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 תיאור הפרויקט – -00.01

לבצוע שיפוץ, לליות שבנספח זה )א'( מתייחס תכולת העבודה המתוארת במסגרת הוראות כ .1

בנוסף  רעננה. א'10מגדל המים ברחוב בית השואבה ברמת שימור מבנים לחיזוק ושיקום 

 יבוצע שיפוץ למבנה חדר המשאבות הקיים בסמוף למגדל המים.

מגורים ומבני ציבור ועליו  למבניהקבלן מצהיר כי ברור לו כי העבודה מתבצעת בצמוד  .2

 מפגעי רעש ואבק בזמן העבודות.לבטיחות ול הנועדיםלנקוט בכל האמצעים 

הקבלן יפעל בזהירות המתבקשת בכל פעולות ההקמה והשיקום תוך תאום במידת הצורך  .3

לא תותר  -השכנים[ למבניעם השכנים הסמוכים לאתר] בדגש על פעולות הנפת ציוד בסמוך 

  הנפת ציוד מעל מבנים סמוכים. 

בעלי המקצוע מטעמו הינם מומחים המבנה האמור הינו מבנה לשימור. הקבלן יבטיח כי  .4

העבודה הספציפית להבטחת תוצאה מיטבית הן בהיבט שקומי הבטונים היציקות  םבתחו

 והצביעה של המתקן.

כל המפרטים של היועצים המקצועיים המהווים את המפרט הטכני המיוחד יכללו  .5

ע"י במחיר ההצעה . בכל מקום במפרטים שבו מצוין שו"ע, הכוונה לשו"ע שיאושר 

 המזמין והמפקח.

    י המיוחד לעבודות בניה ) האוגדןרט הטכנלנאמר "במפבנוסף כפופות כל העבודות יהיו  .6

 בהוצאת משרד הבטחון. הכחול(,

בכל מקרה בו צוין " לפי קביעת האדריכל ו/או לפי בחירת המתכנן" הכוונה "לפי  .7

 קביעת האדריכל/ המתכנן מטעם המזמין".

הקבלן: במסגרת המעבר מתוכניות המכרז לתוכניות הביצוע, ייתכנו שינויים לתשומת לב  .8

בדרישות הרשות המקומית /,הנובעים מהצורך לעמוד בתקן  בתכנון ו/או בכמויות

יש לקחת  .ולהתאמה בין התוכניות ולא מצורכי שדרוג המפרטוהרשויות המוסמכות 

 בחשבון כי לא תשולם כל תוספת בגין שינויים אלו 

יובהר כי כל האמור במפרט הטכני המיוחד כלול במחירי היחידה במידה כל עוד לא קיים  .9

 סעיף ספציפי בכתב הכמויות לעבודה זו.

 

 מבנים שכנים/הגנה על חלקי מבנה- 00.02

בשלב א' תבוצע הקמת פיגום זקיפים בהיקף המבנה. לאחר הקמת הפיגום יספק הקבלן  .1

 ילת העבודות.אישור של מתקין פיגומים מורשה כתנאי לתח

מטר מפני הקרקע[ בכיסוי שימנע כל  2הפיגום יכוסה מצידו החיצוני באופן מלא ]עד לגובה  .2

סעיף זה הינו תנאי יסודי לקבלת אישור נפילה של חלקי מבנה מעבר לתחום הפיגום. 

 לתחילת עבודות מהמפקח.

וגני ילדים וכי הבטיחות  מגורים לבנייניהקבלן מודע לכך כי העבודה הינה במתחם צמוד  .3

הינה בראש מעייניו של המזמין. הקבלן יקפיד באופן תדיר על הגנה על חלקי מבנה סמוכים 

 .וינקוט בכל האמצעים להבטיח זאת
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 תאומי פתחים ומעברים- 00.03

מעברים וכד' של כל המערכות וסימון התאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(,  .1

הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת  ]חשמל, תקשורת,אינטנות, תאורה[

 מחיר.

