקופה  #בעובי  6מ"מ.
פרזול הפריט יכלול בי היתר ידית סיבובית לנעילת החלו )מוצר פלמט( ואט
פרצי.

א 20

דלת דו כנפית בכניסה ראשית ,למילוט.
ביצוע הפריט בפרופילי מסדרת קליל  4900או ש"ע) .מפגש פנדל בי הכנפיי(
הפריט במידות של  2.000 X 2.300מ.
זיגוג הפריט בזכוכית שכבות בעובי  6 + 6מ"מ ע פיל שקו* מסוג  PVBבעובי
 0.76מ"מ.
פרזול הפריט כולל;
 4צירי צד )ציר ספר סמוי( ,מחזיר דלת עליו מתוצרת  GEZEמדג .TS 5000
מנגנו בהלה אנכי מתוצרת  SAVIOדג  BERNINIאו ש"ע לבחירת האדריכל.
)הכול לכל כנ*(
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אל 21

קיר מס +בחזית צפו מזרחית
הפריט במידות של כ  1.200 X 19.000מ.
ביצוע קיר המס +לזיגוג חצי סטרוקטוראלי ,כדוגמת סדרת  MATRIX 50או ש"ע.
זיגוג החלקי השקופי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  16מ"מ
 .3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת בעובי  8מ"מ
זיגוג החלקי האטומי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  18מ"מ
 .3זכוכית פנימית מחוסמת ,בעובי  6מ"מ ,צבועה בצביעה קראמית בגוו לבחירת
האדריכלי
 .4ביצוע אגפי אטומי כולל קופסאות צל ,הפרדות אש וחסימות עש כנ"ל
כל פרופילי קיר המס +האופקיי והזיגוג יהיה מעוגלי לרדיוס הבניי ע"פ
התכנו.
במפלסי הבאי ישולבו בקיר המס +דלתות לפתיחה;
במפלס  0.00דלת לפתיחה כלפי חו./
במפלסי  + 7.00ו  10.50דלת לפתיחה כלפי פני )דלת אחת בכל מפלס( ביציאה
למרפסות.
ביצוע הדלתות בפרופילי מסדרת קליל  4900או ש"ע.
הדלתות במידות של כ  1.200 X 2.300מ.
זיגוג הדלתות בזכוכית בידודית כנ"ל.
פרזול הדלתות כולל;
 3צירי צד )ציר ספר סמוי( ,מחזיר דלת עליו מתוצרת  GEZEמדג .TS 5000
מנעול צילינדר ע מסוג רול ע זוג ידיות משיכה בצינור פלב" מדג לבחירת
האדריכל.

אל 22

קיר מס +בחזית צפו מזרחית
הפריט במידות של כ  1.500 X 19.000מ.
ביצוע קיר המס +לזיגוג חצי סטרוקטוראלי ,כדוגמת סדרת  MATRIX 50או ש"ע.
זיגוג החלקי השקופי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  16מ"מ
 .3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת בעובי  8מ"מ
זיגוג החלקי האטומי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  18מ"מ
 .3זכוכית פנימית מחוסמת ,בעובי  6מ"מ ,צבועה בצביעה קראמית בגוו לבחירת
האדריכלי
 .4ביצוע אגפי אטומי כולל קופסאות צל ,הפרדות אש וחסימות עש כנ"ל
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אל 23

קיר מס +בחזית צפו מערבית )חזית שקועה  כניסה ראשית לבניי(
הפריט במידות של כ  7.000 X 19.000מ.
ביצוע קיר המס +בזיגוג חצי סטרוקטוראלי.
מבנה קיר המס) +ראה פרטי מצורפי(;
 .1סנפירי פלדה אופקיי בחת +של כ  350/20מ"מ מעוגני ברוחב הכניסה מקיר
אל קיר.
 .2עיגו הסנפירי לקירות הבניי באמצעות פלטות פלדה ע תושבות מרותכות
להנחת הסנפירי.
 .3חיבור הסנפירי לתושבות; צד אחד בחיבור קבוע ,צד שני בחיבור נייד.
 .4למניעת שקיעת הסנפירי יותקנו  2מוטות פלדה בחת +קוטר של  20מ"מ כ"א
תלויי בזוגות מתקרת הבניי ועד למפלס של כ .+ 2.40
 .5בקצה הסנפיר יותק פרופיל אלומיניו ייעודי לזיגוג קירות מס +מותא
למערכת) .מוצר אקסטל(
זיגוג החלקי השקופי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  16מ"מ
 .3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת בעובי  8מ"מ
זיגוג החלקי האטומי )בקומה עליונה( בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  18מ"מ
 .3זכוכית פנימית מחוסמת ,בעובי  6מ"מ ,צבועה בצביעה קראמית בגוו לבחירת
האדריכלי

אל  24א'

קיר מס +בחזית צפו מערבית.
הפריט במידות של כ  1.300 X 19.000מ.
ביצוע קיר המס +לזיגוג חצי סטרוקטוראלי ,כדוגמת סדרת  MATRIX 50או ש"ע.
זיגוג החלקי השקופי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  16מ"מ
 .3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת בעובי  8מ"מ
זיגוג החלקי האטומי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  18מ"מ
 .3זכוכית פנימית מחוסמת ,בעובי  6מ"מ ,צבועה בצביעה קראמית בגוו לבחירת
האדריכלי
 .4ביצוע אגפי אטומי כולל קופסאות צל ,הפרדות אש וחסימות עש כנ"ל

אל  24ב'

קיר מס +בחזית צפו מזרחית.
הפריט במידות של כ  1.500 X 19.000מ.
ביצוע קיר המס +לזיגוג חצי סטרוקטוראלי ,כדוגמת סדרת  MATRIX 50או ש"ע.
זיגוג החלקי השקופי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  16מ"מ
 .3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת בעובי  8מ"מ
זיגוג החלקי האטומי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  18מ"מ
 .3זכוכית פנימית מחוסמת ,בעובי  6מ"מ ,צבועה בצביעה קראמית בגוו לבחירת
האדריכלי
 .4ביצוע אגפי אטומי כולל קופסאות צל ,הפרדות אש וחסימות עש כנ"ל
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אל  24ג'

קיר מס +בפינת הבניי המעוגלת הפונה לצפו.
הפריט במידות )פריסה( של כ  2.200 X 19.000מ.
ביצוע קיר המס +לזיגוג חצי סטרוקטוראלי ,כדוגמת סדרת  MATRIX 50או ש"ע.
זיגוג החלקי השקופי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  16מ"מ
 .3זכוכית פנימית שקופה ומחוסמת בעובי  8מ"מ
זיגוג החלקי האטומי בזכוכית בידודית ,בהרכב כמפורט להל:
 .1זכוכית חיצונית  ,Low Ironמחוסמת ,מסוג  Low-Eכנ"ל ,בעובי  6מ"מ
 .2מרווח אוויר  18מ"מ
 .3זכוכית פנימית מחוסמת ,בעובי  6מ"מ ,צבועה בצביעה קראמית בגוו לבחירת
האדריכלי
 .4ביצוע אגפי אטומי כולל קופסאות צל ,הפרדות אש וחסימות עש כנ"ל
כל פרופילי קיר המס +האופקיי והזיגוג יהיה מעוגלי לרדיוס הבניי ע"פ
התכנו.

 12.16תיאור הפריטי  חיפוי בפחי אלומיניו;
 .1נתוני התכנו;
א .הקבל יאשר כי את תכניות הבניי ואתר בו יתקיי הביצוע קוד שהחל בעבודתו.
כל הסתייגות שתהיה לקבל ממצבו ההנדסי של המבנה תדווח למנהל הפרויקט
קוד שהחל הקבל בעבודתו והקבל יפעל להסדרת מצב המבנה לשביעות רצונו וכי
המבנה מתאי לתנאי העבודה.
ב .מערכות החיפוי המתוארות במפרט המיוחד יהיו מתוכננות לעמוד בעומסי רוח
וכוחות אופקיי ע"פ תק ישראל  .414רמה נדרשת תהיה ש"ע לרמה  Fכמוגדר
בתק .1068
 .2הגדרת השיטות;
הגדרת השיטות תהיה ע"פ הרשו ברשימת אלומיניו אדריכלית תכניות הבניי ו/או
בתיאור הפריטי דלהל.
א .בנוס* ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  12.00.00על כל סעיפיו ופרק  12.14.00לעיל;
 .1ביצוע החיפוי בפחי אלומיניו בשיטת מגשי.
 .2ביצוע החיפוי במבנה מגשי ,במידות על פי תכנו האדריכל בפח אלומיניו
מרוכב בעובי  4מ"מ עמיד בדרישות תקני אש כמפורט לעיל ומספק שברשותו
האישורי המתאימי לעמידה בדרישה אלו.
 .3גימור הפחי בצבע מסוג  PVDFבמספר גווני לבחירת האדריכל.
 .4כל כיפופי המגשי יגובו בפרופילי אלומיניו באילגו טבעי  25מיקרו ,מיושמי
בהדבקה רציפה לאור +כל קוו הכיפו*.
 .5ביצוע כולל את כל תשתיות ההתקנה כנדרש לביצוע חיפוי ע"פ השיטה שנבחרה
וכמפורט בהמש.+
 .6כל הקידוחי בקירות המבנה ימולאו בחומרי איטו כדומת  SIKA 11 FCאו
ש"ע לפני החדרת המיתדי.
 .7עיבוד פרטי יבוצע ע"י הקבל ויוגש לאישור האדריכל והיוע./
 .8תכולת העבודה וכל התנאי האחרי ע"פ המפורט במפרט זה.
קונסטרוקציית פלדה משנית כמפורט להל ברשימת החומרי )שכבות החיפוי(
בכל הפריטי כנדרש תבוצע ע"י קבל החיפויי.
 .9מדידת שטח היק* העבודה יתבצע על פני חזית המבנה ועל פי מבנה החזית
לרבות שוליי א +ללא תוספת
בנפרד עבור עיבוד פרטי סיומת היקפיי ,אנכיי ואופקיי בהתחברות לפריטי
וחלקי בניי אחרי לרבות כיפופי אנכיי ואופקי בניצב ובמקביל לשטח
הפני של המגשי ובשוליה.
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ב .חומרי )שכבות החיפוי(;
 .1קונסטרוקציה ראשית להרחקת חלקי מחיפוי המבנה עד ל כ  40ס"מ ממישור
הקירות מבוצעת ממסגרות פלדה בחת +מלבני/מרובע במידות של כ  30/60מ"מ
ו/או  50/50מ"מ.
 .2קונסטרוקציה משנית לפילוס המערכת מבוצעת בפרופילי אלומיניו חלולי
ומאולגני ,מעוגני לשלדת
המבנה הקיימת .אילגו הפרופילי לא יפחת מ  25מיקרו.
 .3כל עבודות הריתו +לחלקי ואבזרי פלדה שיבוצעו בבתי מלאכה יסופקו כשה
מגולווני בגלוו ח.
עבודות ריתו +באתר ייצבעו בצבע עשיר אב /לפני ביצוע עבודות החיפוי.
 .4ביצוע מגשי החיפוי בפחי אלומיניו מרוכב במידות על פי תכנו האדריכל בפח
אלומיניו מרוכב כנ"ל
בעובי  4מ"מ ,בגימור צבע מסוג  PVDFבגווני לבחירת האדריכל.
 .5סגירה היקפית בהיק* פתחי משולבי בחיפוי כמסומ בתכניות האדריכל.
 .6ביצוע כולל את כל תשתיות ההתקנה כנדרש לביצוע חיפוי ע"פ השיטה שנבחרה.
 .7עיבוד פרטי יבוצע ע"י הקבל ויוגש לאישור האדריכל והיוע./
 .8תכולת העבודה וכל התנאי האחרי ע"פ המפורט במפרט זה.
 .9מדידת שטח היק* העבודה יתבצע על פני חזית המבנה ועל פי מבנה החזית
לרבות שוליי א +ללא תוספת
בנפרד עבור עיבוד פרטי סיומת היקפיי ,אנכיי ואופקיי בהתחברות לפריטי
וחלקי בניי אחרי לרבות כיפופי אנכיי ואופקי בניצב ובמקביל לשטח
הפני של חיפוי הפחי ובשוליה.
כמויות לפריטי;
בחזית דרו מזרחית.
כ  45מ"ר.
א  25חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית דרו מערבית.
כ  200מ"ר.
א  26חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית צפו מערבית.
כ  60מ"ר.
א  27חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית צפו מזרחית.
כ  120מ"ר.
א  28חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית דרו מזרחית.
כ  40מ"ר.
א  29חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית דרו מערבית.
כ  60מ"ר.
א  29חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית דרו מערבית.
כ  65מ"ר.
א  30חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
בחזית דרו מזרחית.
כ  400מ"ר.
א  30חיפוי במגשי אלומיניו כנ"ל
א  41חיפוי עמודי לקיר מס +א  21כ  2.00 X 19.00מ 10 X .יח.
א  42חיפוי עמודי לקיר מס +א  24כ  1.00 X 19.00מ 10 X .יח.
כמויות כנ"ל הנ כמויות הכוללת את פריסת הפחי המחפי את שולי אזורי החיפוי.
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פרק   14עבודות אב
 14.01חיפוי חזיתות האב בשיטה הרטובה
 14.1.01תאור העבודה
קירות הבטו בבני ,ע"פ החזיתות ,יחופו מבחו /באב בשיטה
א.
ה"רטובה" ,כלומר הצמדת האב אל המבנה בעוגני ,רשתות זיו
ויציקת בטו בתוו.+
העבודה כוללת ג חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחי.
לפני עבודות החיפוי על קירות החו ,/יבוצעו עבודות איטו קיר הרקע
ב.
כמפורט בפרק  05לעיל.
כל עבודות האב יבוצעו עפ"י ת"י  2378בצרו* הנחיות פרק  14במפרט
ג.
הכללי.
כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאי המפורטי בת"י.
בכל שאר הנושאי כגו :אשפרה ,גימור )ליטוש הוגנה( והגנה ,תעשה
ד.
העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אב בפרק .14
העבודה כוללת תכנו מפורט ,אספקת האב וביצוע החיפוי.
ה.
 14.1.02הנחיות כלליות
א.

מהנדס אחראי
מהנדס רשוי של הקבל יהיה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י  2378חלק
 1בסעי* .13.10
הקבל אחראי לתכנו יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתא
לתכנו ולמפרט המיוחד.

ב.

אחריות כוללת של הקבל
האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבל .המפרט
המיוחד להל ,לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק   05איטו
צמנטי ,הינ דרישת מינימו .במידה והקבל סבור שהמפרט אינו
מספק או שדרושי שינויי/תוספות למפרט ,עליו להודיע על כ +למפקח
בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.

ג.

מפרטי באתר
הקבל יחזיק באתר עותק של המסמכי הבאי:
ת"י  2378חלק .1
.1
מפרט כללי פרק .14
.2
המפרט המיוחד.
.3

ד.

דוגמא  קיר אב טיפוס
לאחר אישור עקרוני של דוגמת אב בודדת ולאחר שהוצגו
.1
תוצאות בדיקות בהתא למפורט להל ,יכי הקבל קיר אב
טיפוס כמפורט בסעי*  5.1.1.1בת"י  2378חלק  .1הדוגמא
כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטו צמנטי עד וכולל
עשית המישקי וקבלת אישור המפקח .הדוגמא תבנה על קיר
שיבנה הקבל או על משרדי האתר אול לא על המבנה עצמו.
הדוגמא תכלול פינת בני ושפת פתח אופקית ואנכית כולל
התקנת סינור .EPDM
הדוגמא תבוצע ג לחיפוי חו /וג לחיפוי פני.
לכל סוג עוג תבוצע בדיקת שליפה ל 3עוגני לפני תחילת
.2
העבודה .העוגני יעמדו בכוח השליפה המתוכנ ע"פ חישובי
הקבל ע מקד בטחו .4
רק לאחר אישור הדוגמא ,אישור בדיקות שליפה לעוגני
.3
ואישור החישובי ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבל ,יוכל
הקבל להזמי את האב.
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ה.

מדידת הרקע ,סימו
האב מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקי עוברי לפי
הפרוט בתכניות החזיתות .לפיכ ,+ידרש הקבל לבצע את עבודת חיפויה
אב בדייקנות גבוהה מהרגיל.
ידרש לקבל קירות מיושרי לפי חוט למלוא גובה ואורכ .קוי
עוברי מתחת ומעל לחלונות ,קוי עוברי מעל דלתות ,התאמת רוחב
פסי האב כ +שיתקבלו אבני שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבני
שלימות מעל הדלתות.
לפני תחילת החיפוי יסמ הקבל ,ע"י מודד מוסמ ,+על החזיתות את
הצירי הראשיי ,ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב
הקיי ע כל הסטיות בכל הכווני.
בהתא לדרישות המפרט המיוחד בפרק  .02הסטיה המותרת
ממישוריות הקירות לכל גובה לא תעלה על  ±10מ"מ ,הסטיה באנכיות
הפינות וקוי שפות הפתחי לא תעלה על  ±10מ"מ לכל גובה הבני.
במידה והסטיות עולות על הנ"ל ,יידרש הקבל לתק את פני הרקע
בסיתות או תוספת בהתא להוראות מפורטות שית המפקח.
המפקח יקבע את מיקו מישור פני האב ,את הצור +בסיתות או במילוי
ואת מיקו קוי המישקי לצור +בליעת הסטיות.
הקבל יידרש להתאי מידות אב שונות כדי להתגבר על סטיות השלד
ולא לצבור את השגיאה לאור +או לגובה החזיתות אלא לחלקה בי קוי
המישקי.
א תדרש לצור +כ +הזמנת אב בגדלי שוני והדבר יגרור תוספת
עלות ,תחול כל העלות הנוספת על הקבל.

ו.

תכניות  Shop Drawingsע"י הקבל
תכניות הקבל יכללו ,בי היתר:
תכניות פרישה של חיפוי האב ע"פ תכניות המדידה הנ"ל
.1
ולאחר קביעת מיקו מישורי פני האב בהתא לסטיות בפועל
של הבניה.
קטעי חזית מוגדי ופרטי שישמשו לקביעת מידות האב
.2
לחיתו +ויאפשרו לקבל להכי רשימת אב להזמנה לפי מידות
חיתו +ועיבוד סופיות.
פרוט מיקו הקדחי לעוגני ,עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור
.3
סופי במפעל.

ז.

אחידות האב ,מיו
בכדי לקבל אחידות גוו מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האב חתוכה
עבור כל חזית מאות גושי אב.
בהתא לכ +יהיה סימו נוס* להתאמת האב בכל החזית ,כפי שיצוי
בתכניות הקבל וברשימות האב.
לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבל את האבני ויבוצע מיו קפדני
שיבטיח אחידות במראה לפי גוו וגיד ויקבל אישור המפקח למראה
החיצוני של האבני .אבינ שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.
הקבל רשאי לערו +מיו במקור אספקת האב .ג במקרה זה חייב
הקבל לפרוש את האבני ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת
החיפוי.

ח.

בדיקות האב
בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י  2378חלק 1
כמפורט ש בפרק ו'.
הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אב שהובאה לאתר ממש .אישור אב לא
יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האב בלבד.
תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי .דרישה זו
מחייבת את הקבל להביא את האב לאתר במועד מוקד כ +שיהיה זמ
מספיק לקבלת תוצאות מאב שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות
מוקדמות בלבד.
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ט.

סימו צנרת בקירות
לאחר גמר האיטו ולפני תחילת הקידוח לעוגני ,יסומנו בצבע בולט
)ספריי( בקוי מלאי ,תואי צנרת ביוב וצנורות מי גש בקירות שיחופו
באב.
מטרת הסימו למנוע קידוח לתו +הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה,
יקר ולפעמי בלתי אפשרי.
סימו הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באב.

י.

עיגו פיגומי
מותר שהפיגומי יעוגנו באביזרי שיעברו דר +המישקי שבי לוחות
האב כ +שהחיפוי יבוצע ברצ* ולא יושארו פתחי להשלמת חיפוי
מאוחרת) .ראה דרישות סעי*  2.2בת"י  2378חלק .(2
אביזרי העיגו יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר
חלקי מתכת בי לוחות האב .כל חלקי המתכת שישארו במקומ יהיו
מנירוסטה .316

יא.

בדיקת אטימות
לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקי ,תבוצע בדיקת אטימות
בהמטרה ,ע"פ ת"י  ,1476ע"י מעבדה מוסמכת .נזילות ורטיבות יתוקנו
ע"י הקבל ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש .אופ
התיקו,החומרי ושיטות היישו טעוני אישור מראש של המפקח.

יב.

לוחות האב
סוג האב:
גמר:
מידות הלוחות:
סטיה במישוריות:
עיבוד פינות:
קידוחי:

יג.

בהתא לכתב הכמויות.
בעיבוד בהתא לכתב הכמויות ולתוכניות.
בהתא לכתב הכמויות .סטיה מותרת ±1
מ"מ.
מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוו עלפני
לוח האב לא יעלה על  1מ"מ.
כמפורט בפרטי בתכנית.
קידוחי לעוגני יבוצע במפעל או בקו ייצור
מסודר וע"פ שבלונה באתר ,כ +שיובטח דיוק
 ±0.5מ"מ בקוטר הקדח ±1 ,מ"מ במיקו
מרכז הקדח ו ±2מ"מ בעומק הקדח.

חישוב הנדסי
חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע"י הקבל בהתא לדרישות ת.י
.1
2378

.2

.3

.4

עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  414כולל התחשבות מפורטת
1.1
בתחומי יניקה מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעי*
 205.6ש .מקד הבטחו לעומס רוח יהיה .1.4
עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י .413
1.2
הקבל יגיש לאישור המפקח את החישובי .התכנו ע"י הקבל
יכלול פרטי הרכבה וחיבור ,מידות הקידוחי באב ,חיזוק
בפינות ,פרטי קיבוע סביב פתחי וכו' .אישור החישובי
והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האב ולפיכ +יוגשו
ע"י הקבל במועד מוקד ע"פ לוח הזמני המאושר של
הפרויקט.
החישוב יעודכ בשלב גמר הקמת השלד ויתאי למרווח
האמיתי שבי האב לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני
תחילת החיפוי .למרווח מוגדל יותאמו אביזרי המסוגלי
לשאת את העומס המוגדל .אישור החישוב המעודכ הינו תנאי
להתחלת בצוע החיפוי.
החישוב יעודכ ע"פ תכונות החוזק של האב כפי שנקבעו
בבדיקות האב שסופקה לאתר.
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יד.

דיוק
הסטיה בי פני אב לפני שכנתה לא תעלה על  ±0.5מ"מ.
הסטיה ברוחב המישקי לא תעלה על  ±1.0מ"מ.
הסטיה במיקו המישקי לא תעלה על  ±1.0מ"מ.
הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בי תחתית הסרגל לבי פני
המשטח( לא תעלה על  ±2.0מ"מ אור +סרגל של  3מ' בכל כוו.

טו.

הכנת שטחי החיפוי ,איטו
ראה פרק  05לעיל.
.1
לאחר סיו האשפרה ,נית להתחיל בעבודות הרכבת האב.
.2
מודגש שתהלי +האשפרה ימש +כ 5ימי לפחות ,תו +מעקב
צמוד אחר מצב רטיבות הקיר.

טז.

חוטי
קשירת האבני אל גב הבטו תבוצע על ידי חוטי נירוסטה  304בקוטר 4
מ"מ שיוכנסו לעומק כ 20מ"מ לחורי קוטר  5מ"מ שעומק  25מ"מ.

יז.

הכנת האב
לוחות האב המיועדי לחיפוי ,יוספגו במי ולאחר מכ תבוצע על גבי
גב הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב  2חלקי שומשומית נקיה ,חלק
חול וחלק צמנט  בעובי של כ 3מ"מ .למערכת זו תהיה תוספת של
סיקה לטקס.
היחס מי/ערב סיקה לטקס או שו"ע  ,1:1תתוא ע הספק.
אשפרת האבני לאחר התזה ,לפחות  3ימי לפני הרכבת.

יח.

קידוחי בתו +האב
קידוחי לעיגו יבוצעו במפעל ו/או ליד מקו העבודה בקו יצור מיוחד
לקידוחי ,אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורי בקוטר ובגודל
המתוכנ ,ללא שבר מיותר.
מערכת זו תאושר על ידי המהנדס ,לפני התחלת העבודה .לא יורשה
קידוח חורי על הפיגו ,ללא בקורת.

יט.

בדיקות העוגני
כל העוגני לתלית האב יעמדו בכוחה שליפה המתוכנ ע"פ
.1
חישובי הקבל ע מקד בטחו .4
לכל סוג עוג תבוצע בדיקת שליפה ל 3עוגני לפני תחילת
.2
העבודה )ראה לעיל קיר נסיו(.
במהל +העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל 2%מהעוגני בפיזור
.3
אקראי) .דרישה זו חמורה מדרישות טבלה  2ת"י  2378חלק 2
סעיפי .(5.1.1.4 ,5.1.1.3

 14.1.03הרכבה בשיטת הבניה הרטובה
א.

הקבל יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח .הבניה לא תתחיל לפני
הכנת דוגמא מאושרת .אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י  2378מהווה
תנאי מוקד להתחלת הביצוע.

ב.

הבניה של האבני תבוצע בשורות אופקיות ,כאשר לאחר השלמת בנית
כל שורה ,כולל ביצוע קשירות העוגני לרשת ,ימולא בגב האב החלל
שנשאר עד לפני הקיר בבטו דליל .עובי שכבת הבטו כ 4ס"מ ,והיא
תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספי אוטמי מי.

ג.

תערובת קיבוע זו ,מלט צמנט ביחס  1:1בתוספת ערב פולימרי ,יוכ
בערבוב מכני .לאחר השלמת הערבוב היבש ,מוסיפי מי עד לקבלת
התערובת בסמיכות הרצויה.

ד.

כל הבטוני למלוי בגב האב יוכנו באתר ,באמצעות ערבל מכני תקי.
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לא יורשה עירבוב הבטוני באופ ידני .שכבת הבטו תהיה דלילה כ+
שתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבי לוחות האב לשלד.
ה.

מילוי בגב האב יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה ,תו +הבטחת
חדירת הבטו ומלוי כל החלל.

ו.

בניית שורות האב ,תעשה תו +מילוי בטיטבטו של הפאה האנכית
והפאה התחתונה.

ז.

קשירת האב תעשה ע שני עוגני בפאה העליונה בתוספת  2עוגני
תומכי  עוגני מחזיקי וכ הכנסת פי קוטר  5מ"מ בפאה הצדדית.
הפי נכנס לתו +האב רק  30מ"מ ויתרת ה 40מ"מ בולטת הצידה.
מסביב לפי זה מעבירי חוט שבו הוכנה לולאה מראש ,וקושרי אותו
לרשת.
האב הבאה מובאת למקומה ,ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפי
הבולט מעבר לאב הקודמת היתר ,כמו קוד .מיקו העוגני יהיה כזה
ששניי ישמשו כעיגו תומ +וששניי כעגו נושא .כל עוג ימצא  7ס"מ
מפינת יחידה )סה"כ  4עוגני(.

 14.1.04מישקי )פוגות( וכחול
א.

מישקי יבוצעו בהתא לתכניות ו/או הנחיות האדריכל ,על פי הדוגמה
המאושרת רוחב המישקי יהיה במידות  156מ"מ ועומק  8מ"מ.
עובי  10מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחת 10/10/35 +מ"מ,
שניי לכל אב ,הניתני לשימוש חוזר ,או בשיטה אחרת מאושרת ע"י
המהנדס.

ב.

כיחול המישקי יבוצע בשלב האחרו לאחר גמר כל עבודות החיפוי
ולאחר שטיפה כללית על פני השטחי המחופי והמיועדי לעבודות
הכיחול.

ג.

המישקי יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק
כנדרש.
אי לבצע ניקוי מישקי והכנת לכיחול באמצעות משור דיסק.
ניקוי מישקי יבוצע א +ורק ידנית באמצעי שלא יפגעו בחוטי הקשירה
והפיני הקושרי את החיפוי לרשת הזיו.
הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהל ,ויגיע לגוו שבדוגמא המאושרת:
 1.5חלקי )בתוספת למלט האפור(.
מלט לב
 2חלקי.
אבקת קוור  /עדי
 1חלק.
אבקת קוור  /בינוני
במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.
פיגמנט צבע
כמו כ יש להוסי* מוס* לאטימות כגו סיקה לטקס או שו"ע באישור
מראש של המהנדס ,לפי הוראות היצר.
מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של
מי .כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במש +שעה אחת ,ולאחר
מכ אי להשתמש בחומר ,אלא להכי תערובת חדשה.

ד.

ה.

תהלי +העבודה יהיה כדלהל:
מרווח המישק יהיה נקי לחלוטי וישט* במי.

שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלח /ע"י מוט עגול.

יתאפשר ייבוש חלקי.

שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול

יהיה חלק ויבוצע ע"י שפשו* במוט עגול ע פיזור של מעט מלט
לב לגוו.
שטחי שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט.

בתו עבודות הכיחול ,יש לאשפר במי את פני החיפוי ,ולהחזיק
במצב לח כשבוע ימי.

אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

54
ו.

מישקי התפשטות ,מישקי הרפיה  יבוצעו לפי הנחיות המפמ"כ .378
מישקי התפשטות אופקיי יקבעו לאור +הזויתני.
עובי המישק  10מ"מ ,יסת במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי
בחת +מתאי ,הכל על פי הנחיות המפרטי והמפמ"כ.

 14.1.05שמירה וניקיו שטחי אב גמורי
להבטחת גמר נקי יש להג על שטחי החיפוי במש +כל תקופת הבניה באמצעי
בדוקי.
נקוי החיפוי מנטפי מלט בטו וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות
החומרי( כל כת ו/או לכלו +שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האב באמצעות
מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.
כל שטחי עבודות האב תמסרנה למזמי במצב נקי ומושל לחלוטי.
במקומות שיכלו לכלו +כתמי וכו' ושלא יהיה נית לנקות יוחלפו לוחות האב
באחרי לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ,כשבכל ההוצאות ישא רק הקבל.
 14.1.06אופני מדידה
שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו ,לאחר הורדת הפתחי .המדידה תהיה של
שטחי ע חיפוי אב לרבות שטחי קטני ,עיבוד פתחי ,אב פינה ,עמודי,
קורות וכד'.
מחיר המ"ר כולל ג מדידת המזוזות ,המשקופי )מעל הפתחי( ,הספי
והקופינג על המעקות  אלמנטי אלו לא ימדדו בנפרד.
תכולת המחירי כדלהל:
בנוס* לאמור במפרט הכללי ,המחיר כולל בי היתר ג:
את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  2378ומפמ"כ  378לרבות טיט,
א.
שכבת חספוס ,רשת זיו מגולוונת בקוטר  6מ"מ כל  ,15/15עוגני,
מיתדי ,ברגי ,חוטי נירוסטה ,עוגני מגולווני ,זוויתני מגולווני,
ניקוי וסתימת פוגות ,יציקת בטו מקשר ,מישקי גמישי ,מישקי
יבשי וכד' ,וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העיגו וקיבוע.
אספקת האבני כנדרש לרבות הכנת רשימות אב מפורטות להזמנה,
ב.
סיתות האב ועיבודה ,ביצוע חריצי ,מישקי וכד' ,התאמת גב האב,
עיגו כל פרופילי הפלדה למיניה ,אספקת חומרי אטימה וחומרי
הדבקה נדרשי ,ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות ,עמודי,
חשפי וכד'(.
ביצוע קידוחי וחורי כנדרש ,עבודות כיחול וליטוש פני הקיר
ג.
באמצעות אב קרבונדו ,הגנה על עבודת האב עד מסירת לרבות ניקוי
סופי.
עיבוד וחיבור אבני לפינות  חיתו" +פל "/או הדבקת סרגל קצה.
ד.
חיתו +וגמר אלכסוני.
ה.
עיבוד פתחי ,חריצי ופינויי למעברי צנרת ואביזרי המבוטני
ו.
בבני.
סינור  EPDMמעל לפתחי.
ז.
ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  12מ"ר .העבודה תאושר לביצוע
ח.
רק לאחר אישור הדוגמאות.
הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאב לפי ת"י  2378באזור
ט.
הפרויקט הנדו.
חישוב הנדסי ותכנו מפורט.
י.
ניקוי ,ליטוש והגנה.
יא.
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פרק   22אלמנטי מתועשי בבני
 22.01עבודות גבס
 22.01.1כללי
ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטי המופיעי בתוכניות וכמפורט
במפרט "מדרי +למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  משרד שיכו,
אג* תכנו והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליו חתימת החוזה ,ע"פ פרטי
ומפרטי חברת "אורבונד" ,במהדורה המעודכנת.
יש להקפיד על האיטומי הנדרשי.
 22.01.2מחיצות וציפויי גבס
א.

חומרי
(1
(2

(3
(4
(5
(6

(7

ב.

לוחות גבס לבני ו/או ירוקי )עמידי מי( ו/או ורודי )חסיני
אש( ו/או ירקרקי )עמידי מי וחסיני אש( בעובי  12.5מ"מ.
הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילי מגולווני ברוחב כנדרש
ע ניצבי במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבל .בכל מקרה לא
יעלה המרחק בי הניצבי על  40ס"מ.
הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילי כדוגמת
המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולווני בעובי  23ס"מ,
בהתא לתוכניות וקביעת המפקח באתר.
המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דוקרומיות )שני לוחות בכל
צד( ,בהתא לתוכניות.
הזקיפי יבוצעו בהתא לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב 100
מ"מ ובעובי  0.8מ"מ לפחות.
עובי פרופילי השלד )מסילות ,ניצבי( יהיה באחריות מהנדס
הקבל.
בחלל הפנימי מילוי צמר סלעי בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי
 80ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  50מ"מ ובמשקל
מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,המילוי כולל ציפוי שקיות פוליאטיל כבה
מאליו.
המזרוני יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת
גלישת מזרוני הבידוד ממקומ.
בצידי הדלתות יש להרכיב זק* משקו* מיוחד מפח מגולוו
בעובי  2מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב
ע"פ פרטי חב' "אורבונד" .לחילופי ,בא ירצה הקבל ,יבצע
פרופילי  .R.H.Sמגולווני בפתח במקו הזק* המשקו*
המיוחד ,על חשבונו וללא תשלו מיוחד.

הנחיות ביצוע
(1
ו/או קומפריבנד .האיטו בי קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה
יבוצע באמצעות מרק אקרילי.
בתחתית המחיצה יש לעבד חרי /בגובה  1ס"מ לרבות סתימה
במסטיק המתאי לפי הנחיות יצר הגבס.
השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטו .עבור המעברי
(2
של מערכות כגו תעלות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת,
צנרות שונות וכיו"ב .יש להכי מסגרות מתאימות מפרופילי
שלד מסביב לפתחי .רק לאחר מכ תבוצע הרכבת לוחות
הגבס .פרטי איטו מסביב למעברי יבוצע בהתא לפרטי
המפורטי בהנחיות היוע /האקוסטי.
המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטו יורכבו בעזרת
(3
ברגי למיתד  5/35ומיתד פלסטי  .7/35מספר הברגי יקבע ע"י
מהנדס הקונסטרוקציה של המבנה.
מעל ומתחת למסלולי האופקיי יותקנו פסי איטו EPDM
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(4
(5
(6
(7

(8

(9
(10
(11
ג.

בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מג חיצונית מפח מגולוו
לרבות קצוות אנכיות של מחיצות גבס ,מסוג PROTEKTOR
.1018/2162
יש לבצע את המחיצות באופ רצי* מהרצפה ועד התקרה
הקונסטרוקטיבית .כלומר ,מבחינת סדר העבודה ,יש לבצע
קוד כל את המחיצות ורק לאחר מכ תקרות אקוסטיות.
הקבל יהיה אחראי לאטימת כל המרווחי שבי לוחות הגבס
לבי הצינורות ,לאחר התקנת הצינורות.
יש להימנע מהתקנת שקעי ,מפסקי וכד' גב אל גב בתו+
מחיצת הגבס .כדי למנוע פרצות אקוסטיות דר +קופסאות
החשמל השונות יש להתקינ במרחק של  60ס"מ לפחות זו מזו.
באופ כזה ימנעו גשרי קול בי החדרי.
יש למנוע מעברי רעש אפשריי דר +תעלות חשמל ותקשורת.
לש כ +יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של
הקיר .לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטו של
המרווחי שבי התעלה לבי מחיצת הגבס באמצעות מרק
אלסטומרי.
בחיבור בי פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת
משטח מוחלק מוכ לצבע.
יש להקפיד שהתפר בי הלוחות לא יהיה חופ* אלא במדורג.
איטו המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יוע/
הבטיחות.

קונסטרוקצית חיזוק
תכנו הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבל ,מטע הקבל
(1
ועל חשבונו ,ויאושר ע"י המפקח לפני היישו.
במחיצות גבוהות )מעל  330ס"מ( ,תבוצע קונסטרוקצית חיזוק
(2
לרבות ציפו* הניצבי ,הגדלת עובי הפח ,פרופילי .R.H.S
מגולווני אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות פלטקות+קוצי
מרותכי וכדומה.
מחיר הקונסטרוקציה והאביזרי המיוחדי ,לרבות תכנונ,
(3
כלול במחיר היחידה.

 22.01.3תקרות וסינורי מלוחות גבס
א.

לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ .הלוחות יהיו אטומי ו/או מחוררי,
בהתא לתוכניות.
הלוחות המחוררי כוללי כולל ממברנה אקוסטית בעובי  0.2מ"מ
ברמת ספיגה של  NRC 0.85  0.8המודבקת ללוחות.
סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל ,לא תשול כל תוספת בגי
חירור לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

ב.

השלד יקבע ע"י מהנדס מטע הקבל ע הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי
התליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.
יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג .F47
בקרניזי המעוגלי יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימי.
השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצר.
תקרות אריחי גבס מחורר יהיו ע קונסטרוקציה מסוג "פיי ליי"צ על
כל רכיביה.

ג.

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה ,ספרינקלרי,
גלאי ,גרילי למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזי דקורטיביי יש להקפיד על הרכבת פינות מג חיצוניות מפס
פלדה מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.
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ד.

במידת הצור ,+יתוכנ ויבוצע ע"י הקבל ועל חשבונו ,חיזוקי סמויי
לקרניזי תאורה לצור +נשיאת הגופי .פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל
וכלול במחירי היחידה.

ה.

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכ לצבע.
מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתא למפורט וכ להנחיות
האדריכל.

ו.

צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר ,ברולר קצר בלבד ,ע"פ הנחיות
היצר ,בגוו לבחירת האדריכל.

ז.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר צמר זכוכית בעובי  50מ"מ
ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,כולל ציפוי שקיות פוליאטיל כבה מאליו
בעובי  30מיקרו.

 22.01.4עבודות גבס במרחבי מוגני
חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבי מוגני יבוצעו כפו*
א.
לתק ישראלי   5075מערכות של ציפויי וחיפויי פנימיי במרחבי
מוגני.
תקרות גבס רצי* במרחבי מוגני יבוצעו כפו* לתק ישראלי 5103
ב.
חלק .3,2,1
 22.02תקרות אקוסטיות ו/או תותב
 22.02.1דרישות כלליות
א.

כל התקרות יעמדו בת"י  5103ולתק רעידות אדמה וכ בדרישות
עמידות אש לפי ת"י  ,921ומסומנות בתו התק.

ב.

הקבל יהיה קבל מאושר בעל ניסיו ומוניטי בהרכבת תקרות
אקוסטיות ,מאושר ע"י המפקח.

ג.

הקבל ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת
התליה ,העיגו והחיבור וכ שלבי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר
ומערכות אחרות .על הקבל האחריות לתאו מלא של ביצוע התקרה
בכל שלב ושלב .שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי
המערכות האלקטרומכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.

ד.

על הקבל להגיש ,על חשבונו ,תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור
המפקח .הקבל יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .התוכניות יאושרו
ג במכו התקני.

ה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות ע סימו ברור
של ש היצר ויאוחסנו במקו יבש ומוג.

ו.

מפלס התקרה יסומ לכל אור +הקירות ,הקורות והעמודי שעימ באה
התקרה במגע .הסימו יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

ז.

כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקי בקליפוני עליוני כנגד רעידות
אדמה.

ח.

במרחב מוג יבוצעו חיזוקי ע"פ דרישות פיקוד העור*.

 22.02.2תקרות אקוסטיות עשויות אריחי ומגשי מפח ,מחוררי ו/או אטומי
א.

על הקבל לספק ולהתקי באזורי שוני בבני בהתא לתכניות,
תקרות אקוסטיות עשויות אריחי ומגשי פח מגלווני ,מחוררי
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)אקוסטיי( ו/או אטומי .לכל מגש תהיה "כת*" בגובה  40מ"מ
לפחות ,ע כיפו* פנימי של  10מ"מ לצור +חיזוק המגש.
ב.

אחוז החירור באריחי ובמגשי המחוררי יהיה  .26%החירור יהיה
מיקרו פלוס בקוטר  2מ"מ.

ג.

הפח יהיה צבוע בצבע מוכ ) (PRE-PAINTמשני הצדדי .הצביעה של
הפח תיעשה בתנור .הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקו פוליאסטר
בעובי  80מיקרו ,בגוו  RALלפי בחירת המפקח .הצד הפנימי של
הפחי ייצבע בצבע להגנה .הצבע יהיה עמיד לכיפופי ללא סדקי.

ד.

המגשי ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה
מתאימה עשויה מפח מגולוו ומוטות הברגה.

ה.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקי שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי
שייגר נזק לאלמנט עצמו או לסמוכי אליו.
כיוו ומיקו הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי
הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמי לצור +הקשחת המגשי.
החיבורי בי הלוחות יהיו נקיי ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור
או אמצעי אחרי כשלוחות צמודי אחד לשני.

ו.

בתו +התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשי ל
.NRC 0.75
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה ג אספקה והתקנת פרופילי מעבר
לאור +קירות ,מחיצות ,סינרי וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.
הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוו  RALהתוא את התקרה
עצמה ו/או בצבע שחור .יש להקפיד על חיבורי נאותי של הפרופילי
)אחד למשנהו( וכ על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקי בהחלט.