 

 תכנון הביצוע- 00.04

תכנית  מפקח הקבלן להגיש לאישור המתכנן והמש ודריכול הפיקוח ללפני תחילת העבודה,  .1

  .חלקים מיוחדים או אופייניים מהעבודה וע מפורטת לביצ

אמצעי ההרמה, את שיטת הבצוע, צורת ההתארגנות, תפרט את שתכנית הקבלן יגיש למפקח  .2

אמצעי ההובלה, שינוע והאחסון של החומרים והרכיבים היצוקים במקום וההגנה עליהם וכל ציוד 

ת בהן ישתמש הקבלן לביצוע אחר בו ישתמש הקבלן במהלך עבודתו. התוכנית תתאר את התבניו

רכיבי הבטון היצוקים באתר, את אופן הרכבתן ופירוקן, מועדי ההרכבה והפירוק וכו'. התוכנית 

 תכיל תיאורים של הפיגומים, התבניות, הרכבת הרכיבים, שיטת היציקה וכיו"ב.

לא או אי מתן האישור  ,באם ינתן ,אישורו של המתכנן והמפקח לכל אשר יוצג בפניו על פי סעיף זה .3

של הקבלן לביצוע העבודה והוא נשאר האחראי הבלעדי הבלעדית ישחרר או יקטין מאחריותו 

 לביצוע.

משמע בתחום המגודר של  כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומים המוגדרים כאתר הבניה .4

להצבת ציוד . הקבלן רשאי לבקש מהרשויות אישורים להתארגנות או מתחם מגדל המים בלבד

לא תהיה מותנית בהשגת  על פי הסכם זה מחוץ לתחומי האתר, אך מחויבותו של הקבלן כלפי היזם

 ישא בהוצאות כלשהן שיהיו לקבלן בגין קבלת האישורים מהרשויותיאישורים אלו. היזם גם לא 

 .והוצאות אלה כלולות בתמורה הפאושלית

 10יגיש הקבלן למפקח בתוך  את התכניות והאינפורמציה האחרת שידרשו מהקבלן ע"י הפיקוח  .5

 .הםינימועד ביצוע העבודה המתוכנן, המוקדם מבלפני יום מדרישתו או 

 

 אישור התקדמות בשלבים– 00.05

 כלהלן:על ידי המפקח  שתאושר מראש ובכתבהתקדמות הקבלן בבצוע העבודות מותנה בשלביות  .1

 הפיגום, אספקת אישור מתקין פיגומים מוסמך ובגמר כיסוי הפיגום ברשת הגנה. לאחר הקמת .2

בגמר פרוק וסילוק כל חלקי הבטונים הפגומים על גבי המבנה וחשיפת ברזל הזיון הפגום בהתאם  .3

 למפרט המהנדס.

 לאחר גמר טיפול בברזל הזיון בהתאם להוראות המהנדס. .4

 לרבות ניקוי הקדח.לאחר גמר קידוח עבור שתילת קוצים  .5

 לאחר גמר שתילת קוצי ברזל. .6

 לאחר גמר בצוע זיון קירות/רצפות/עמודים ]מאגר מים תחתון בנפרד/ חיזוק עמודי המבנה בנפרד[. .7

 לאחר גמר בצוע טפסנות לכל אלמנט שהוא. .8

 לאחר בצוע תשתיות עבור כבילה מכל סוג. .9

לא ידרוש הארכה בלוחות הזמנים לשיקול דעת המפקח לאשר באופן חלקי כל שלב אולם הקבלן  .10

עקב בצוע שלב באופן חלקי והמתנה לאישור המפקח לדוגמא הקבלן יסיים את כל הטיפול בברזל 
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בכל המבנה ואז יקבע ביקורת מפקח, הקבלן יבצע קוצים וברזל זיון לכל העמודים המתוכננים 

 לחיזוק בו זמנית ואז יקבע ביקורת מפקח וכדומה.