ז.

ח.

התקרות תכלולנה חיתו +פתחי ,חורי ואלמנטי אחרי כנדרש .כל
החיתוכי יבוצעו במפעל ,לא יותר לבצע חיתוכי באתר.

ט.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשי בכל מקו על מנת לאפשר גישה
נוחה לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשי ,קוי מנחי ופרטי קצה
יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

י.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעי בעובי  25מ"מ
ובמשקל מרחבי  80ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  25מ"מ
ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,כולל ציפוי שקיות פוליאטיל כבה מאליו
בעובי  30מיקרו.

יא.

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחי או מגשי( במרחב
המוג יבוצעו כפו* להצעות תק ישראל   5103חלק  4מאוקטובר  2010
תקרות תותבות פריקות :כללי תכ והתקנה במקלטי ובמרחבי
מוגני.
בי היתר תשומת הקבל מופנית לדרישת התק להתקנת תפסי אחיזה
בי האריחי או מגשי ופרופילי הנושאי .כל הנ"ל כלול במחיר
היחידה.

 22.03עבודות ע!
 22.03.1העבודות יבוצעו בהתא למפורט בתוכניות ובפרטי ולפי פרטי ומפרטי היצר.
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 22.03.2הקבל יתכנ ויגיש ,על חשבונו ,לאישור מנהל הפרויקט תוכניות ביצוע לכל
האלמנטי .חיזוקי קונסטרוקטיביי יחושבו ע"י מהנדס מטע הקבל כולל
הגשת חישובי סטטיי.
 22.03.3כל מוצרי הע /יהיו מוגני מפני התפשטות אש כחלק מתהלי +הייצור של המוצר
או בתוספת ,בכל צידי המוצר ,למש +זמ כנדרש בת"י  921 ,755ובחוק התכנו
והבניה ובאישור יוע /הבטיחות .הקבל יגיש אישור מכו התקני על עמידות
באש בהתא לנדרש בתק.
 22.03.4תנאי לתחילת ביצוע העבודה בפועל הוא:
קבלת אישור המהנדס והאדריכל למערכת תוכניות הביצוע.
א.
אישור סוג הע /הגוו והגימור שלו ע"י האדריכל.
ב.
הכנת דוגמא מושלמת באתר.
ג.
לימוד מדוקדק ע"י הקבל של כל המערכות האלקטרומכניות
ד.
המתוכננות והתאמת התכנו והביצוע למערכות הנ"ל.
 22.04כסאות באודיטוריו
 22.04.1כללי
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

פרטי הכסאות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטי ולדרישות התקני.
המושבי יהיו מורכבי באול מדורג.
הקבל יגיש דגמי ואישורי תו תק של כל מוצרי והאביזרי שבה
ברצונו להשתמש וכ קטלוג היצר לגמר הכסא לאישור המפקח בצירו*
מפרט היצר והתאמתו לדרישת המפרטי המצורפי.
לאחר אישור הדג המוצע ע"י הקבל ,יתקי הקבל כיסא אחד ויזמי
את המפקח והאדריכל לבדיקה של הכסא.
רק לאחר קבלת כל האישורי יוכל הקבל להמשי +בייצור והתקנת כל
יתר הכיסאות.
על הקבל להגיש תכניות עבודה מפורטות וממוחשבות בקנה מידה 1:1
של כל חלקי המושב ,כולל חתכי אופקיי ואנכיי ,צורת חיבור
למבנה ,מלבני ,כנפיי ,גמר ליד קירות ופרטי פרזול ,וזאת בנוס*
לתוכנית סידור הכסאות לאחר ביצוע המדידה באתר.
לא יחל הקבל ביצור כל חלק שהוא מ המושב בטר קיבל את אישור
האדריכל לתכניות .התכניות יוגשו בעותק אחד במדיה מגנטית ,לאחר
שיאושרו בכתב ע"י המפקח .על הקבל לקחת בחשבו את מש +זמ
אישור התוכניות ולא יוכל לקבל כל תוספת שהיא עקב עיכוב בקבלת
האישורי.
אשור המפקח על התכניות שהוגשו ע"י היצר יחייב את היצר לייצר
היחידות לפי התכניות המאושרות ואי לסטות מה.
על הקבל לאשר את כל חלקי הכסא ע"י המפקח ומעבדה מוסמכת.
כל החיזוקי והחיבורי שידרשו יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבל ועל
חשבונו.

 22.04.2חלקי מתכת
כל חלקי המתכת ייוצרו מחומרי חדשי ,בעלי תו תק ,בכל מקרה בו
א.
קיי תק כזה.
כל חלקי מתכת יעברו ניקוי כימי או בהתזת חול להסרה מלאה של
ב.
לכלו ,+חלודה ושמ ,לפני צביעה או לפני ציפוי אלקטרוליטי.
כל ההלחמות והריתוכי יבוצעו במלוא ההיק* ולפי כללי המקצוע.
ג.
ההלחמות תהיינה שלמות ,מלאות ,ללא נקבוביות או שלקה.
חלקי מתכת שאינ מולחמי או מרותכי יובטחו ע"י שני ברגי או
ד.
שתי מסמרות לפחות.
חלקי מתכתיי גלויי לעי יהיו מוגני ע"י צבע או ע"י ציפוי מתכתי,
ה.
הכל לפי ההזמנה .חלקי אחרי יהיו עמידי בשיתו(CORROSION)) +
או מוגני מפניו ע"י ציפוי.
כל הפרזולי יהיו מצופי.
ו.
כל הברגי והמסמרות והקשיחי האחרי יהיו מצופי.
ז.
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ח.
 22.04.3גימור
א.

ב.

ג.

פח מתכת יהיה מסוג מעולה מותא לריהוט ,מעורגל ,ע הרפיה ,מתוח
ומיושר.
כללי
כל החלקי הנראי לעי וכל החלקי הנגישי יהיו נקיי ומלוטשי
ופניה יהיו חלקי ,ללא בליטות ,גבשושיות ,שקעי ,שברי ,סימני
עיבוד ,שריטות או סימני אחרי כלשה.
לא יהיו בכסא פינות חדות והמקצועות והשפות יהיו מעובדי ולא
חדי .לא יהיו פגמי בחומר או בציפוי .משטחי קטעי מכופפי יהיו
חלקי ,ללא קמטי וללא סדקי.
ציפויי אלקטרוליטיי ,צבע ,לכה
הגוו יהיה טבעי ,הברק יהיה מאט משי.
משטח הציפוי יהיה גלוי ,אחיד ולא יהיו בו פגמי ,מקומות לא מצופי,
חספוס הנגר ע"י פעולת הציפוי ,או מקומות שהציפוי בה מתקל*.
המוצר יהיה נקי ולא יהיו בו סימני של נזק כל שהוא.
גמר הבד בגווני שוני לבחירת האדריכל כולל שילוב מספר גווני.

 22.04.4אריזה ומשלוח
הכסאות יארזו למשלוח כ +שיהיו מוגני ,לא יפגעו ולא יגר נזק בעת המשלוח
עד להרכבת.
בנוס* לכ ,+חלקי מרופדי יעטפו ביריעות פלסטיק ,להגנה מפני הכתמה
ולכלו.+
המשלוח ליעד המזמי יעשה ברכב מתאי סגור המיועד להובלת ריהוט.
 22.05דוגמאות
 22.05.1על הקבל להכי דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה ,ציפוי ,תקרה ,רצפה וכו',
המורכבי במסגרת עבודותיו ,ולקבוע אות במקומות עליו יורה המפקח.
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה ג את
תעלות התאורה.
 22.05.2הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק :את דרישות
המפקח ,את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי
המפקח.
 22.05.3הביצוע הכולל של העבודות ייעשה א +ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על
ידי המפקח והכללת השינויי ,כפי שידרשו.
 22.05.4גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.
 22.05.5בנוס* לכל האמור לעיל על הקבל לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל
האביזרי האחרי שיש בדעתו להשתמש בה ,בעת ביצוע התקרות :סרגלי
גמר ,ברגי ,פחי ,אביזרי אקוסטיקה ,וכו'.
 22.06אופני מדידה ותשלו מיוחדי
 22.06.1אלמנטי גבס )מחיצות ,תקרות ,סינורי וכו'(
בנוס* לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללי ג את הנאמר להל:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונ ואישור מכו התקני
א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטי מיוחדי כמפורט לעיל לרבות
ב.
תכנונ כולל פרופילי ..R.H.S
עיבוד פתחי כנדרש.
ג.
את כל האיטומי למיניה לרבות איטו סביב תעלות וצינורות בצמר
ד.
זכוכית  +מרק לפי פרט אקוסטיקה.
כל החיזוקי והחיבורי ,קונסטרוקצית העזר ,חיזוקי דיאגונליי,
ה.
חיזוקי לרעידות אדמה ,חומרי העזר למיניה וכל הנדרש להתקנה
מושלמת.
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את כל האיטומי למיניה כנגד מעברי אש לפי הנחיות יוע /הבטיחות
ו.
ואיטו סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית  +מרק לפי פרט
אקוסטיקה.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרי אמיתיי ובמידות כפי שידרוש
ז.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בה
ח.
והנובעות מה ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקו כל ליקוי
שיתגלה בה וכל שינוי שיידרש.
עיבוד במעוגל ובשיפוע.
ט.
פרופילי פינות.
י.
שפכטל.
יא.
המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחי למיניה ,בכל גודל שהוא.
מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  10ס"מ מעל תקרות
אקוסטיות.
 22.06.2תקרות אקוסטיות
בנוס* לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללי ג את הנאמר להל:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונ ואישור מכו התקני.
א.
הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר ,גלאי עש וכיו"ב ולמערכות אחרות
ב.
כנדרש.
חומרי עזר וכל המוצרי והאביזרי הדרושי לביצוע העבודה.
ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוו לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל
ד.
החיזוקי כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושל של העבודה
ה.
בכפו* לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרי אמיתיי ובמידות כפי שידרוש
ו.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בה
ז.
והנובעות מה ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקו כל ליקוי
שיתגלה בה וכל שינוי שיידרש.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה
ח.
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחי למיניה ,בכל גודל
שהוא.
 22.06.3מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העור* לביצוע עבודות במרחבי מוגני
כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפי נפרדי.
 22.06.4מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות ,תקרות ,ציפויי שוני וכו'(
כוללי פתיחת פתחי לציוד מיזוג אויר ,גופי תאורה ,גילוי אש וכו' לרבות
תאו הפתחי.
 22.06.5קונסטרוקצית נשיאה
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטי בפרק זה )מחיצות ,תקרות,
ציפויי וכו'
מכל סוג שהוא( כוללי תכנו וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה .הקבל יכי על
חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערו +על ידי מהנדס רשוי,
לאישור המפקח .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבל .כל
הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבל.
 22.06.6מחירי הכסאות באודיטרויו כוללי את כל האמור לעיל וכל הנדרש ע"י הספק
עד לקבלת כסא מושל ,מותק במקומו.
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פרק   57קווי מי וביוב
57.0

הוראות כלליות
1.01

תאור העבודה
העבודות במכרז זה כוללות הנחת קווי ביוב ,מי וחיבור קווי ניקוז ממגרש בניי
מדעי חברה.
הקווי יונחו בדר +כלל ברצועות כבישי א +ג בשטחי פתוחי ולאור+
גבולות מגרשי.
המזמי רשאי משקוליו הוא לצמצ את היק* העבודה שתבוצע בפועל ביחס
למתואר בכתב הכמויות ובתכניות ,או לספק בעצמו חלק מהציוד כגו אביזרי
צנרת וכו' ולקבל לא תהיה זכות לדרוש ולקבל פיצוי על כ +או לדרוש שינוי
במחירי היחידה עקב כ.+

1.02

תחולת המפרט הכללי
מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד ע מסמכי חוזה ומפרט ,הוא כר +א' 
כללי ,חלקי  1, 2ו  3לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות ,בהוצאת
המינהל לתשתיות ביוב )להל "המפרט הכללי"( ,מהדורה שלישית   ,2001הכל
כאמור באותו מפרט ,וכ ע המפרט הכללי לעבודות בני שבהוצאת הועדה
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחו ומשרד הבינוי והשיכו על כל פרקיו,
בהוצאה האחרונה שלה )להל "המפרט הבינמשרדי"(.

1.03

אמצעי זהירות
הקבל יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה ,העובדי והציבור ולנקיטת כל
אמצעי הזהירות הדרושי למניעת תאונות עבודה ,לרבות תאונות הקשורות
בעבודות חפירה ,הנחה ,הובלת חומרי ,הפעלת ציוד מכני וכו' .הקבל ינקוט
בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אד באתר או בסביבתו בעת בצוע
העבודה ויקפיד על קיו כל התקנות וההוראות של משרד העבודה ואלו
הנדרשות בהתא לחוקי התכנו והבניה .הקבל יתקי מעקות ,גדרות זמניות,
דיפוני ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הצבור מתאונות העלולות
להגר בשל המצאות של בורות ,תעלות ,ערמות עפר ,חומרי ומכשולי
אחרי באתר .לפני תחילת העבודה בכל קטע וקטע ,יעביר הקבל למפקח
לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות ,הדיפו ,התמיכות והשלטי בה
ישתמש ,כולל תכנו הנדסי מלא .מיד ע סיו יו העבודה ,בכל חלק של האתר,
חייב הקבל למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק
את כל המכשולי שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.
כל מש +העבודה בכלל ,ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ,הנחת צנורות ובניה
בתו +התעלות באתר העבודה בפרט ,על הקבל לנקוט בכל האמצעי הדרושי
להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות ,כולל דיפוני ותמיכות ,ג כאשר
החפירה נעשתה לפי המפרט ,ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע
הטבעי ,והוראות התק הישראלי לחפירות ליסודות .למטרה זו יהיה על הקבל
להעסיק ,על חשבונו ,יוע /קרקע מוסמ +הבקי ומנוסה בסוג זה של העבודות
ושיאושר מראש ע"י המפקח .תכנו כל אמצעי הדיפו והתימו +טעו חתימתו של
יוע /הקרקע ,אשר יועסק ע"י הקבל ועל חשבונו .עליו לדאוג להרחקת האדמה
שנחפרה מתו +התעלה למרחק של לפחות  2.0מ' משפתה ,כדי למנוע לח /נוס* על
דופ החפירה .כמו כ ,על הקבל ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מירביי
לעובדיו ,בעת ביצוע עבודות שונות בתו +החפירה ובקרבתה ,להגנה מפני מפולות,
על ידי שימוש בתא הגנה ,תמיכות ,דיפוני ,כובעי מג וכד'.
במקרה של עבודה ,תיקו ו/או התחברות לביבי או שוחות בקרה קיימי על
הקבל לבדוק תחילה את הביבי או השוחות להמצאות גזי רעילי ולנקוט
בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בי היתר את אלו:
א.

לפני שנכנסי לשוחת בקרה ,יש לוודא שאי בה גזי מזיקי ויש בה
כמות מספקת של חמצ .א יתגלו גזי מזיקי או חוסר חמצ ,אי
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להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררי
מכניי .רק לאחר שסולקו כל הגזי ומובטחת הספקת חמצ בכמות
מספקת ,תותר הכניסה לתא הבקרה ,אבל רק לנושא מסכות גז.
ב.

מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לש איוורור הקו ,לתקופה של 24שעות
לפחות לפי הכללי הבאי:
לעבודה בתא בקרה קיי  מכסה השוחה שבו עומדי לעבוד

והמכסי בשני התאי הסמוכי .סה"כ שלושה מכסי.
לחבור אל ביב קיי  המכסי משני צידי נקודת החיבור.


ג.

לא יורשה אד להיכנס לשוחת בקרה אלא א כ יישאר אד נוס*
מחו /לשוחה אשר יהיה מוכ להגיש עזרה במקרה הצור.+

ד.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהי ע
סוליות בלתי מחליקות והוא ג יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל
אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחו /לשוחה.

ה.

הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  3.0מ' יישא מסכת גז מתאימה.

ו.

בשוחות בקרה שעומק עולה על  5.0מ' יופעלו מאווררי מכניי לפני
כניסת אד ובמש +כל זמ העבודה בשוחה.

עובדי המועסקי בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי
בטיחות הנדרשי ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
הקבל יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגר לחיי אד וחיה או לרכוש עקב אי
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמי לא יכיר בשו תביעות מסוג זה אשר
תופננה אליו ,לעומת זאת המזמי שומר לעצמו זכות לעכב תשלו אות
הסכומי אשר יהוו נושא לויכוח בי התובע או התובעי לבי הקבל .את
הסכומי הנ"ל ישחרר המזמי רק לאחר יישוב הסכסו +או חלוקי הדעות
בהסכמת שני הצדדי או בוררות עפ"י מסמ +אחר בר סמכא .כל תביעה
לפיצויי עקב תאונת עבודה לעובד של הקבל ,או לאד אחר ,או תביעת פצויי
לאוביקט כלשהו שנפגע באתר העבודה או בסביבתו ,תכוסה ע"י הקבל
באמצעות פוליסת בטוח מתאימה והמזמי לא ישא באחריות כלשהיא בגי נושא
זה .אי תשלו הפרמיה בגי פוליסת ביטוח זאת הינה הפרה יסודית של תנאי
החוזה ,והמזמי יהיה רשאי מיד לעכב את כל התשלומי המגיעי לקבל.
אי בהוראות סעי* זה כדי לפטור את הקבל מאחריותו המלאה לבטיחות של
עובדיו או של כל אד אחר העלול להפגע כתוצאה מעבודות הקבל.
לפני תחילת העבודה ובכל ספק באשר לביצוע תקי ומלא של אמצעי זהירות
כמפורט במסמ +זה ,יזמי הקבל על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד
העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ,ויבצע את כל הנחיותיו.
בכל מקרה ,וג א לא מפורט הדבר באופני המדידה והתשלו ,ובכתב
הכמויות ,העלות הכוללת של העבודות ,הציוד ,והחומרי המתחייבי מנקיטת
אמצעי זהירות כמפורט לעיל ,רואי אות ככלולי במחירי היחידה שוני ולא
ישול עבור בנפרד.
1.04

מדידה וסימו
"המזמי" לא יספק לקבל סימו בשטח של תוואי קווי הביוב הקיימי ו/או
המתוכנני .על הקבל לפנות למודד שביצע את המדידות ששימשו לתכנו
המפורט ולקבל ממנו על חשבונו את כל הנתוני הדרושי לחידוש המדידה ו/או
להזמי ממנו על חשבונו את חידוש המדידה והסימו .בנוס* ,במידה ותנת
הוראה בכתב ע"י המפקח על הקבל לסמ ולמדוד תוואי של קו הסניקה בקטעי
ובאזורי שלא נכללו במסגרת המכרז .תוואי המדידות יהיה לפי הנחיות
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והוראות המפקח באתר .לפני תחילת העבודה יסמ הקבל ,באמצעות מודד
מוסמ ,+על חשבונו ,את קו הסניקה המתוכנ ,לפי האיתורי והסימוני
בתכניות ,ו/או באזורי נוספי לפי הוראות המפקח באתר ,ימדוד ויאז מחדש
את פני הקרקע .באות קטעי שיורה המפקח ,יבצע הקבל מדידות חדשות
ויכי תשריטי הכוללי תכנית אתר חדשה וחת +לאור +קו הסניקה המתוכנ
לפי המסומ בתכניות ולפי הוראות שינתנו לו ע"י המפקח באתר .על החת+
ובתכנית האתר הקבל יסמ את פוליגו ציר המדידה המקורי ויעדכ את מיקו
כל העצמי והמכשולי הקיימי בשטח ,אלו שלאור +תוואי העבודה ואלו
החוצי את התוואי כגו :בניני ,דרכי ,קווי ביוב ,מוצאי ביוב מהבניני
השוני כולל מיקו בורות רקב וספיגה ,קווי ניקוז ומי כולל סימו השוחות
הבנויות עליה ומדידת רו תחתית השוחות הקיימות ,מעבירי מי ,תעלות
ניקוז ,גדרות ,עצי וכד' .כל התשריטי ישורטטו על פי כל כללי המקצוע על
גליונות נייר שרטוט שקו* בגודל ) A0לרבות תכנית מפתח לסביבה ולגליונות(
ויועברו למפקח אשר יחליט סופית על תוואי ורומי קו הסניקה המתוכנ לביצוע
במסגרת מכרז/חוזה זה והקבל יבצע את החפירה עבור התעלות לפי הוראות
המפקח.
לפני תחילת העבודה על הקבל לאתר ולמדוד את רו תחתית השוחות הקיימות,
שעל קווי הביוב הציבוריי הקיימי ,אליה יש לחבר קווי ביוב חדשי
המתוכנני לביצוע במסגרת מכרז/חוזה זה .במקו שמתוכננת בניית שוחה
חדשה על קו קיי על הקבל לחפור ולגלות את הקו ולמדוד את רומו .כל
תוצאות המדידה תועברנה למפקח.
המפקח יבדוק ויאשר את נכונות המדידות והסימו ורק לאחר קבלת אישור
בכתב מאת המפקח יחל הקבל בביצוע העבודה.
בסיו העבודה יעדכ הקבל) ,ע"י מודד מוסמ ,(+את התכניות שהוכנו על ידיו
ויסמ עליה ג את כל העבודות שתבוצענה על ידיו על כל פרטיו ,הכל לפי הנדרש
בסעי*  300.6של ה"מפרט הכללי" וכמפורט להל.
לצור +ביצוע כל עבודות המדידה ,הסימו ועדכו התכניות יעסיק הקבל
בקביעות מודד מוסמ +האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודתו .בידי המודד הנ"ל
ימצאו בקביעות כל המכשירי ,הציוד וכוח העזר הדרוש לעבודות המדידה
והסימו.
כל עבודות המדידה והסימו טעונות אישור בכתב של המפקח ,אול אישור כזה
לא ישחרר את הקבל מאחריותו לנכונות.
אחריות הקבל עבור מדידה וסימו היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו
כל תיקו במדידה ובסימו ,א כתוצאה משגיאה )של כל צד שהוא( וא
כתוצאה משינוי תכניות.
לא ישול בנפרד עבור עבודות המדידות והסימו ,שפורטו במפרט מיוחד זה,
כולל הכנת שרטוטי כנדרש וכ עבור כל המדידות הנוספות שתדרשנה על ידי
המפקח וההוצאות עבור תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השוני שבכתב
הכמויות .על הקבל להביא בחשבו את כל העיכובי העלולי להגר לעבודה
ו/או למועד השלמתה עקב עבודות המדידה ,השרטוט והסימו ,בכל שלב של
העבודה ,ו/או עקב המתנה לסיו עבודות המדידה והשרטוט והכנת תכניות
ל"ביצוע" .תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או הארכת זמ ביצוע העבודה עקב הנ"ל
לא תובאנה בחשבו.
א הקבל לא יבצע המדידה והסימו הנדרשי בכל שלב שהוא תו +שבוע מיו
קבלת ההוראה מאת המפקח ו/או מיו סיו העבודה ו/או המודד שיועסק על
ידי הקבל לא יהא מודד מוסמ +רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימו ע"י
מודד מוסמ +שיבחר על ידו ולחייב את הקבל בכל ההוצאות הכרוכות בכ.+
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1.05

תכניות עדות ) (AS MADEממוחשבות
בסיו העבודה ,או בשלבי ביניי במידה וידרש ע"י המפקח באתר ,יגיש הקבל
למזמי ולמפקח תכניות עדות )לאחר ביצוע( כדלקמ:
.1

תכניות העדות שתבוצענה ע"י מודד מוסמ +בלבד יהיו ממוחשבות
וימסרו למזמי כקובצי  DWGעל גבי דיסקט ,ובהדפסת תכניות על גבי
חמישה סטי של העתקי תכניות חתומי .נציג הקבל יחתו על
ההעתקי ויאשר בכתב ידו את אמיתות תכנית העדות .על גבי התכניות
יירשמו פרטי הקבל והמודד כגו :ש ,טלפו ,פקס ,כתובת וכו' .תכניות
העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלו.
כל הפרטי שיסומנו בתכניות ייבדקו ויאושרו ע"י המפקח.

.2

.3

תכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי
מודד מוסמ +וה יוכנו כדלהל:


הרקע לתכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנו הקיימות
של העבודה ו/או על רקע מפות כבישי ,שבילי ופרצלציה של
מגרשי שג ה ממוחשבי ועל רקע גושי וחלקות .במפת
העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוו אפור וקווי ומתקני
הביוב יודפסו בצבע אחר בולט )אדו( .בהעדר כל הנחייה
אחרת תכניות העדות תהיינה בקנ"מ של מפות התכנו המפורט.



תכניות העדות הממוחשבות תהיינה ניתנות לקליטה בתוכנת
אוטוקד ) (AUTOCADאו שווה ער +טכני.



המדידה תהיה מחולקת לשכבות ,שכבות לקווי הצנורות לפי
קוטר ,שכבות לשוחות ,שכבות למתקני שוני ,שכבות
לעבודות עפר ,שכבות אביזרי ,שכבות לעבודות חשמל וכו'.



המדידות והשרטוטי יהיו קשורי אל מערכת רומי מוחלטת
וקואורדינטות ארציות חדשות .כמו כ ,ימדדו ויצויינו בתוכניות
מרחקי אל עצמי קיימי בשטח.



כל האובייקטי הכלולי בתכנית העדות יהיו אמיתיי ולא
סמלי ).(Symbols

תכניות עדות לצנרת ביוב מי ולמתקני שוני תכלולנה תמיד את
הנתוני הבאי:
א.

מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק
את מצב קווי הביוב והמתקני בתכנית העדות בגודל אמיתי
) 1יחידה =  1מ'( וקואורדינטות.

ב.

בנתוני המדידה של שוחות הביוב ,יש לציי באופ ברור:
ש השוחה

רו מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.

רו מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.

רו מפלס תחתית הצנור או הצנורות בכניסה לשוחת

בקרה.
רו מפלס תחתית הצנור ביציאה משוחת בקרה.

רו מפלס תחתית צנור של מפל בכניסה לשוחת בקרה.

רו מפלס תחתית צנור של חיבור מגרש לדופ שוחת

בקרה.
רו מפלס תחתית צנור של הכנה לחיבור בעתיד ,או של

חיבור מגרש בקצה ההכנה.
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ג.

קוטר ועומק השוחה.
סוג וגובה המפל.
סוג וקוטר מכסה   25טו 8 ,טו .קוטר פנימי של
מכסה יהיה  60ס"מ.
סוג השוחה  יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה.
סוג תקרה  טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.
סוג העיבוד בשוחה  עיבודי בטו או פלסטיק.
סוג מחברי שוחה  איטוביב או רגיל.
כ  /לא.
שימוש באטמי איטופלסט

בנתוני המדידה של קווי ביוב ,יש לציי באופ ברור:
אור +קטע קו ביוב בי מרכזי שוחות בקרה או בי

עמודי סימו ובכל מקרה לפחות כל  150מ'.
קוטר קטע קו ביוב "באינטשי" א הצינור מפלדה

ובמילימטרי א הצינור מסוג אחר והחומר ממנו
עשוי הצנור .במקרה של צנורות פלדה עובי דופ ,סוג
הציפוי הפנימי ,והעטיפה החיצונית.
חיצי זרימה.

שיפוע בי שוחות.

איתור של עטיפות בטו או מיקו שינוי בסוג הצנור

ואורכ בתנוחה.
ציו מעברי קיר תומ.+

ציו וסימו חציות ע מערכות תתקרקעית אחרות

)קווי ביוב ,מי ,ניקוז ו;כו'(.

העלות הכוללת של הכנת תכניות עדות כמתואר לעיל ,כלולה במחירי היחידה
השוני ,ולא ישול עבורה בנפרד.
הכנת תכניות עדות ממוחשבות ע"י מודד מוסמ +ומסירת הדיסקטי יחד ע
חמישה סטי של העתקי חתומי ע"י המודד המוסמ +בצורה מסודרת
למפקח ,בדיקתו ואישורו כי הוכנו כנדרש ,ה תנאי מוקד לבדיקת החשבו
הסופי של הקבל ע"י המפקח.
57.1

עבודות לאספקת והנחת קווי ביוב ,מי וניקוז
 57.1.1כ ל ל י
הסעיפי הבאי מתיחסי לכל עבודות העפר הכלולות במכרז/חוזה זה :חפירת
תעלות עבור הנחת הצנורות והרחבת החפירה לבניית השוחות.
המונח "חפירה" פרושו לצור +מכרז/חוזה זה ,חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע
באמצעות כל סוגי הציוד ,כלי מכניי ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיי
א +לא יותר לקבל לבצע פיצוצי.
תשומת לב הקבל מופנית לעובדה שחלק מהקווי הכלולי במסגרת
מכרז/חוזה זה מתוכנני להנחה לאור +מערכות שרותי תתקרקעיי קיימי
הכוללי :קווי מי ,קווי ביוב ,קווי ניקוז ,קווי טלפו ,חשמל וכבלי טלויזיה
קיימי .מיקו מערכות השרותי התתקרקעיי הקיימי המסומני בתכניות
הוא משוער ,חלקי ,ואיננו מלא ו/או מדוייק .לפני תחילת ביצוע עבודות כלשה
על הקבל לוודא ולאמת את מיקומ המדוייק של כל מערכות השרותי התת
קרקעיי הקיימי ,לרבות באמצעות חפירה בידיי לגילוי ,איתור ומדידת
מיקומ ורומ המדוייק .על הקבל לבדו מוטלת האחריות לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הדרושי כדי לשמור על שלמות של כל מערכות השרותי התת
קרקעיי הקיימי ,עד השלמת עבודתו .הקבל ינקוט בכל אמצעי הזהירות
הדרושי ,בזמ ביצוע עבודות החפירה ,הנחת הצנורות ,בניית השוחות והמילוי
החוזר וביצוע החיבורי לקווי הקיימי ,כדי לשמור על שלמות ויציבות
הקווי הקיימי כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיי במידה וידרש הדבר.
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בשטח עשויי להיות מבני ומתקני קיימי או בהקמה .הקבל יבדוק ויודא
את מקומ של כל המבני ,בי שה מסומני בתכניות ובי שאינ מסומני,
על מנת לדאוג ולשמור על שלמות .על הקבל לקבל אישור לחפירה מהגורמי
הנוגעי בדבר .איסו* מידע ותאו ע הגורמי המוסמכי וכ האחריות וכל
הוצאה אחרת הנדרשת לקיו שלמות של המתקני הנ"ל ,כולל דיפו החפירות
שתבוצענה ע"י הקבל ,חלי על הקבל בלבד והוא לא יפוצה על כ +בנפרד ע"י
המזמי.
על הקבל להמנע מכל פגיעה במבני ובמתקני וכ מכל הפרעה למהל +התקי
של החיי היו יומיי במקו .מבלי לגרוע מ האמור במפרט הכללי ,על הקבל
לתק בהקד ועל חשבונו כל נזק אשר יגר על ידיו למבני ומתקני קיימי.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות שפורטו לעיל תחשבנה ככלולות במחירי
היחידה השוני שבכתב הכמויות ולא ישול עבור בנפרד .כמו כ ,לא תוכרנה
כל תביעות מצד הקבל בגי עיכובי שנגרמו עקב מילוי הדרישות שפורטו לעיל.
רואי את הקבל כאילו עשה קדוחי נסיו ,סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופ
יסודי את טיב הקרקע וביסס את הצעתו בהתא לסוגי הקרקע הקיימי .לא
ינת כל תשלו בגי חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע.
 57.1.2חפירה ומילוי חוזר של תעלות להנחת צנורות
א.

כללי
החפירה של תעלות להנחת צנורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקי
 5701ו  01של המפרט הכללי .פרטי ומידות החפירה ופרטי נוספי
יהיו בהתא לתכנית סטנדרטית מס'  90טפוס  IIלצנרת מכל סוג שהוא
ע השינויי והתוספות שיפורטו להל.
במקומות בה יתגלו מי תהו ו/או במקומות שיורה המפקח ,תבוצע
התעלה לפי פרט סטנדרטי מס'  90טיפוס  IVכמפורט להל.
תחתית התעלה תהודק היטב לפני הנחת הצנורות כמפורט ולשביעות
רצו המפקח.
החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול דיונות נקי או מסוג טו* נקי
מאבני או מחומרי אורגניי ,בעל גודל גרגיר מכסימלי של  3מ"מ.
הטו* יהיה שטו* ורחו /ויכיל גרגירי לא פריכי ולא שבירי .הטו*
יענה על דרישות תקני ישראל המתאימי ויכיל לכל היותר  5%חומר
עובר נפה  .200הטו* יהיה ממחצבה מאושרת ע תעודות מתאימות.
חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק.
המילוי החוזר יבוצע בהקד האפשרי ,אול לא לפני תיקוני ראשי
ובדיקות העטיפה החיצונית ומת אישור בכתב ע"י המפקח כי נית לבצע
את המילוי החוזר.
המילוי החוזר ,עטיפות ,מצעי ותיקו לחפירות במקומות השוני יהיה
עפ"י סוג ואופי השטח כדלקמ:
שכבת החול מתחת  ,מסביב ומעל הצינור ,בכל מקו ובכל סוג קרקע,
תהיה בעובי כמצויי בפרט הסטנדרטי ובכל מקרה לא תקט מ  15ס"מ.

ב.

שטחי פתוחי
החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול עד  40ס"מ
מעל קדקד הצינור )מסומ בתכנית הסטנדרטית בכנוי "חומר מתאי"(
יהיה ממיטב הקרקע המקומית ולא יכיל אבני כלל  .א אי באפשרות
הקבל למצוא באתר העבודה "חומר מתאי" ישלי את החסר במילוי
מובא או מילוי מושאל על פי סעי*  010242010241באישור המפקח.
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המילוי המוחזר מפני "החומר המתאי" ) 40ס"מ מעל קודקוד הצנור(
או סביב שוחות או מפני עטיפות הבטו במקו שקיימות  ועד פני
השטח הפתוח יהיה כמפורט בפרט ע גודל אב מכסימלי של  3ס"מ עד
 15%בנפח .העבודות יבוצעו על פי סעיפי במפרט הכללי ,תו +הרטבה
והידוק בשכבות בידיי ובציוד מכני וברטיבות אופטימלית לדרגת
הידוק  98 %לצפיפות מקסימלית מודיפייד א.א.ש.ו.
ג.

לאור ,ובתו ,כביש מאספלט
מעל שכבת החול ועד  50ס"מ מתחת לשכבת האספלט בכביש ,או עד 15
ס"מ מתחת לשכבת האספלט במדרכה ,יבוצע המילוי מחומר מתאי
מהודק בשכבות לצפיפות של  98%לפי מודיפייד א.א.ש.ו ..מעל שכבה זו,
ועד תחתית שכבת האספלט ,יבוצע מילוי ממצע סוג א' מהודק בהידוק
מבוקר בשכבות ,כל שכבה בעובי  15ס"מ לאחר ההידוק.
חומר מתאי ,הינו חומר מקומי לא חרסיתי ,נקי מחומרי אורגניי
ואשפה .שכבה בעובי של  30ס"מ מעל החול ,לא תכיל כלל אבני .בשאר
השכבות של החומר המתאי ,תותר הימצאות אבני בגודל שלא עולה
על  3ס"מ.
העבודות יבוצעו עפ"י סעיפי  01024ו 013 57במפרט הכללי בציוד מכני
או בידיי ברטיבות אופטימלית עד לקבלת דרגת הידוק של 98%
מהצפיפות המכסימלית עפ"י מודיפייד א.א.ש.ו.
מעל מצע סוג א' יבוצע ריסוס ביטומ ושתי שכבות אספלט  5ס"מ ו 3
)סה"כ  8ס"מ( כמפורט ובמדרכה ריסוס ביטומ ושכבה אחת של אספלט
 5ס"מ .גודל אגרגט מכסימלי בשכבות האספלט יהיה עפ"י התק.

ד.

בחציית כבישי מאספלט
במקומות שבה הקווי הראשיי חוצי לרוחב כבישי מאספלט
יבוצע המילוי כדלקמ:
לאחר הנחת הצנורות ושכבות חול ימשי +הקבל ויבצע מילוי מהודק,
מבוקר ברטיבות אופטימלית של החפירה בשכבות בעובי של  20ס"מ כל
שכבה של מצע סוג א' לכל רוחב החפירה עד  30ס"מ מתחת שכבת
האספלט ,בניגוד למצויי בפרט סטנדרטי מס'  90.ההידוק המבוקר יהיה
עד צפיפות של  100%הצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד אאשהו.
מעל מילוי זה יבצע הקבל מילוי בטו ב  200עד תחתית שכבת
האספלט) ,עובי שכבת בטו של  30ס"מ( ומעליו ריסוס ביטומ כמפורט
ותיקו בטו אספלט בעובי  8ס"מ.
כ תכלול העבודה תקו ובנייה מחדש של יסוד בטו וחגורת בטו סמויה
בשולי המדרכה כולל זיו ושל אבני שפה שיפרק הקבל לצור +העבודה.
עפ"י הוראת המפקח ישלי הקבל אבני שפה חדשות ע תושבת בטו
שתסופקנה ותותקנה על חשבו הקבל.
הקבל יהיה אחראי לכל השקיעות שיווצרו בכביש ,בשביל או במדרכה,
ויחוייב לבצע את כל התיקוני שידרשו עד תו תקופת אחריותו שהיא
 12חדשי מיו מסירת העבודה הגמורה.

ה.

בשטחי מצעי
לאחר הנחת הצנורות ושכבת חול ,יבצע הקבל מילוי מ"חומר מתאי"
מהודק בשכבות של  15ס"מ וצפיפות  98%עד  30ס"מ מפני הקרקע .מעל
מילוי זה יבצע הקבל מילוי של מצע סוג א' מהודק בשכבות של  15ס"מ
לצפיפות של  100%כמפורט.
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ו.

במדרכות מאב משתלבת ומשטחי ריצו ביתי
במקומות שבה עובר הקו בשטחי מרוצפי באבני משתלבות או
אבני טבעיות או מרצפות ביתיות  יבצע הקבל מעל לשכבות המצע
הנ"ל שכבת חול דיונות נקי בעובי  5ס"מ ועליה מרצפות מאבני טבעיות
או אבני משתלבות בעובי  6ס"מ או מרצפות ביתיות בסוג ,בטיב ובגוו
הזהי לקיימות .עפ"י דרישת המפקח ישלי הקבל אבני משתלבות
או מרצפות שנפגעו באבני משתלבות או מרצפות חדשות בסוג ,בצורה,
בצבע ,בגוו ובטיב זהה לקיי.
הקבל יהיה אחראי לכל השקיעות וכל הקילקולי שיגרמו לכביש
ולמדרכה במש +שנה מיו ביצועה.

ז.

בשטחי בטו ,מדרגות ,קירות ,מעקות וכו'
בזמ הנחת הקוי ידרש הקבל לחצות מדרגות ,דשא ,קירות ,מעקות,
כניסות לחניות ,משטחי אספלט ,דרכי מצע ושטחי גינו.
על הקבל לקחת בחשבו שבמסגרת הנחת הקווי יהיה עליו להחזיר
את המצב לקדמותו בטיב ,בסוג ובאיכות המקורית ולשביעות רצונו של
המפקח.
אלא א צויי אחרת יהיה התיקו והחזרת המצב לקדמותו על חשבו
הקבל ובאחריותו.

ח.

במשטחי בטו או גרנוליט
פתיחת הגרנוליט תבוצע ע"י ניסור בלבד במשור דיסק.
באות מקומות שקו הביוב חוצה משטח או שביל שהיו מצופי בבטו
או גרנוליט ,על שכבות המצע המהודק יוצק משטח בטו או גרנוליט.
עבודות הבטו או הגרנוליט תבוצענה בהתא לנדרש בסעי*  40073של
ה"מפרט הבינמשרדי" .משטח הבטו או הגרנוליט שיבוצע ע"י הקבל
יהיה זהה בצורה ,בצבע ובעובי לקיי לפני שנפתח ע"י הקבל ,ו/או
בהתא להוראות המפקח ,א +בשו מקרה לא פחות מעובי  8ס"מ ע
רשת זיו בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ.

 57.1.3רוחב ועומק חפירה בכביש ,מדרכה או משטח מאספלט או בטו קיימי
אי להרוס או לפתוח כבישי ,מדרכות או משטחי כלשה ללא קבלת רשות
מאת המפקח ,ובתאו ע המועצה ,ג א ה יתוקנו לאחר מכ על חשבו
הקבל .כל הכבישי שאות חוצי הקווי יפתחו ברוחב מינימלי אפשרי.
תיקו הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המסעה כולל
שכבות מצע ,תשתית ואספלט או מרצפות או אבני משתלבות בהתא לסעי*
 57032.שכבות המצע יתאימו לדרישות סעי*  5103של המפרט הכללי ולמצויי
לעיל .התשתית והאספלט יתאימו לדרישות פרק  51של המפרט הכללי.
בתחו הכביש תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה בחת +העליו לא יעלה על
המידות המפורטות בטבלה דלהל:
עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור )מ'(

קוטר
הצינור
"10" – "3

עד
1.25
0.80

1.26
2.25
1.10

2.26
3.25
1.40

3.26
4.25
1.70

4.26
5.25
2.10

5.26
6.25
2.50

"16" – "12
"24" – "18

0.95
1.15

1.25
1.45

1.55
1.75

1.85
2.05

2.25
2.45

2.65
2.85
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פתיחת האספלט תיעשה בעזרת משור מכני ברוחב מתאי.
במקומות שידרוש המפקח יתקי הקבל דרכי עוקפות זמניות כדי לאפשר
המש +תנועה תקינה ורצופה באזור.
עומק החפירה במקומות השוני ,בנוס* על המפורט במפרט הכללי ,יענה על
הדרישות הבאות:
בכביש אספלט
במדרכה
בשטח פתוח
בחצר או בגינה פרטית

 הכיסוי מעל גב הצינור יהיה
 הכיסוי מעל גב הצינור יהיה
 הכיסוי מעל גב הצינור יהיה
 הכיסוי מעל גב הצינור יהיה

לפחות  1.5מ'.
לפחות  1.3מ'.
לפחות  1.0מ'.
לפחות  0.5מ'.

 57.1.4חפירה במקומות מוגבלי
החפירה להנחת קווי המי במדרכות קיימות תבוצע באמצעות כלי מכני קט
מסוג שיאושר מראש ע"י המפקח.
בסמו +למבני  ,בסמו +או מתחת לקווי מי של המועצה ושל חב' "מקורות",
קווי ביוב ,ניקוז ,טלפו וחשמל תתקרקעיי ,כבלי טלויזיה ,עמודי טלפו ,חשמל
ותאורה ,גדרות ,בתי וכד' ,במקומות בה יהיה השימוש בכלי מכניי בלתי
אפשרי ,בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא ,תבוצע חפירת התעלות
בעבודת ידיי .באות מקומות שהדבר ידרש ו/או לפי הוראת המפקח ידפ
הקבל את החפירות בצד אחד שלה או בשני צידיה .במידת הצור ,+לפי הוראות
המפקח ,יפרק הקבל קווי ושוחות קיימי הנמצאי בתוואי הקוי
המתוכנני ויתקי אות מחדש לאחר סיו הנחת קווי המי .כל הדרישות
המפורטות לעיל לגבי חפירה יחולו ג על חפירת התעלה בידיי.
תשומת לב הקבל מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמו+
ולדאוג לשלמות ולהמש +פעולה רצופה ותקינה של כל המערכות הקיימות
שבסמו +לה או מתחתיה תחפרנה התעלות .המפקח יהיה רשאי להורות לקבל
לבצע החפירה בעבודת ידיי א לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.
 57.1.5עבודות ביבש
א.

כללי
על הקבל להקפיד לנקוט בכל האמצעי הדרושי כדי לשמור את אתר
העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה ,הנחת הצנורות,
חיבור ,התקנת האביזרי ,ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורי
למניעת חדירת מי מכל מקור שהוא ,מי גש ,שפכי ,מי מפיצו/
צנורות ,מי תהו ,זרמי כל שה וכד'.

ב.

מי עיליי
למניעת חדירת מי עיליי יאחז הקבל לפי הצור +באמצעי
המתוארי להל ,כול או מקצת:
חפירת תעלות ניקוז והגנה.

הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אד מיומ להפעלתו ,לרבות ציוד

שאיבה רזרבי.
סילוק מי כלשה שהצטברו במקומות בודדי ,בעזרת דליי

או ציוד מתאי אחר.
הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.

מניעת קו צנורות מלצו* על פני מי בכל אחד משלבי העבודה.

כל האמצעי שינקוט הקבל לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות
רצונו הגמורה של המפקח ושל כל גור מוסמ +בעל זכויות על השטחי
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אליה ינוקזו המי .הקבל יפצה את המזמי עבור כל נזק שיגר עקב
אי מילוי הדרישות לפי סעי* זה.
ג.

מי תהו
במקומות בה תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי
התהו ,יהיה על הקבל להנמי +את מפלס המי כדי שתתאפשר עבודה
ביבש.
הקבל רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהו
ולהחזיק את החפירות יבשות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח
את יעילותה ולקבל את אישור המפקח .המפקח יהיה רשאי להורות
)והקבל חייב לפעול בהתא( על החלפת שיטת העבודה ג א הקבל
קיבל אישור מוקד לשיטה כלשהיא .הקבל לא יהיה זכאי לקבל כל
פיצוי עבור הוצאות או הפסדי הקשורי בהחלפת השיטה.
המפקח רשאי להכתיב לקבל מועד ביצוע של חלק מ הקוי הנמצאי
על גבול מי תהו בעונה שלפי דעתו לא תצרי +שאיבה להנמכת מפלס מי
תהו.
הקבל יספק ויחזיק באתר העבודה משאבה וציוד שאיבה רזרביי.
בזמ השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקי ליסודות מבני סמוכי או
מערכות צנרת ו/או שרותי סמוכות.
הרחקת המי בכל שיטה שהיא תבוצע ,באישור מראש של המפקח ,תו+
נקיטת הצעדי הבאי:
)(1

אחריות הקבל לסילוק המי
על הקבל להרחיק את המי ממקו העבודה ולהזרימ
למקו שיאושר על ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקי לרכוש
ולעבודה ,או לביצוע עבודות סמוכות )ג כאלה המבוצעות בידי
אחרי( ולא יציפו מתקני סמוכי או כל שטחי אחרי.
כל הנזקי ,מכל סיבה שהיא ,שיגרמו עקב הרחקת מי התהו,
יתוקנו על חשבו הקבל ובאחריותו.

)(2

יצוב תחתית תעלות
במקומות אשר בה נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית
או בכל אדמה שאינה יציבה בתו +מי תהו ,יחפור הקבל
בעומק של  40ס"מ מתחת למפלסי הסופיי של תחתית
התעלה וישפו +על תחתית התעלה חומר מחצבה אשר ישוקע
בתו +הבו /ויהודק במכבש מכני עד לקבלת שטח יציב ,עליו יונח
הצנור מבלי אפשרות של שקיעה.
במקומות בה תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהו ,יש
להמנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמ ארו .+מיד
ע חפירת התעלה ויצוב התחתית ,יש להוריד ולהניח את הצנור
ולבצע את כל הבדיקות כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקד
האפשרי.

 57.1.6החזרת השטח למצבו הקוד
על הקבל להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת
העבודות .עליו להקי ולבנות הגדרות ,המסלעות שהרס ,לתק קווי מי ,קווי
ביוב וצנורות ניקוז וכל מבנה אחר שנהרס או התקלקל עקב העבודה .על הקבל
לספק ולשתול דשא או צמחי זהי לאלו שהוא חש* וסילק לצור +העבודה,
הכל לשביעות רצו מחלקת הנו* של המועצה.
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כמו כ ,יתק הקבל משטחי שוני שהוא שבר ופירק לצור +ביצוע העבודות
)ריצו* מכל סוג שהוא ,בטו ,גרנוליט ,שיש וכו'( ויחזיר אות למצב הקוד
מכל הבחינות )סוג ,צבע ,גודל ,צורה ,גוו וכו'(.
א לצור +כ +יידרש ריצו* חדש ,הקבל יספק ויתקי ריצו* חדש זה עפ"י הנאמר
במפרט ובכתב הכמויות.
הקבל רשאי לדרוש מהמפקח לרשו את מצב השטח ,המבני והכבישי
בסמו +למקו העבודה לפני תחילת הביצוע .בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח
והקבל יחוייב לבצע את התיקוני שלפי דעת המפקח הוא חייב בה ,על
חשבונו .אי דרישה מצד הקבל על רישו מצב השטח והכבישי תחייב אותו
למלא את כל דרישות המפקח בנדו.
 57.1.7שוחות קיימות המיועדות לביטול
שוחות ביוב הקיימות על קו ביוב המיועד לביטול ,על פי הנחייה בכתב של
המפקח בלבד ,תפורקנה ותסולקנה כדלהל:
בשטח פתוח
הקבל יפרק את התקרה בלבד של השוחה ויסלק אותה למקו מאושר .את
החלל שיווצר ,הקבל ימלא באדמה מקומית מהודקת עד  15ס"מ מעל פני השטח
מסביב לאחר הידוק.
בשטח מרוצ
הקבל יפרק את התקרה בלבד של השוחה ויסלק אותה למקו מאושר .את
החלל שיווצר ,הקבל ימלא באדמה מקומית מהודקת כאשר את  30ס"מ
העליוני ימלא הקבל במצע סוג ב' מהודק מבוקר עד תחתית הריצו*.
מעל שכבה זו ,הקבל יבצע תיקו והשלמה של ריצו* הזהה לריצו* מסביב מכל
הבחינות כגו סוג הריצו* )אספלט ,בטו ,גרנוליט ,אבני משתלבות ,דשא וכו'(,
צבע ,גוו ,גודל ,מידות וכו'.
במקרה של שוחה בכביש ,יפרק ויסלק הקבל ג את החוליה העליונה של
השוחה ויחזיר את מבנה הכביש ע  30ס"מ עליוני ממצע סוג א' מהודק
מבוקר ,ביטומ ואספלט  8ס"מ.
 57.1.8הצנורות ביוב ,מי וניקוז
הצינורות ו/או השוחות יקבלו את אישורו המוקד של המפקח לפני רכישת
ואספקת לאתר העבודה .כל מוצר שיסופק לשטח ללא אישורו המוקד של
המפקח והקבל יידרש לסלקו מ השטח כחומר לא מתאי  כל הכרו +בכ +יהיה
על חשבונו של הקבל בלבד.
הצינורות יהיו מסוג המפורט בתוכניות וכמצויי להל:
א.

צנורות פי.וי.סי.
הצנורות יהיו צנורות מפי.וי.סי" .ביוב עבה" ) (SN-8בעלי דופ מעובה
)מי  (104.1.2בקטרי  160מ"מ   200מ"מ המיוצרי לפי תק ישראל
ת"י  884כמפורט בתכניות ע מחברי "איטוביב" לשוחות הטרומיות או
ע מחברי מיוחדי לשוחות בטו עבור שוחות יצוקות באתר.

ב.

צנורות מי
תהיה צנרת פלדה שחורה ללא תפר עובי דופ " 5/32ע עטיפת  GAL
 APCחיצונית וציפוי מלט פני .הספחי יהיו מאותה איכות של הצנרת.
החיבורי ייעשו ע"י ריתו +תו +שימוש במשחת "אקספנדר" ולפי
הוראות היצר .הצנרת תהיה בהתא לת"י  .530תיקוני ציפויי ה
פנימיי וה חיצוניי יהיו לפי הוראות יצר הצנרת.
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צנרת המי מערכת ספרינקלרי יהיה צנרת מגולבנת "סקדיול  "40ללא
תפר לפי תק  ASTM – A – 53לרבות עטיפה חיצונית חרושתית – GAL
 APCבשיחול בכל הקטרי .הספחי יהיו ספחי להברגה.
לא יותר שימוש בספחי לא חרושתיי וכל ניסיו לבצע ריתו +ע"י
קידוח .חורי וריתו +קטע צנירות במקו ספחי ייפסל מיידית.
 57.1.10הנחת הצינורות
הצנורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק  57של המפרט הכללי ובעיקר בתתפרקי
 5703, 5704ו  5707ולפי הנחיות יצרני הצנורות .בנוס* לכ +יש להקפיד במיוחד
על הנחיות ביצוע כמפורט להל.
על הקבל מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתא לשיפועי המתוכנני.
מודד מוסמ +של הקבל יהיה נוכח באתר במש +כל זמ החפירה והנחת הצנורות.
פרט למקרי שתינת רשות מיוחדת ,יונח ויבוקר קו צנורות בי שתי שוחות
סמוכות בבת אחת .תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב .הצנורות מ פי.וי.סי.
יונחו בתעלה על מצע חול דיונות מהודק ויעטפו בחול.
אי להתחיל בהנחת הצנורות לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה לשביעות
רצונו .הקווי יונחו במעלה השיפוע ,כלומר ,מהמקו הנמו +אל הגבוה.
כל הצנורות ואבזריה יונחו בקוי ישרי ,בשיפועי וברומי המסומני
בתכניות ובחתכי האורכיי ולפי הוראות המפקח .הביקורת תעשה ע"י מדידת
כל צנור וצנור במאזנת ע"י מודד מוסמ +בלבד .קביעת הצנור במקומו המדוייק
תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצנור )ולא ע"י הרמת הצנור( ובעזרת
הוספת חומר מתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצנור .לאחר שיונח הצנור
במקומו הנכו ,יבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ,ע"י מודד מוסמ +בלבד,
ויקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר נבחר מהודק" מצידיו ,כנדרש לעיל ,לכל
אורכו .אי לבצע מילוי חוזר במחברי צנורות אלא לאחר בדיקות הקו ואישור
ע"י המפקח.
מספרי גובה הצנורות שבשרטוטי מתייחסי אל התחתית הפנימית של
הצנורות )  ILאינברט(.
הסטיות המותרות בהנחת צנורות:
1.

.2

הגדרות
סטיה

הפרש בי תוצאה מתוכננת )מחושבת( לתוצאת
מדידה שנמדדה לאחר ביצוע בכל מקו
ומקו.

סטיה באחוזי 

השינוי המירבי המותר של שיפוע הצנור
באחוזי ,מהשיפוע המתוכנ באחוזי,
כתוצאה מהפרש הגובה שיתהווה בי רו
תחתית הצנור המתוכנ ,לרו תחתית הצנור
כפי שימדד לאחר ההנחה.

הסטיה המותרת בגובה לא תעלה על  1מ"מ ,כלומר ההפרש בי רו
תחתית צנור )  IL.אינברט( כפי שיבוצע ,לא יעלה על  ± 1מ"מ ביחס
לנתו תכנו כלשהו.
הסטייה המותרת בשפוע באחוזי לא תעלה על ) 0.1%כלומר א אור+
הצנור  2.50מ' והסטייה המירבית תהיה  2מ"מ ,חישוב הסטייה בשיפוע
תהיה כדלהל 2 :מ"מ על  2.5מ' ,כלומר (0.08%
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3.

הסטייה האופקית המותרת למיקו הצינור בכל נקודה ,תהיה מכסימו
 2ס"מ.

 57.1.11עטיפות ותושבות לצנורות
תושבות ועטיפות מבטו יותקנו בקטעי המפורטי בתכניות וברשימת הכמויות
או בקטעי שייקבעו על ידי המפקח .תושבות ועטיפות הבטו יהיו מבטו מזויי
לפי פרט סטנדרטי מס'  .96היציקות תהיינה מבטו ב 20המתאי לתק
הישראלי מס'  188ו.466
הכנת הבטו ,יציקת הבטו והרכבו יהיו כאמור בפרק  02שבמפרט הכללי והכסוי
על מוטות הזיו  3ס"מ לפחות .יציקת התושבות או העטיפות תבוצע ע תבניות
ע /או פח בצדדי ויציקה כנגד דפ החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט
מהמפקח.
 57.1.12גושי עיגו מבטו
יותקנו בקטעי המפורטי בתכניות וברשימת הכמויות ,או בקטעי שייקבעו
על ידי המהנדס ,לפי פרט סטנדרטי מס'  .80צורת גושי עגו מבטו או בטו מזויי
תהיה בהתא לתכניות  .הבטו יהיה ב 20בהתא לתקני ישראל  188ו 466
ובצוע גוש העיגו לפי סעי*  5702במפרט הכללי.
יציקת הגושי תהיה ע תבניות ע /או פח בצדדי א +מישור הלח /של גוש
העיגו יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת.
 57.1.13בדיקות
א.

בדיקה הידראולית לאטימות
הבדיקה תבוצע בנפרד לצינורות ובנפרד לשוחות.
במהל +הבדיקה יהיה נוכח נציג "רשות ניקוז כנרת" שיאשר בחתימתו
את אופ ביצוע בדיקות ותוצאות האטימות.
הבדיקה תבוצע כמפורט בסעי*  57077במפרט הכללי ובשיטות דלקמ:
בדיקת אטימות הצינורות
יש למלא כל קטע בי שתי שוחות במי שיעמדו בתו +הצנורות  24שעות
לפחות .בשוחה העליונה יותק צינור אנכי בקוטר " 4דר +פקק חור
היציאה מהשוחה .המי יגיעו בצינור זה עד לגובה של  1.2מ' .אחרי זמ
זה יש להוסי* את המי החסרי .כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור
על המדידה .לא צרי +להיות כל הפסד מי .יש לתק כל מקומות הנזילה
שיתגלו בזמ הבדיקה ההידראולית.
בדיקת אטימות השוחות
יש למלא כל שוחה במי עד התקרה תו +סתימת חורי הכניסה וחור
היציאה בפקקי מתאימי .לאחר  24שעות יש להוסי* את המי
החסרי ולתק ולאטו כל מקו בשוחה שממנו היתה נזילה .במיוחד
יש לשי לב למקומות החיבור לשוחה וכ לחיבורי בי החוליות .כעבור
 3שעות או יותר יש לבדוק את גובה פני המי בשוחה .לא צריכה להיות
כלל ירידה במפלס גובה פני המי בשוחה.
לאחר בצוע התיקוני יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות תקינות
לשביעות רצונו של המפקח.

ב.

בדיקה לישרות הקוי
הצנורות ייבדקו ע"י קר אור ,כדור ע /או כל דר +מאושרת אחרת בי כל
שתי שוחות סמוכות לש בטחו שהקוי נקיי ופתוחי לכל אורכ.

ג.

בדיקות ריתוכי
באות קטעי ,בצינורות פלדה ,שהמפקח יראה זאת לנחו /ולא פחות
מ  10%מכל הריתוכי יורה לקבל לבצע צילומי רנטג של הריתוכי,
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כדי לבדוק את טיב הריתו ,+שלמות קצה הבטו וגודל המרווח ואחידותו
בהיק* הצנור .כמו כ רשאי המפקח להורות לקבל להוציא דגימות של
"ראשי" לבדיקה ולחצות אות לשניי כ +שנית יהיה לראות את
קצות הבטו ,מרווח ההכנסה וכמות המילוי ,ו/או להסיר הדרגתית
שכבות של הריתו +באמצעות מכשיר "ארקאייר" ,עד לשורש הריתו +כל
הבדיקות תהיינה בכפו* למפורט בפרוגרמה לבדיקות ובתיאו ובפיקוח
שרות שדה של היצר ועל חשבו הקבל.
ד.

בדיקה סופית
לפני קבלת העבודה על הקבל לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצנורות
כולל שוחות הבקרה .א אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצו
המפקח על הקבל יהיה לתק את כל התקוני הדרושי לשביעות רצונו
של המפקח.

ה.

בדיקה צנרת מי
כול הקווי של צנרת פוליאתיל מצולב מוג  UVלפי דרישת המפקח
ובהתא
להוראות התקני והל"ת ו ע אישור של שדה שרות של יצר.

 57.1.14שמירה על הנקיו
הקבל יכי פקקי מע /או מחומר אחר מותאמי לסגירה זמנית של פתחי
הצנור .בכל ערב ,לאחר גמר העבודה ,יסתו הקבל את פתחי הצנור המונח
בתעלה בפקקי אלה בכדי למנוע חדירת אדמה לכלו +או בעלי חיי לתו+
הצנור .כמו כ יסתו הקבל את פתחי הצנור בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמ
יותר ממוש +או בגמר כל קטע .לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבל את
הצנורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה כללית בכמות גדולה של מי לכל הקוי
הראשיי והמשניי לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
בעת שטיפת הקוי יקפיד הקבל לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על
מנת למנוע כניסת החומר הנשט* אל המערכת הקיימת.
על הקבל לנקות מדי פע את אתר העבודה החפירות ,הצנורות והשוחות מכל
לכלו ,+פסולת בני וכדומה .לפני מסירת העבודה הסופית ישטו* וינקה הקבל
את הצנורות והשוחות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
עבור שמירה על נקיו אתר העבודה ,הקווי ,שטיפה וניקוי לפני מסירת העבודה
הסופית ,לא ישול בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של העבודה
שבכתב הכמויות.
 57.1.15שוחות בקרה על קווי ביוב
א.

כללי
שוחות הבקרה הרגילות שתבנינה על קווי הביוב תהיינה שוחות בקרה
טרומיות על כל מרכיביה.
שוחות שצמוד אליה מתוכנ לבניה מפל חיצוני ,שוחות המתוכננות
לבניה על קווי ביוב קיימי ו/או במקומות שיורה המפקח ,תהיינה א+
ורק שוחות בקרה יצוקות באתר מבטו מזויי סוג ב.30

ב.

שוחות בקרה טרומיות
שוחות הבקרה תהיינה טרומיות על כל מרכיביה .השוחות תבנינה
בהתא לדרישות סעי*  57082במפרט הכללי.
לא יורשה שימוש בתחתית יצוקה ועליה חוליות טרומיות.
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לכל מרכיבי השוחה )תחתית ,חוליה ותקרה( תתבצע בדיקת אטימות
מיוחדת למי תהו במפעל ,עוד לפני אספקת לשטח .כל מרכיב שלא
יעמוד בבדיקת האטימות המוקדמת במפעל יפסל ולא יסופק לשטח.
על הקבל יהיה לספק תעודות מתאימות מהמפעל המעידות על תקינות
התוצאות של בדיקות האטימות המוקדמות במפעל לכל השוחות.
שוחות בקרה בעומק עד  2.25מ' תהיינה בקוטר פנימי של  1.0מ' .שוחות
בקרה בעומק העולה על  2.26מ' תהיינה בקוטר פנימי של  1.25מ'.
בגמר החפירה לשוחות ,לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית ,הקבל
יספק ויתקי מצע מהודק מחומר גרנולרי ,בעובי  20ס"מ ,ובקוטר הגדול
ב  30ס"מ מקוטר תחתית השוחה ,בהתא לדרישות סעי*  57015של
המפרט הכללי.
כל מרכיבי השוחה :תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה( ,קירות
ותקרה יהיו טרומיי ,העוני על הדרישות המפורטות בתקני
הישראליי וכנדרש במפרטי .השוחות תהיינה מתוצרת יצר שיאושר
מראש ,לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.
לא תאושרנה תחתיות ע עיבוד מתעל )בנצ'יק( מוכ ע ציפוי פלסטי
)מסוג "מגנופלסט"( ,אלא באישור מיוחד בכתב המזמי.



התחתית והחוליות תהיינה לפי ת"י .658
תקרות השוחות תהיינה כדלקמ:

תקרות שוחות שתותקנה בשטח כבישי ,משטח חניה ,שבילי ומדרכות
ו/או במקומות שיורה המפקח תהיינה מטיפוס כבד ,מי  104.2.1כנדרש
בת"י  489ע פתח .המכסי יותקנו בתו +צוארו מבטו טרומי שיהיה
בקוטר המכסה ויעמוד בעומס של " 25טו" ,ע קירות בגובה של 20
ס"מ .הצוארו יותק בתו +השקע בתקרת השוחה .בצוארו השוחה
יותק מכסה מיצקת ברזל " 25טו" )כבד( ,טיפוס  104.1.3לפי ת"י ,489
בקוטר כמפורט להל .רו ושיפוע מכסה השוחה יותאמו לפני האספלט
ולשיפוע הכביש עפ"י הנחייתו בכתב של המפקח.
תקרות שוחות שתותקנה בשטחי פתוחי או במקומות שיורה המפקח
תהיינה ברו של  20ס"מ מעל לפני הקרקע ,ומכסה השוחות יהיה
מיצקת ברזל "  8טו" )בינוני(.
המכסי שיותקנו בתקרות השוחות יהיו ב.ב) .כבד( " 25טו" או ב.ב.
)בינוני( " 8טו".
הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחי( יהיה  60ס"מ.
כל חלקי המתכת של המכסה ,מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיי
בלכה ביטומנית.
בי תחתית השוחה לחוליה ,בי החוליות הטרומיות לבי עצמ ובי
החוליה העליונה לתחתית התקרה יותק ע"י הקבל אט גמיש ואטו,
דג "איטופלסט" מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח .התקנת האט
תעשה ,לאחר טבילתו במי חמי ,בהתא להוראות שימוש והתקנה
של היצר.
בקירות של חולית תחתית השוחה יקדחו ,בבית החרושת ממנו ירכשו
השוחות ,חורי בקוטר ,במיקו וברו המסומ בתכניות ,כולל קדיחת
החורי שנועדו להתקנת הכנות לחיבורי מגרש.
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כל הצנורות כולל אלו המשמשי כהכנות לחיבורי מגרשי יחוברו על
קירות השוחה באמצעות מחברי שוחה גמישי ואטומי שנועדו לחיבור
צנורות אל קירות השוחה ,שיותקנו בחורי שנקדחו בקירות .המחברי
שיותקנו במפעל עצמו יהיו דוגמת "איטוביב" המסופק ע"י "וולפמ" או
שווה ער +מתוצרת אחרת שתאושר מראש ע"י המפקח.
עבודות הרכבת השוחה; תחתית ,חוליות )קירות( ותקרה ,יישו
האטמי הגמישי והאטומי בי החוליות ,וחיבור הצנורות לשוחות
באמצעות מחברי שוחה גמישי ואטומי ייעשו לפי הנחיות ,בהדרכת
ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת ממנו ירכוש הקבל את השוחות
הטרומיות ,על כל מרכיביה.
תחתית או חוליה אשר ה"ש" ההיקפית שלה נסדקה או נשברה מסיבה
כל שהיא תיפסל ותסולק מהשטח ולא תשמש לבניית שוחת בקרה
טרומית.
לא יאושר לתק תחתית או חוליה כנ"ל ולבצע בה שימוש לבניית
שוחות.
בחוליות שישמשו לבניית השוחות ,יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה.
השלבי יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה ע כיסוי פלסטי(,
המיוצרי לפי ת"י  631חלק .2
שלב הירידה הראשו ,העליו ,יותק במרחק שלא יעלה על  40ס"מ מפני
מכסה השוחה .המרחק האנכי בי השלבי יהיה  33ס"מ.
בשוחות בקרה שעומק עולה על  5.25מ' יותק סול ירידה .הסול
יהיה במידות לפי פרט סטנדרטי מס'  1טיפוס II ,ע חבקי בטחו ,א+
בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריי )פיברגלס( .תכניות ופרטי הסול
יועברו ע"י הקבל לאישור המפקח .רק אחרי קבלת אישור המפקח
בכתב יורשה הקבל להתחיל את ייצור הסולמות.
מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה הטרומית יבוצע מחומר מקומי
מובחר ללא אבני ,מהודק בשכבות ,בהתא לדרישות המפורטות
בסעי*  57017של המפרט הכללי.
השוחות יידרשו לעמוד באופ מוחלט בבדיקת אטימות הידראולית .לא
תורשה כל חדירה פנימה של מי תהו או דליפה החוצה של נוזלי דר+
הדופ ,הקרקעית או תקרת השוחה.
ג.

שוחות בקרה יצוקות באתר
כאמור לעיל ,שוחות מפל חיצוני ושוחות על קו קיי תהיינה שוחות
בקרה עגולות ,יצוקות באתר מבטו מזויי ,לפי הדרישות בפרט
סטנדרטי מס'  300א .העבודה תעשה לפי פרק  02וסעי*  57082של
המפרט הכללי ,לרבות אופני המדידה והתשלו הכלולי בה ,אלא א
נדרש אחרת בתכניות ,בכתב הכמויות ו/או במפרט מיוחד זה .בניגוד
לנאמר בסעי*  57082כל השטחי הפנימיי של השוחות יוצקו בתבניות
פלדה מיוחדות לבטו חלק ויהיו חלקי ללא צור +בטיח .בניגוד לנאמר
בסעי*  57020של המפרט הכללי יהיה בטו השוחות; הרצפה ,קירות
ותקרה מסוג ב.30
הבטו יהיה א +ורק בטו מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח ולא יורשה
השימוש בבטו שהוכ באתר.

אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

78
לפני יציקת הבטו הרזה מתחת לרצפת השוחות ,הקבל יספק ויתקי
מצע מהודק מחומר גרנולרי ,בעובי  20ס"מ ,ובקוטר הגדול ב  30ס"מ
מקוטר תחתית השוחה .בהתא לדרישות סעי*  57015של המפרט
הכללי .שכבת הבטו הרזה תוצק על גבי המצע המהודק.
יציקת החלק התחתו של השוחה תהיה לגובה של לפחות  1.0מ' ביציקה
אחת.
פני בטו חלק יבדקו ע"י המפקח ,בהקד האפשרי ,לאחר פירוק
התבניות.
א יתגלו בבטו לאחר פרוק התבניות ,פגמי כגו קיני חצ ,/חורי או
סדקי או כל פג אחר  יתוקנו פגמי אלו בהתא לדרישות סעי*
 02096של המפרט הכללי ולהוראות המפקח וא +ורק לאחר אישורו.
כאמור לעיל יבנו השטחי הפנימיי של השוחות בתבניות לבטו חלק.
בנוס* לנאמר לעיל ,לגבי תיקו בטו פגו ,א בכל זאת ימצא כי פני
השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות רצו המפקח ,יהיה המפקח רשאי
לדרוש מהקבל ביצוע טיח .הטיח יבוצע בשתי שכבות ע שכבת הרבצה.
פלדת זיו תהיה מברזל מצולע לפי ת"י  739.כל פלדת זיו שתסופק
תלווה בתעודת משלוח בה יצויינו :היצר ,הספק ,הסוג ,הקוטר ,אור+
המוטות ,המשקל וכ תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת.
כל אמצעי הקשירה צריכי להבטיח מרחק מינימלי של  4.0ס"מ בי
פלדת הזיו לבי פני הבטו.
צנורות הכניסה והיציאה מ  .P.V.Cכולל הכנות לחיבורי מגרשי יעוגנו
בקירות השוחה ע"י מחברי . P.V.Cלשוחת בטו.
צנורות פלדה יעוגנו בקירות השוחה ע"י אוגני עגו בעובי  5מ"מ ובקוטר
הגדול ב  10ס"מ מקוטר הצנור ,שירותכו אל הצנורות.
המכסי יהיו מיצקת ברזל "  25טו" )כבד( מטיפוס  104.1.3לפי ת"י
.489
המכסי שיותקנו בתקרות השוחות יהיו ב.ב) .כבד( או )בינוני( " 8טו.
הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחי( יהיה  60ס"מ.
כל חלקי המתכת של המכסה; מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיי
בלכה ביטומנית.
בשוחות הנמצאות בשטחי כבישי ומשטחי חניה ,שבילי ו/או מדרכות
מתוכנני ,המכסי יותקנו בתו +צוארו מבטו טרומי שיהיה בקוטר
המכסה ,ויעמוד בעומס של " 25טו" ע קירות בגובה של  20ס"מ.
הצוארו יותק בתו +שקע מתאי בתקרת השוחה .רו ושיפוע המכסה
יותאמו לפני האספלט ולשיפוע הכביש .בקווי ביוב הנמצאי בשטח
המגרשי ו/או בשטחי פתוחי יהיה רו המכסה  20ס"מ מעל לפני
הקרקע ויותק בלי צוארו.
בכל מקרה הקבל יקבל מהמפקח הוראה בכתב לכל שוחה ושוחה בנפרד
באיזה רו ושיפוע יותק המכסה.
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לצור +ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו שלבי ירידה מתוצרת
שתאושר ע"י המפקח .שלבי אלה יהיו מליבת פלדה ע כיסוי פלסטי
מטיפוס מדרגה רחבה המיוצרי לפי ת"י  631חלק 2.
רוחב כל מדרגה יהיה כ  30ס"מ והיא תבלוט כ 15ס"מ מהדופ
הפנימית של השוחה.
השלבי בשוחות יקבעו במקומ לפני יציקת הבטו או בחורי שיבוצעו
על ידי מקדחה מכנית )לא יורשה שימוש בפטיש ואיזמל( ,בעומק של 12
ס"מ .המרחק האנכי בי השלבי יהיה  25ס"מ .שלב הירידה הראשו,
העליו ,יהיה ימני כלפי הנכנס לשוחה ויותק במרחק שלא יעלה על 40
ס"מ מפני מכסה השוחה.
בשוחות בקרה שעומק עולה על  5.25מ' יותק סול ירידה .הסול
יהיה במידות לפי פרט סטנדרטי מס'  1טיפוס  IIע חבקי בטחו ,א+
בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריי )פיברגלס( .תכניות ופרטי הסול
יועברו ע"י הקבל לאישור המפקח .רק אחרי קבלת אישור המפקח
בכתב יורשה הקבל להתחיל את ייצור הסולמות.
במקו אשר תורה התכנית ו/או יורה המפקח יתקי הקבל בצמוד
לשוחות הבקרה לביוב מפלי חיצוניי )טיפוס  Iו/או טיפוס  ,(IIהכל
לפי הנדרש בפרט סטנדרטי מס' 300א.
מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר מקומי מובחר ללא
אבני ,מהודק בשכבות ,בהתא לדרישות המפורטות בסעי*  57017של
המפרט הכללי.
השוחות יידרשו לעמוד באופ מוחלט בבדיקת אטימות הידראולית
כמפורט לעיל.
ד.

שוחות "חופית"
שוחות המתוכננות להיבנות בחצרות בתי במקו שוחות ביתיות
קיימות פגומות והרוסות שיפורקו ויסולקו ,במקומות המצוייני
בתוכניות בלבד או עפ"י הנחיות המזמי ,יהיו שוחות מפוליאתיל מסוג
"חופית" מתוצרת "כנרת" ע מכסה פוליאתיל מתאי לעומס נמו.+
עומק החפירה לשוחות אלו יהיה גדול ב  15ס"מ מעומק השוחה
המתוכנ וקוטר החפירה יהיה גדול ב  60ס"מ מקוטר השוחה.
תחתית החפירה תרופד בחול בעובי של לפחות  15ס"מ.
בשוחות בעומק מעל  1.00מ' יש להשתמש בחוליות ע שלבי דריכה.
החלל שנותר בי דופ השוחה לחפירה ימולא בחול בשכבות של  30ס"מ
אשר יהודקו לרמה של  93%לפי  1557 ASTMלפחות.
כל העבודות להנחת וחיבורי לשוחה כגו :החיתו +בדופ השוחה,
חיבור הצינורות לשוחה ע"י אטמי מיוחדי ,פילוס השוחה ,ביצוע
הגבהות ,איטומי ע"י חומרי אטימה אלסטומרי בי החוליות ,מפלי
וכו' יבוצעו בהתא לפרטי ולהנחיות היצר ועפ"י המפרטי והתקני
המתאימי.
מכסה השוחה יבלוט כ  15ס"מ מעל פני הקרקע הסופיי.
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שוחות עד עומק  80ס"מ יהיו בקוטר פנימי של  60ס"מ ,מעומק  80ס"מ
עד עומק של  120ס"מ יהיה הקוטר הפנימי של השוחות  80ס"מ ומעל
עומק זה יהיה הקוטר הפנימי של השוחות   100ס"מ.
תבוצע בדיקת אטימות לשוחות וה תידרשנה לעמוד באופ מוחלט
בבדיקות אלו.
 57.1.16מפלי חיצוניי
במקו אשר תורה התכניות ו/או יורה המפקח יתקי הקבל בצמוד לשוחות
הבקרה לביוב מפלי חיצוניי )טיפוס  Iו/או טיפוס  (IIלפי הנדרש בפרט
סטנדרטי מס' 300א' .כאמור לעיל שוחות אלה תהיינה יצוקות באתר.
 57.1.17כניסות צדדיות לשוחות  חיבור לשוחות ציבוריות קיימות
בשוחות המצויינות בתכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תיקבענה כניסות
צדדיות לחיבור מגרשי .כל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתו +השוחה
בפני ,עיגו מחבר מיוחד לשוחת בטו בקיר שוחה יצוקה או אספקה והתקנה
של מחבר "איטוביב" בשוחה טרומית ,והנחת קטע צנור בקוטר ,באור +וברו
שיסומ בתכניות .בכל מקרה ,קוטר הצנור לא יקט מ  160מ"מ ,שיפועו
המינימלי יהיה  2%והוא יונח עד לשוחה הציבורית הקיימת או המתוכננת
כמצויי בתוכניות.
 57.1.18חיבור למערכת ביוב קיימת
א.

כללי
לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות על הקבל לסמ בסרטי אזהרה
וגידור מתאימי עפ"י הוראות משרד העבודה את אזור השוחה הקיימת
וכ עליו לבדוק תחילה את הביבי ואת השוחות מחשש להימצאות גזי
רעילי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושי ,אשר יכללו בי
היתר ג את אלו המפורטי להל:
אי במתואר בסעי* זה בשו אופ כדי לפטור את הקבל מאחריותו
המלאה והבלבדית לבטיחות של עובדיו או של כל אד אחר העלול
להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל.
תו +כדי ביצוע העבודות המפורטות להל יש לדאוג ולאפשר המש+
פעולה תקינה ורציפה של קו הביוב הקיי ,במש +כל שלבי העבודה.
העבודה תכלול ,במידת הצור ,+סתימה זמנית ושאיבה זמנית של
השפכי כדי לאפשר עבודה ביבש.
העבודות תבוצענה בהתא לתכניות ולמתואר בסעי*  570827במפרט
הכללי ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המחלקה הטכנית של
המועצה ,תו +נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות ובהתא להוראות
ותקנות משרד העבודה .בשו מקרה לא בא המתואר במפרט הזה
להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבל ,לבטיחות עובדיו וכלפי כל אד
העלול להפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבל.

ב.

חיבור לשוחה קיימת
קווי ביוב הכלולי במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכנני לחיבור אל שוחות
קיימות ,הבנויות על קווי ביוב גרביטציוניי קיימי .תכניות האתר
שעליה סומנו קווי הביוב הקיימי והשוחות הבנויות עליה ה חלקיות
ובלתי מחייבות.
לפני תחילת העבודה ,על הקבל למדוד מחדש רו תחתית שוחות I.L
קיימות אליה מתוכנ חיבור קווי ביוב חדשי .תוצאות המדידות
תועברנה למפקח ורק לאחר קבלת אישורו בכתב יורשה לקבל להתחיל
בחפירת התעלות להנחת הצנורות.
עבודות חיבור קווי הביוב החדשי אל קירות השוחות הקיימות תעשנה
לפי המתואר בסעי*  570827של המפרט הכללי ,התכניות ו/או לפי
הוראות המפקח.
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העבודות תבוצענה בהתא למתואר במפרטי ולכל כללי הזהירות
והבטיחות בהתא להוראות משרד העבודה .בשו מקרה לא בא התאור
במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבל ,לבטיחות עובדיו
וכלפי כל אד העלול להפגע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל.
עפ"י הנחיית המפקח וכמצויי בתוכניות ,יפרק הקבל את השוחה
הקיימת ,במקרי שהשוחה הרוסה ופגומה לחלוטי ,ויבנה במקומה
שוחה חדשה באינברט הקיי ויחבר אותה לצנרת הקיימת לכיוו הבית
ולצנרת המתוכננת שבכביש.
העבודה תכלול את כל החומרי והעבודות הדרושי להטיית הזרימה
מהשוחה הקיימת על מנת לאפשר עבודה ביבש ,וכ את חיבורה מחדש
לשוחה.
ג.

בניית שוחה על קו קיי
במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנ חיבור של קווי
ביוב חדשי ,אל קווי ביוב קיימי ,באמצעות שוחות בקרה חדשות
שתבנינה על קווי הביוב הקיימי.
על הקבל לחפור חפירה זהירה ,כולל עבודת ידיי לגילוי הקו הקיי,
למדוד את רו הצנור הקיי ) (I.Lולהעביר את תוצאות המדידה
למפקח .המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה לקבל באיזה רו
תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב
הסמוכה ,במעלה הזר .העבודה תכלול :בניית שוחה חדשה על קו
הביוב הקיי כמפורט לעיל ,שבירת הצנור הקיי והשלמת ותיקו
העיבודי בקרקעית השוחה.

 57.1.19חיבור ע מפל פנימי
במקומות המסומני בתכניות או ועפ"י הוראת המפקח וא ,ורק בחיבור לשוחה
קיימת ,כאשר הפרש הגבהי בי צנור הכניסה והיציאה עולה על  50ס"מ )חיבור
לשוחה חדשה במקרה כזה ,יבוצע ע"י מפל חיצוני( יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור
ע מפל פנימי בתו +השוחה ,לפי הפרט שבתכניות ,ו/או לפי הוראות המפקח
באתר .החיבור יבוצע בקוטר " 6לפחות או כמסומ בתוכניות ויכלול כניסת קטע
הצנור ,גוש העיגו ,הסתעפות  Tאנכית ע פתח ביקורת ,קטע צנור אנכי מיצקת,
קשת ועיבוד הקרקעית כנדרש .כל המפל האנכי יעוג לקיר השוחה בחבקי,
מעוגני בבטו כל  1.0מ' .את צינור הכניסה יש לחבר לשוחה קיימת כמפורט.
 57.1.20מעבר קיר תומ,
בשוחות במקומות המצוייני בתכניות ,ו/או במקומות שיורה המפקח תותקנה
כניסות של קווי ביוב ע"י מפל מטיפוס "מעבר קיר תומ "+כמפורט בתכניות .קו
ביוב שנועד לחיבור של מגרשי יונח מהשוחה שתבנה בתחתית הקיר ועד שוחה
שתבנה במעלה הקיר ,ו/או לפי הוראות המפקח .המפל יהיה כמתואר להל :כל
כניסה תכלול עיבוד מתעל בתו +השוחה ,אספקה והתקנה של אוג עיגו בקיר
השוחה ,צנור פלדה בקוטר המסומ בתכניות ,באור +הדרוש ,היוצא אפקית
מהשוחה בשיפוע של לפחות ) (2%מרות +לאוג העיגו המעוג בקיר השוחה עד
קשת חרושתית  90.°מש יעלה הצנור לאור +הקיר התומ ,+מותק בתו +שג
)נישה( בקיר ,הכל לפי הוראות המפקח ,עד הסתעפות "טע" חרושתית.
עומק ורוחב הנישה יהיו גדולי ב  20ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור כאשר
הצינור במרכז הנישה .במקו זה יבוצע עיבוי לקיר התומ +עפ"י הנחיות המפקח.
מ ההסתעפות יואר +הצנור האנכי עד מעל לראש הקיר ובקצהו יותקנו אוג
ואוג עיוור .מ ההסתעפות יותק קטע צנור בשיפוע כ  2%שיותק בתו +שרוול,
עד השוחה המתוכננת במעלה הקיר .מ השוחה המתוכננת במעלה הקיר תותק
הכנה לחיבור בעתיד של הבית שיבנה במגרש .כל האבזרי; קשת ,הסתעפות
וכד' יהיו חרושתיי.
במקרה של קיר תומ +קיי ,הקבל יפרו /ויפרק אבני בקיר לכל גובהו ברוחב
הנישה הדרושה בלבד .לאחר מכ יפרק הקבל את הבטו והמילוי בגב הקיר עד
להשגת עומק נישה דרוש ,כל זאת תו +שמירה קפדנית על שלמות שאר הקיר.
אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

82
לאחר הכנת הנישה והנחת הצינור כמתואר לעיל ,יבצע הקבל תיקוני בטו
ומילוי חוזר בגב הקיר ויתקי ציפוי בחזית הקיר לכל אור +ורוחב הנישה
מאבני הזהות לגמרי מכל הבחינות כגו :סוג ,גודל ,צבע ,גוו ,צורה וכו'
לאבני האחרות בקיר הקיי.
 57.1.21צינורות מג )שרוול( קידוחי אופקיי או בחפירה פתוחה
בחציית כבישי ,במקומות המצוייני בתכניות או שבה ידרוש זאת המפקח,
יושחלו צינורות ביוב בתו +צינורות מג )שרוול( שייקבעו בקידוחי אופקיי או
בחפירה פתוחה כמצויי בתוכניות .צינורות המג יהיו בעלי חוזק מספיק לעמוד
בלח /הכוחות הפועלי עליה בזמ ההתקנה והדחיקה ובלח /האדמה והכוחות
החיצוניי וכ בזמ השחלת הצינור הפנימי דרכ .צינור המג יהיה בעל קוטר
נומינלי של לפחות " 6יותר גדול מהצינור העובר דרכו.
כאשר האדמה יציבה במידה מספקת ,יידח* צינור המג לתו +החלל שנקדח
מתחת לכביש בקוטר הגדול ב  32ס"מ מהקוטר החיצוני של צינור המג .כאשר
האדמה אינה מאפשרת קידוח כזה ,יוכנס צינור המג מתחת לכביש תו +כדי
ביצוע הקידוח וסילוק העפר מתוכו.
בשני המקרי יוכנס צינור המג בקטעי שירותכו זה לזה תו +מהל +העבודה.
הקבל יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור המג,
וישיג את אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.
הקידוח והכנסת צינור המג ייעשו בדיוק לפי המיקו ,הקווי והשיפועי
המצוייני בתכניות או שייקבעו ע"י המפקח.
אחרי שצינור המג הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח ,יוחל בהשחלת הקו.
כדי להג על הצינורות בפני נזקי שעלולי להיגר לה או לציפוי בזמ
ההשחלה ,ישתמש הקבל בנעלי סמ +מיוחדות מע /או מפלסטיק .המרחק בי
נעלי סמ +מכל סוג שהוא לא יעלה על  1.5מ' .אחרי שהצינורות הושחלו למצב
הסופי ,ימולא החלל הטבעתי בי הצינור וצינור המג בכל קצה בתערובת ביטומ
וחול ,כדי לאטו את חלל צינור המג מפני כניסה מי ,בו ,/חרקי וגופי זרי
אחרי.
הקידוח והשחלת צינור הביוב בתו +שרוול המג יבוצעו כנ"ל ,בהתא לתוכניות
ולפרט סטנדרטי מס'  95Aועפ"י הוראות והנחיות המפקח .
 57.1.22עמודי סימו
במקומות המסומני ו/או במקומות שיורה המפקח יתקי הקבל עמודי סימו.
עמוד הסימו יעשה מצינור פלדה מגולב בקוטר " 4ובאור 1.5 +מ' ממולא בבטו
מעוג באמצעות עוגני שירותכו אליו בגוש בטו סוג ב ) 15ב  , (150במידות
 40X40X40ס"מ .העמוד יהיה צבוע בפסי אדו ולב .בראש העמוד יותק
שלט ,עשוי מפלטת פלדה מגולבנת בעובי  2מ"מ ,שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד
צהוב בשתי שכבות .השלט יהיה במידות  X3525ס"מ ועליו יהיה כתוב,
קו ביוב בצבע שמ אדו בשתי שכבות ,גודל האותיות  3ס"מ .כמו כ יצבע בצבע
אדו ח /שיראה את כיוו קו הביוב וירש המרחק אל ציר הקו .הצבעי בה
ישתמש הקבל יהיו עמידי לתנאי מזג האוויר.
 57.1.23פריצה והסדרת דר,
באות מקומות לאור +התוואי בה לא קיימת דר ,+על הקבל לבצע פריצה
והסדרת דר +החזקה לאור +תוואי קו הביוב המתוכנ .רוחב הדר +יהיה לפחות
 3.0מ' .המפלס הסופי יהיה מפלס שתית שלאחר עבודות עפר.
הדר +תבוצע בשיפוע צידי של  2%לש ניקוזה.
העבודה תתבצע בהתא להנחיות במפרט הבינמשרדי והמפרט הכללי.
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 57.1.24צילו קווי ביוב לאחר ביצוע
א.

כללי
בסיו העבודה ,בכל קטע ,הקבל יבצע בדיקה חזותית של כל קווי
הביוב שיבוצעו על ידיו .הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילו "וידאו"
צבעוני לאור +הקו המונח .הצילו יער +באמצעות מצלמת טלביזיה 
וידאו במעגל סגור ,המצלמת בצבע ,שתוחדר לתו +קווי הביוב.
מטרת הבדיקה היא לצל ולהביט אל תו +קווי הביוב לתעד אות,
לבדוק את מצב ואופ ביצוע ההנחה.
פעולת הצילו תעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווי ,בנוס* לכל שאר
הבדיקות שפורטו לעיל.
הצילו יבוצע באמצעות קבל משנה מיומ ומומחה בביצוע עבודות אלו,
בעל ציוד ונסיו בביצוע העבודה ,שיעמוד בכל הדרישות המפורטות
לעיל .קבל המשנה שיבצע את הצילו ,הפענוח והתיעוד יאושר מראש
על ידי המפקח.

ב.

ביצוע העבודה
הצילו יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב ,המילוי החוזר
ובניית השוחות .הצילו יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של
הכבישי.
לפני ביצוע הצילו על הקבל לשטו* ולנקות את הצנורות והשוחות,
כנדרש לעיל ובמפרטי הכלליי.
על הקבל להער +לביצוע הצילו תו 48 +שעות ממועד מת ההוראה ע"י
המפקח ,לבצע אותו.
הצילו יעשה בנוכחות נציג ה"מזמי" והמפקח באתר .הקבל יתא
מראש ע המזמי והמפקח באתר את מועד ביצוע הצילו.
הצילו יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלביזיה המצלמת ,בצבע,
במעגל סגור .בעת צילו הצנרת תוקר התמונה מעל גבי מס +טלביזיה
צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו על קלטת V.H.S
הצילו על כל שלביו יתועד על גבי קלטות וידאו  V.H.Sעליה יוס*,
בעזרת מיקרופו תיעוד קולי בזמ הצילו ,על גו* הסרט ,של הערות
המבצע לגבי מיקו ומהות המפגעי שיגלה ויזהה וכד'.
לפני תחילת הצילו הקבל יסמ בצבע על השוחות את מספריה ,בפני
על הקיר ובחו /על גבי המכסה ,לש זיהוי .הסימו הפנימי יעשה כ+
שנית יהיה לזהותו בעת הצילו ובמהל +התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה
בעת צפיה חוזרת בקלטת.

ג.

תיקו מפגעי
במידה ובעת ביצוע הצילו ו/או בעת צפיה חוזרת ופענוח הקלטת
המתועדת ע"י מומחה של קבל המשנה יתגלו מפגעי הכוללי בי
היתר :לכלו ,+חול ,פסולת בניה ,שברי בצנורות ,אטמי )גומיות(
הבולטי מ המחברי לתו +הצנורות ,קווי שהונחו בצורה עקומה
ופגמי אחרי שלדעת המפקח יש לתקנ ,הקבל יהיה חייב לבצע את
כל התיקוני שידרשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח .התיקוני
יכללו :ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווי והשוחות ,פתיחת כבישי,
חפירה לגילוי קווי הביוב שהתגלו בה מפגעי ,פירוק הצנורות
השבורי והחלפת בצנורות חדשי תקיני ,פירוק והנחה מחדש של

אוניברסיטת אריאל  -בנין מדעי החברה  -עבודות גמר ופיתוח

84
קווי שהונחו בצורה עקומה ,פירוק והתקנה מחדש של מחברי
שאטמי בולטי מה פנימה אל תו +הצנורות ומפגעי אחרי שיתגלו
בעת ביצוע הצילו ,מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו
הקוד.
הקבל יהיה האחראי הבלבדי לתק על חשבונו את כל המפגעי שיתגלו,
לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
לאחר השלמת תיקו המפגעי יבוצע על ידי הקבל צילו וידאו חוזר
של הקווי שינוקו ו/או שיתוקנו ,כדי לוודא שאכ כל המפגעי תוקנו.
ד.

הצגת המימצאי
בסיו העבודה הקבל ימסור למזמי בשלשה העתקי את תיעוד
הצילו שיכלול :קלטות וידאו ודו"ח הנדסי מפורט כדלקמ ,ע תיאור
בכתב של המימצאי שיתגלו כולל סיכו ומסקנות.
)(1

קלטת וידאו
קלטת הוידאו תכלול תיעוד מצול של הקטעי שיצולמו ,כולל
סימו מספרי שוחות.
פס הקול של הקלטת יכלול את הערות מבצע העבודה תו +כדי
ביצוע הצילו והערות נוספות שיוספו בזמ צפיה חוזרת ופענוח
הקלטת ע"י מומחה של קבל המשנה ,שיבצע את הצילו.

)(2

דו"ח ביצוע העבודה
יחד ע הקלטת יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכו מפורט של
עבודת הצילו שיוכ ע"י מומחה של מבצע הצילומי .לדו"ח
יצורפו העתקי של תכניות עדות עליה יצויינו הקטעי
שצולמו ובעיקר יצויי במדוייק מיקו כל המפגעי שיתגלו
במהל +ביצוע הצילומי .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה
ופשוטה ויכלול:

)(3



תאור מפורט של כל הקטעי שצולמו ,המפגעי
שיתגלו במהל +הצילו ,ע זיהוי מיקו מדוייק
ומפורט.



תאור בכתב של עבודת הצילו והפענוח שתכלול :ציו
מספר תכנית האתר ,זיהוי קטע הקו שצול בי שתי
שוחות סמוכות ,ציו מיקו מפגע שיתגלה באמצעות
מרחק מדוייק משוחה סמוכה ,זיהוי מיקו על קלטת
הוידאו ,תאור מפורט של המפגע ,סיכו מימצאי
וחוות דעת של מהנדס מומחה ,של המבצע ,לגבי מהות
המפגעי.



לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל
המפגעי שיתגלו וכ של נקודות מיוחדות .תמונות אלו
תצולמנה ע"י מבצע צילו הוידאו ,באמצעות מצלמה,
מעל גבי מס +הטלביזיה.



בקלטת וידאו נפרדת ירוכזו כל הקטעי שבה נמצאו
ליקויי בלבד .פס הקול של הקלטת יכלול את תאור
הליקוי ומיקומו המדוייק ע"י מבצע הצילו.

צילו חוזר
לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווי והשוחות בה
ימצא לכלו +ו/או תיקו המפגעי שיתגלו יצול מחדש הקטע
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שינוקה ו/או שיתוק ,כדי לבדוק א אכ כל המפגעי תוקנו
כפי שנדרש.
קלטת הוידאו תכלול צילו כל קטע ע המפגעי שיתגלו בו
ומיד אחריו יוס* בעריכה צילו חוזר של הקטע לאחר ניקוי
ו/או תיקו המפגעי.
ה.

אחריות הקבל
בנוס* שומר המזמי לעצמו זכות לערו +צילו חוזר לפני פקיעת תוק*
האחריות של הקבל .במידה ויתגלו נזקי שנגרמו לצנור כתוצאה
מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות
בביצוע הנחת הצנור אשר באחריות הקבל ,עלות הצילו הנוס* ,במידה
ויתגלו נזקי הדרושי תיקו ,תחול על הקבל .המפגעי יתוקנו על ידי
הקבל לפי דרישת המזמי ,ו/או ע"י המזמי על חשבונו של הקבל.
בהמש +ייער ,+על חשבו הקבל ,צילו חוזר של הקטע אשר תוק .כל
זאת כפו* לתנאי הכלליי של החוזה.

 57.1.25תיקו ליקויי בשוחות קיימות
במסגרת עבודות הקבל ,לאחר מת הוראה בכתב בלבד ובמקומות שייקבעו ע"י
המפקח ,הקבל יתק ליקויי שיתגלו בשוחות קיימות לפי הנחיות המפקח,
וכמפורט להל.
תיקו שוחות קיימות
פגמי וליקויי שעשויי להתגלות בשוחות בקרה קיימות ,אשר המפקח יורה
לקבל לתק אות ,כוללי בי היתר כדלקמ:
 במקומות שיורה המפקח ,על הקבל לפרק את ה"בנצ'יק" הקיי ולבצע
מחדש את העיבודי בקרקעית השוחות כמתוכנ.
 במקומות שחסרי בשוחות שלבי ירידה ,לפי הוראת המפקח ,יוסי* הקבל
שלבי ירידה פלסטיי ע ליבת פלדה.
 במקומות שתושבת המכסה ו/או המכסה שבורי ,לפי הוראת המפקח,
הקבל יפרק את התושבת ו/או את המכסה השבורי ויבט בתקרת השוחה
תושבת חדשה ו/או מכסה חדש בינוני " 8טו" ,בקוטר פנימי של  60ס"מ.
 במקומות שיורה המפקח ,הקבל יתאי את פני המכסה הקיי לפני
האספלט .ההתאמה תבוצע ע"י חפירה לגילוי תקרת השוחה הקיימת ,פירוק
הצוארו הקיי )בגובה עד  25ס"מ( ובניית צוארו בטו חדש בגובה
שיאפשר את התאמת המכסה לפני האספלט ולשיפוע הכביש.
 במקומות בה קיי "צווארו" גבוה יותר מ  25ס"מ או שההתאמה תצרי+
הגבהת השוחה ביותר מ  25ס"מ יפרק הקבל את ה"צווארו" ,יספק ויניח
חוליה טרומית בשוחה טרומית או הגבהת יציקת הקירות בשוחה יצוקה
ויבנה במידת הצור" +צווארו" בגובה שלא יעלה על  25ס"מ.
 במקומות שיתגלו תקרה טרומית או חוליות טרומיות שבורות או סדוקות,
הקבל יפרק אות ויניח במקומ תקרה או חוליות חדשות מתאימות כולל
"איטופלסט".
 במקומות בה בוצע מפל פנימי או חיצוני לא תקיני או שבוצעה התחברות
לא תקינה לשוחה ,עפ"י הנחיית המפקח ,יחלי* ו/או יתק הקבל את המפל
או ההתחברות לשוחה.
 במקומות בה השוחה הרוסה ולא תקינה ,עפ"י הנחיית המפקח בכתב,
יפרק הקבל את השוחה הקיימת על כל חלקיה ויבנה במקומה שוחה חדשה
תקינה כמפורט ,כולל כל החיבורי אליה.
אינברט השוחה החדשה יהיה זהה לאינברט הקיי אלא א מצויי אחרת
בתוכניות.
 במקומות בה תקרת השוחה בנוייה על אבני כלשה ,על פסי תמיכה
מברזל ,קרשי כו' א +לא על חוליה כמקובל ,עפ"י הנחיית המפקח בכתב,
יפרק הקבל את התקרה ,יסלק את האבני ,ברזלי ,קרשי וכו' ששימשו
כבסיס לתקרה ויבצע הגבהה תקנית לשוחה כמפורט.
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פרק   70מחסומי אש
70.1

תנאי כלליי
 70.1.01תאור:
העבודה המתוארת להל ענינה התקנת מחסומי האש הנדרשי בתקרות ,רצפות,
במעטפת פירי וורטיקליי ובמחיצות אש  לקבלת מחסו אש תקני המונע
מעבר אש ,עש ,וגזי למש +שתי שעות לפחות  בכל מקו בו קיי פתח או
מעבר בתקרות ובמחיצות האש )פתחי למעבר תשתיות  מוליכי ,כבלי,
צנרות ,תעלות וכיו"ב; תפרי בתקרות ובקירות אש; מישקי וכיו"ב(.
העבודה כוללת את כל הפעולות והחומרי הנדרשי לביצוע העבודה עצמה,
העבודות המקדימות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של הפתח/השרוול בו
נדרש מחסו האש ואת כל הפעולות והחומרי הנדרשי להשבת המצב
לקדמותו.
 70.1.02בדיקה ע"י מכו בדיקות מוכר:
א.

כל מערכות מחסומי האש המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור
בדיקה להתאמת ליעוד ולקבלת עמידות האש הנדרשת.
הבדיקה תבוצע בכפו* לתק ישראלי  931חלק  2ובנוס* תבדק בכפו*
לפחות לאחד מהתקני הבאי:
);ASTM E 814 (UL 1479


;DIN 4102
.BS 476 :PART 20

הבדיקה תבוצע במכו בדיקות מוכר דוגמת  IFBT ,ULC ,FM ,ULאו
מכו בדיקות אחר מאושר ע"י המזמי.

ב.

הקבל ידרש להציג אישור בדיקות מכו מוכר כנ"ל לעמידות המערכת
במבח זרנוק המי.

 70.1.03מסמכי כללי:
הקבל ידרש להציג את המסמכי הבאי:
3.1

מסמכי מקדימי:
ספרות ומפרטי היצר למערכות המוצעות לרבות אישורי
א.
ותעודות היצר כי המערכות המוצעות מתאימות ליעוד במבנה
כמפורט להל.
אישורי היצר כי תוחלת החיי של מחסומי האש המוצעות
ב.
הינה  10שני לפחות לאחר יישומ.
אישור מכו בדיקות מוכר למערכת המוצעת ,התאמה ליעודה
ג.
במבנה ולקבלת עמידות האש הנדרשת כמפורט בסעי*  1.2לעיל.
אישור פיקוד העור* לחומרי איטו המיועדי לשימוש
ד.
במקלטי ובמרחבי מוגני.
אישור יצר מערכת מחסו האש כי המבצע הוסמ +לבצוע
ה.
העבודה.
רשימת עבודות מחסומי האש שבוצעו על ידי המבצע בחמש
ו.
השני האחרונות לרבות היק* העבודה ,ש וטלפו מפקח על
הביצוע מטע המבצע במקו.
שרטוטי ביצוע המתארי את המערכות המוצעות ואופי יישומ
ז.
בסוגי הפתחי השוני במבנה .בשרטוט יפורטו הפתח,
החומרי והאבזרי בה יעשה שימוש ואופ קביעת במקו 
השרטוט יכלול ממדי הפתח ,עובי שכבות החומרי ויציי
עמידות האש ועמידות למעבר הח המתקבלי.
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3.2

מסמכי ע תו העבודה:
רשימת הפתחי שנאטמו כולל אישור הקבל כי כל הפתחי
א.
לגביה נדרשה העבודה נאטמו כפו* למפרטי היצר לסוג הפתח
הנדו לפי להל.
אחריות הקבל לטיב העבודה לשלמותה ותקינותה למש10 +
ב.
שני מיו אישור השלמת העבודה ע"י המפקח

 70.1.04מידע מקדי:
הקבל יוודא שיש בידיו את כל המידע הנדרש לצור +מת הצעתו .על הקבל
לבדוק את תכניות המבנה ולוודא את כל התנאי שמערכת המחסומי צריכה
לעמוד בה לצור +מת הצעתו .במידה וחסרי בידו מידע או פרטי  יפנה אל
המפקח בבקשת פרטי משלימי לפני הגשת הצעתו.
מודגש בזאת שלא כל הפתחי והמעברי מסומני בתוכניות .שינוי בכמות
הפתחי ובמעברי במהל ,הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחיר.
באחריות הקבל לבדוק את תוכניות והנחיות יוע! הבטיחות וכ את תוכניות
ומפרטי המערכות השונות לבדיקת נחיצות איטו מעברי האש .על הקבל
לקחת בחשבו כי ייתכ ויידרש איטו מעבר אש ע"י אחד מיועצי הפרויקט ג
א לא נדרש ע"י יוע! הבטיחות.
 70.1.05על הקבל לקרוא פרק זה ע יתר המפרטי השוני המפורטי בחוברת זו .כל
הנדרש מהמפורט בפרקי השוני כלול במחירי היחידה ג א שונה ו/או סותר
את המפורט להל.
70.2

התאמת המערכת ליעודה:
 70.2.01עמידות אש:
מחסו האש יבטיח עמידות אש שוות ער +או גדולה יותר מעמידות אש של הקיר
או התקרה בה המערכת מיושמת ,א +לא פחות משתי שעות .המערכת תהיה
יציבה ותתמו +בצנרת שנשרפה ושניתקה בזמ שריפה כ +שלא תיפול דר+
המעבר ,המערכת תעמוד בכוחות הנוצרי עליה בזמ שריפה  להבטיח
אטימותה ועמידותה בפרק הזמ הנדרש.
 70.2.02סווג בשריפה:
בחומרי המוצעי לא יהיה משו סיכו אש שהוא בעת אחסונ ,בעת ישומ
ולאחר ישומ .בכל מקרה סווג החומרי בשריפה בבדיקה על פי תק ישראלי
ת"י  755יהיה  V.4.4לפחות.
 70.2.03קורוזיביות:
חומרי ואביזרי של מערכות מחסומי האש יהיו תואמי לחומרי ולצנרות
אית ה באי במגע .לא יעשה שימוש בחומרי העשויי ליצור קורוזיה או
להתקי* את חלקי הבני ,הצנרת או התשתית הסמוכי לה .לא יעשה שימוש
בחומרי על בסיס ממיסי.
 70.2.04רעילות:
חומרי האיטו לא יכילו אסבסט ,חומרי מסרטני או חומרי רעילי שה.
חומרי האיטו לא ישחררו גזי רעילי בעת יישומ ,לאחר יישומ או בזמ
השריפה.
 70.2.05התאמה למקו:
המערכות המוצעות במסגרת עבודה זו יתאימו ליעוד ולמקומ במבנה  סוג
וגודל הפתח ,סוג התשתית והתנאי הסביבתיי במקו.
סוג הפתח:
א.
פתח ברצפה ,פתח בקיר בטו ,בלוק או גבס ,תפר התפשטות בבני וכו'.
ממדי הפתח:
ב.
עומק הפתח ,מידות הפתח.
סוג הצנרת:
ג.
צנרת פלדה ,צנרת פלסטיק ,צנרת חמה ,יציבות הצינור ,כבלי חשמל
ותקשורת וכו'.
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ד.

ה.

ו.
ז.
ח.

ט.

י.

70.3

איטו נגד מי:
במקומות בה נדרשת אטימות למעבר מי  איטו מעברי צנרת מי
ומעברי חשופי בתקרות בי קומות וכו'  יעשה שימוש במערכת אשר
בנוס* לאטימת האש תבטיח ג אטימות נגד מי.
עמידות במי:
כל החומרי והאביזרי של מערכות מחסומי האש יהיו עמידי מי
ובלתי מסיסי .החומרי יעמדו בתנאי לחות גבוהי ורטיבות העלולה
להתהוות במקו.
טמפרטורה אופיינית:
חומרי ואביזרי של מערכות מחסומי אש יתאימו ויהיו ניתנות ליישו
בטמפרטורות הצפויות במקו.
ויברציה:
חומרי מחסו האש במקומות בה קיימת אפשרות לתזוזה או רעידה
)ויברציה( יתאימו ליעוד זה ללא פגיעה בעמידות האש שלה.
גמישות:
מערכת מחסו אש במקומות בה צפויה העברה מחדש שכיחה של
צנרת וכבלי התשתית העוברת במקו  תאפשר הוצאה והחדרה של
הצנרת והכבלי ללא פגיעה בעמידות האש של המערכת.
כבלי חשמל ותקשורת:
ציפוי כבלי חשמל לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלי .ציפוי
כבלי יהיה אלסטי ויאפשר כי כבל בקוטר  12מ"מ יכופ* עד לקוטר של
 3ס"מ ללא היווצרות סדקי .מערכות מחסומי אש לכבלי תהיינה
גמישות לפי סעי* ח' לעיל .מערכת מחסו האש וציפוי הכבלי תהיה
בעלת אישור ממכו בדיקות מוכר להתאמתה לשימוש ע סוגי הכבלי
)כבלי כח ,בקרה ,תקשורת ,סיבי אופטיי וכו'( ,צורת העברת הכבלי
)כבל בודד ,צמות כבלי ,סולמות כבלי( והחומרי )מעטפת הכבלי,
מגשי או מובילי עשויי פלדה ,אלומיניו ,חומרי פלסטיי וכו'(.
צנרת מתכתית:
חומר האיטו במעברי צנרת מתכתית יהיה כזה המעכב התפשטות
החו מצידו האחד של הפתח אל צידו השני באמצעות הצנרת  שימוש
בחומרי אנדוטרמי או שווה ער.+

תנאי מקדימי לביצוע:
 70.3.01ביקורת מקדימה:
על הקבל לבדוק את כל התוכניות ע"מ לבדוק היכ יש צור ,במעבר אש .הקבל
לא יקבל כל תוספת שהיא עקב מעברי אשר אינ מופיעי בתוכניות ויתווספו
במהל ,הביצוע או עבור מעברי שיבוצעו מחדש במהל ,העבודה) .ראה ג
סעי  70.1.04לעיל(
 70.3.02אישורי המזמי:
הקבל לא יתחיל בעבודתו לפני קבלת אישור המפקח לשרטוטי הביצוע של
מערכות מחסומי האש המוצעות.
 70.3.03דוגמא:
על פי דרישת המפקח ,יבצע הקבל דוגמת אטימת אש בפתח מפתחי הבני כפי
שיקבע ע"י המפקח  לאישורו המוקד של המפקח.
 70.3.04מיומנות:
ביצוע העבודה בפועל יעשה ע"י אנשי מיומני ומנוסי בלבד.
 70.3.05בטיחות:
הקבל ינקוט בכל אמצעי המג והבטיחות הנדרשי להגנה על העובדי במבנה,
על אלמנטי בניה ,ליוד וריהוט במבנה  בכפו* להוראות היצר ,פקודת הבטיחות
בעבודה ותקנותיה ולפי כללי המקצוע המתחייבי.
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 70.3.06אספקה ואחסו:
כל החומרי יובאו לאתר במיכליה המקוריי ,כאשר ה סגורי וללא נזקי
וכאשר תוויות הזיהוי שלה ברורות .חומרי האיטו יאוחסנו באתר במקו
מאושר ע"י המפקח המוסמ +מטע המזמי כאשר ה מוגני מפגיעה או מתנאי
סביבה  כפו* למפרטי היצר .מיכלי פגועי או מקולקלי יסולקו מיידית
מאתר הבניה.
70.4

ביצוע:
 70.4.01הכנות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

 70.4.02יישו:
א.
ב.

הקבל ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלו +של סביבת
עבודתו לרבות על חלקי בני וצנרות סמוכי ,תו +שימוש בכיסויי,
יריעות ,סרטי הדבקה וכיו"ב.
הקבל יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של
השרוול/הפתח בו נדרש מחסו האש.
הקבל יהיה זהיר ובאחריותו שלא לפגוע בכבלי ובצנרות אות הוא
אוט .על כל נזק ופגיעה בצנרת ,או בכבל )לרבות בידוד מוליכי( יש
להודיע מיד למפקח המוסמ +מטע המזמי.
על הקבל לוודא א קיי מקור סיכו שהוא במקו בו מבוצעות
עבודות איטו האש .על הקבל לוודא ניתוק כל מקור סיכו אחר 
לתאו ע המפקח המוסמ +מטע המזמי  באחריות הקבל.
כל שטחי המגע של פני הפתח והצנרות יהיו נקיי מלכלו ,+מחלקי
רופפי ,מחלודה ,שמ וכו'  העלולי לפגוע באטימת הפתח  באחריות
הקבל.
הקבל ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלו +של סביבת
עבודתו לרבות על חלקי בני וצנרות סמוכי ,תו +שימוש בכיסויי,
יריעות ,סרטי הדבקה וכיו"ב.
מערכת מחסו האש תבוצע כפו* לנדרש ולפי הוראות היצר.
הקבל יוודא איטומו המלא של הפתח ,לרבות חדירת חומר האיטו בי
צנרות ,בי כבלי .במידת הצור +תפורק ארעית צנרת ,חומרי האיטו
יוחדרו היטב בי הצינורות והצנרת תחובר מחדש  באישור ובתאו
מוקד ע המפקח.

 70.4.03השלמות:
אביזרי תמיכה ואמצעי עזר אחרי יוסרו רק לאחר שחומרי האטימה
א.
הגיעו למלוא חוזק  כפו* להוראות היצר.
הקבל ינקה כל שאריות ולכלו +שגרמה עבודתו מחלקי בני ,צנרות,
ב.
תעלות ,כבלי וכו'.
מערכת מחסו האש לא תחופה בחומרי גמר או חלקי בניה אחרי עד
ג.
אשר לא תאושר ע"י המפקח.
ע אישורה ע"י המפקח ,תחופה המערכת לפי הוראות היצר וכפו*
ד.
לדרישות המפקח.
ע השלמת התקנת מערכות מחסומי האש ,ישולטו המערכות ע"י שילוט
ה.
מזהה מתאי "מחסו אש  הפגיעה אסורה!"  שלטי בגודל 125X75
מ"מ אותיות בגוו שחור על רקע צהוב זוהר.
ע קבלת אישור המפקח המוסמ +מטע המזמי ,הקבל יבצע את כל
ו.
הנדרש להשבת המצב לקדמותו ויבצע כל תיקו והשלמה הנדרשי עקב
עבודתו ,לקבלת עבודה מושלמת מוכנה למסירה למזמי  לשביעות רצו
המפקח.
70.5

אחריות הקבל:
 70.5.01הקבל יגיש כתב אחריות היצר כי התוצרת שסופקה בפועל הינה באיכות
הגבוהה ביותר וללא פגמי שה.
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 70.5.02הקבל יגיש כתב אחריותו כי נאטמו מלוא הפתחי והשרוולי בתקרות
ובמחיצות האש בבני וכי העבודה בוצעה באופ המקצועי והמושל כפו*
לשרטוטי הביצוע שאושרו ע"י היז.
 70.5.03הקבל יגיש כתב אחריותו לטיב ושלמות העבודה למש 10 +שני מיו אישור
השלמת העבודה ע"י המפקח.
70.6

תכולת העבודה:
 70.6.01מערכת מחסומי האש בפתחי תכלול את כל החומרי והאביזרי הנדרשי
לש ביצוע מושל תיקני ונאות של העבודה ולקבלת עמידות האש הנדרשת ,ג
בא ידרשו בעת העבודה איטומי חוזרי.
 70.6.02בנוס* לנאמר בתנאי הכללי למכרז זה ,העבודה כוללת את כל העבודות
הבאות:
את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של שרוול/הפתח
א.
בו נדרש מחסו האש טר ביצוע עבודת האיטו ,כל העבודות
וההשלמות הנדרשות להשבת המצב לקדמותו ע השלמת עבודת
האיטו.
את כל המפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.
ב.
הכנת כל המסמכי לרבות שרטוטי ביצוע.
ג.
כל עבודה הנדרשת ,כל החומרי וחומרי העזר ,לרבות התאמות וניקוי
ד.
הפתחי והצנרות לפני איטומ ,ההשלמות והתיקוני לאחר ביצוע
עבודת האיטו ניקוי סביבת העבודה ע השלמת עבודת האיטו  הכל
לקבלת עבודה מושלמת מאושרת ע"י המפקח
אספקת והובלת חומרי איטו ואביזריה לאתר ,אחסונ באתר,
ה.
סילוק חומרי שלא אושרו ע"י המזמי ,סילוק פסולת ולכלו +שנגרמו
ע"י הקבל.
תאו ע כל הגורמי הנדרשי.
ו.
שמירה והגנה על חלקי בני וצנרת סמוכי למניעת פגיעה בה ,הגנה על
ז.
מערכות מחסומי האש שבוצעו מפגיעה עד למסירת ואישור ע"י
המפקח
שילוט המערכות בשלטי אזהרה.
ח.
אחריות הקבל.
ט.

70.7

מפרט טכני:
• המפרטי שלהל מבוססי על מפרטי אורבונד )טלפו (046521141 :למחיצות
אש עמידות אש  2שעות; על מפרטי סגיב  מערכות מיגו אש בע"מ
)טלפו (089428999 :למערכות  KBSתוצרת  GRUNAU GMBHגרמניה עמידות
אש  2שעות .הקבל רשאי להציע מערכות שוות ער +ובתנאי שיציג את האישורי
הנדרשי המוכיחי כי המערכת המוצעת מתאימה ליעודה ומבטיחה את
עמידות האש הנדרשת.
• על הקבל לקרוא פרק זה ביחד ע כל מפרטי המערכות המפורטי לעיל.
• כל המפרטי המפורטי ומתייחסי לאיטו מעברי אש ,כלולי במחיר היחידה
ולא ימדדו בנפרד ,ג א מצוי אחרת.
• בכל מקרה של סתירה בי המפרטי להל למפרטי המפורטי ביתר מסמכי
המכרז ,המפקח יקבע באיזו שיטה עליו לבצע ללא שינוי במחיר היחידה.
• המפרטי שלהל הינ דרישות מינימו .במסגרת הסעי* כמויות לעבודה זו
)תכנו ביצוע( על הקבל להגיש לאישור המפקח את מפרטי הביצוע לאיטו אש
ע"ב מפרטי אלו או מפרטי אחרי .המפרטי יכללו את כל האישורי
הנדרשי המוכיחי כי המערכת המוצעת מתאימה ליעודה ומבטיחה את
עמידות האש הנדרשת" ע"פ כל התקני וההוראות הרלונטיי.
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 70.7.01איטו מעברי צנרת וכבלי בקירות ובתקרות לקבלת עמידות אש  2שעות:
1.1

מחסו אש במעברי כבלי וצנרת במערכת לוחות :KBS
ניקוי והכנת השטח כנדרש ,לרבות פינוי של מכסי תעלות
א.
וסולמות כבלי.
מריחת דפנות הפתח ,הצנרות והכבלי החודרי בפתח ב C 11
ב.
 ,KBS FOAMCOATבכל שטח המגע בינ ובי לוחות ה.KBS
מריחה כנ"ל על דפנות לוחות ה .KBS
התקנת שני לוחות  KBSע מרווח אויר ביניה  לוחות צמר
ג.
סלעי דחוס בעובי  50מ"מ בצפיפות של  140ק"ג כל אחד
לפחות מצופי מציד החיצוני ב   KBS FOAMCOATבשכבה
אחידה של כ  1מ"מ לאחר ייבוש .לוחות ה KBSיחתכו לפי
מידות הפתח בתוספת  3מ"מ לאור +ולרוחב הלוח )על מנת
ליצור לח /בעת ההתקנה( ולפי מידות הכבלי העוברי במעבר.
איטו נקודות שנותרו גלויות לאחר התקנת הלוחות בתפזורת
ד.
צמר סלעי וציפוי נוס* של .KBS FOAMCOAT
ציפוי פס ברוחב של  30מ"מ מסביב לפתח ב KBS
ה.
) FOAMCOATמומל /להשתמש בנייר דבק רחב ע"מ ליצור
גמר נקי וישר(.
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרי דר +המעבר ב  KBS
ו.
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישו
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צור +בניקוי הכבלי לפני היישו .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ   1מ"מ) .מומל /להשתמש
בנייר דבק רחב על מנת לסמ את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי
וישר(.
צנרות  PVCבקוטר עד כולל " 2יעטפו ע"י סרט KBS
ז.
 INTUFLEX 957בעובי כפול ,לאור +של  20ס"מ מכל צד של
מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס )הכיסוי יבוצע
לפני איטו הפתח() .צנרות  PVCמעל " 2יחסמו בקולר  ימדד
בנפרד(.
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
ח.
התקנת שלט אזהרה "מחסו אש  הפגיעה אסורה!" משני צידי
ט.
הפתח.

1.2

מחסו אש במעברי כבלי וצנרת במערכת טיט חסי אש MORTAR
:SEAL KBS

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ניקוי והכנת השטח כנדרש ,לרבות פינוי של מכסי תעלות
וסולמות כבלי.
לוח תבנית  לוח גבס או ש"ע לפתחי גדולי ,צמר סלעי או
ש"ע לפתחי קטני) .הערה :לוחות תבנית מחומרי דליקי
יש להסיר לאחר התייבשות הטיט(.
יציקת הטיט תו +הקפדה על חדירת הטיט בי הצנרות ,בי
הכבלי וביניה לבי דפנות הפתח  עד לקבלת שכבת טיט
בעובי  100מ"מ לפחות.
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרי דר +המעבר ב  KBS
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישו
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צור +בניקוי הכבלי לפני היישו .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ   1מ"מ .מומל /להשתמש בנייר דבק רחב על
מנת לסמ את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
צנרות  PVCבקוטר עד כולל " 2יעטפו ע"י סרט KBS
 INTUFLEX 957בעובי כפול ,לאור +של  20ס"מ מכל צד של
מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס )הכיסוי יבוצע
לפני איטו הפתח() .צנרות  PVCמעל " 2יחסמו בקולר  ימדד
בנפרד(.
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ו.
ז.

יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
התקנת שלט אזהרה "מחסו אש  הפגיעה אסורה!" משני צידי
הפתח.

 70.7.02איטו שרוולי למעבר צנרת וכבלי בתקרות ובקירות לעמידות אש  2שעות:

70.8

2.1

איטו שרוולי ע"י מערכת מרק :C KBS FOAMCOAT11
איטו שרוולי למעבר צנרת מתכתית ,צנרת  PVCעד " ,2כבלי או
צמות כבלי עד  65מ"מ.
ניקוי והכנת השטח כנדרש.
א.
החדרת צמר סלעי אל תו +חלל לעומק של  20מ"מ מפני
ב.
הקיר/התקרה משני צידי השרוול )כגב נגד יציקת החומר
האוט( ולקבלת עובי של  60מ"מ צמר סלעי לפחות.
יישו מרק  C KBS FOAMCOAT11משני צידי השרוול
ג.
לקבלת שכבה בעומק  20מ"מ מכל צד של השרוול ,בהתיישרות
ע פני הקיר.
צנרת מבודדת  תעט* ע"י סרט  KBS INTUFLEX 957בעובי
ד.
כפול ,לאור +של  20ס"מ מכל צד של מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק
ע"י רצועות פיברגלס )הכיסוי יבוצע לפני איטו הפתח(.
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרי דר +השרוול ב  KBS
ה.
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישו
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צור +בניקוי הכבלי לפני היישו .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ   1מ"מ .מומל /להשתמש בנייר דבק רחב על
מנת לסמ את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
ו.

2.2

שרוול במחיצת אש לצנרת פלסטית ":2"6
מילוי המרווח שבי המחיצה לצינור בצמר סלעי דחוס ,התקנת קולרי
 KBS PIPE SEAL S/M/OSIמשני עברי המחיצה ומהודקי אליה בעוגני
פלדה מתאימי.

2.3

שרוול בתקרת בטו לצנרת פלסטית ":2"6
מילוי המרווח שבי התקרה לצינור בצמר סלעי דחוס ,התקנת קולר
 KBS PIPE SEAL S/M/OSIמצידה התחתו של התקרה ומחוזק אליה
בעוגני פלדה מתאימי.

אופני מדידה מיוחדי
 70.8.01על כל איטומי האש ישול קומפלט עבור כל המבנה כמפורט בכתב הכמויות.
המחיר יכלול את כל האמור לעיל וכל שיידרש עד לקבלת אטימות מושלמת בכל
חלקי המבנה.
המחיר כולל את כל הנדרש בכל מסמכי המכרז השוני.
 70.8.02מודגש בזאת שלא כל הפתחי והמעברי מסומני בתוכניות .שינוי בכמות
הפתחי ובמעברי במהל +הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחיר
היחידה.
 70.8.03המחיר יהיה זהה לכל שיטה שיציע הקבל ויאושר ע"י המפקח וכל הרשויות
למיניה.
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פרק   79עבודות יומיות )רג'י(
79.1

אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אות עבודות שנרשמו ביומ עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה
ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומ בסיו אותו יו עבודה בו הועסקו האנשי ,ותוגשנה
באותו יו לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטי הבאי:
תארי ,+שעות עבודה ,שמות הפועלי ומקו העבודה המדויק.
עבור שעות נוספות לא תינת כל תוספת ולצור +התשלו ה תחושבנה כשעות רגילות.
התשלו יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.
דו"ח לעבודות רג'י חתו ע"י המפקח ,יצור* לחשבו וישמש אסמכתא לתשלו.

79.2

כוח אד
סיווג העובדי יבוצע בהתא ללוח הנהוג בהסתדרות פועלי הבניי.
יש לרשו לעובדי רק את השעות שבה עבדו בפועל .מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת
כוח אד וייחשבו ככלולי ברווח הקבל.

79.3

ציוד מכני
א העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשול תמורתו בהתא למחירי
ובכפיפות לתנאי האחרי לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.
א לא פורטו מחירי בכתב הכמויות ,יהיה המחיר עפ"י מחירו "חשב" או "דקל"
העדכני) .הנמו +מבניה(.

79.4

חומרי
כמויות החומרי שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו בכתב
של המפקח .א יידרש ,יהא הקבל חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות
ע"י הספקי.

79.5

פיגומי ודרכי
הקבל לא יהיה זכאי לכל תשלו תמורת פיגומי ,דרכי ,אמצעי עזר וכיו"ב ,אלא א
כ הותקנו אלה במיוחד ובאופ בלעדי לצורכי העבודה היומית ,ואושרו בהתא ובכתב
ע"י המפקח.

79.6

מחירי לעבודות כוח אד ברג'י )עבודות יומיות(
המחירי לשעת העבודה ייחשבו ככוללי ,בי היתר את:
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגו :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת
א.
יוקר.
כל ההיטלי ,המסי ,הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.
ב.
הסעת עובדי לשטח העבודה וממנו.
ג.
זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(.
ד.
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבל )לרבות הובלת הכלי למקו
ה
העבודה וממנו(.
הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישו והאחסנה.
ו.
הוצאות כלליות ,ה הישירות וה העקיפות של הקבל.
ז.
רווח הקבל.
ח.

79.7

מחירי לעבודות ציוד מכני
המחירי לשעת עבודה המוצגי להל ייחשבו ככוללי ,בי השאר את:
שכר מפעיל הכלי ,אחזקת הציוד ,הובלתו למקו העבודה והחזרתו ,דלק ,שמ וחשמל
הנדרשי להפעלת הציוד ,מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו ,כגו :ביטוח פחת ובלאי,
ההוצאות כלליות של הקבל ורווחיו.
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