 

 ותיקי  מתקן (AS MADEתוכנית עדות ) - 00.06

של  .(as made) סיום העבודה יגיש הקבלן ליזם ולמפקח תכניות מעודכנות לאחר בצועיום מ 14תוך  .1

בפרויקט )הכוללות את כל העדכונים  אור מדויק של כל העבודותיהתכניות יכללו ת מודד מוסמך. 

כולל חתכים, רומי ובתשתיות חוץ  בתשתיות ורטיקליות שבוצעו בבניין במהלך הביצוע( עדכונים 

תכניות אלו  .האספלט, הקירות ההיקפיים והגידור החדשרומי משטחים  ,מבנים, רומי קרקעית

לפחות ברמת  מהדורתו העדכניתב באוטוקאדקי -און–דיסק עותקים +  4-ביוכנו על חשבון הקבלן 

הגשת תיקי המתקן ואישורם ע"י מתכנני היזם היא  שרטוט דומה לתכניות העבודה שקיבל מהיזם.

 תנאי לתשלום החשבון הסופי.

ל המערכות והעצמים האחרים המופיעים על גבי השרטוטים ימדדו ויאושרו ע"י מודד מוסמך כ .2

 מטעם הקבלן והתכניות יחתמו על ידו.

כל אחד  –מאושרים וחתומים העתקים של תיקי מתקן  3יגיש הקבלן ליזם ולמפקח  כמו כן .3

 הכוללים:על ידי המתכננן הרלוונטי,  -בהתאם

, כולל תעודות אחריות תאורה במבנהחשמל והתחום ההנחיות תפעול, טיפול ואחזקה לכל  .3.1

אחזקה   חוברת/דפים  עם  לוח זימון  פעולות של מהספקים, רשימת אנשי קשר לטיפול,

בהן וסכמות וסקיצות מפורטים לרכיבים השונים,  מונעת, והוראות אחזקה מונעת מפורטת

 יצוינו מספר הציוד,  על פי המסומן בתוכניות )בעתיד(,  פרטי הציוד,  וכו'.

של רכיבים/ציוד/אביזרים/יחידות אלמנטים וכו' של היצרן,  –ל הקבלן לצרף צילומים/מקור ע .3.2

 של הספק/יצרן תוך שם הספק, יבואן וכו', כתובתו ומספר הטלפון שלו. עם מספרים קטלוגיים

הקבלן יכין שילוט מפורט לכל הלוחות, הציוד, האביזרים הכוללים ח"ק ומפסקים.  השילוט   .3.3

יהא עשוי  סנדוויץ דו צדדי גרבופל או שלט בשיטת פוטומיטל.  השלטים  יחוברו למקומם 

 יו, צבעו וכו' יקבעו על ידי המפקח.באמצעות ברגי פח.  גודל השלט, עוב

הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה והיא עובדת  .3.4

 .קנהיכת

בתפעול המתקן. על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו של הבניין הקבלן ידריך את אנשי האחזקה  .3.5

 להדריך האנשים כך שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות.

 

 הסביבה דרישות איכות  00.07

יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה ובכלל לכל דרישות איכות הסביבה בנושא מניעת רעש  .1

. לצורך כך ישתמש הקבלן 1979בתקנות למניעת מפגעים  )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט 

 בציוד תקני בלבד לעבודות החפירה והבנייה.

עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשמ"ג הקבלן המבצע יתחייב גם להבטיח  .2

1993. 

בנוסף, יתחייב הקבלן המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(  .3

 ולא לגרום ל"רעש בלתי סביר" כמוגדר בתקנות בשעות היום והלילה. 1990 התש"ן
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 ניסוי תאורה  00.08

 עבודות התאורה מתוארות במפרט מיוחד לעבודות תאורה בחוברת זו. .1

 מיוחד:תאורה הלאמור במפרט ה בנוסףהאמור בסעיף זה הינו  .2

 01.08.01.004במסגרת הניסוי יספק הקבלן מספר מצומצם של גופי תאורה כמפורט בסעיף  .2.1
 בכתב הכמויות.

 כאמור במנגנון המפרט. גופי התאורה יהיו הגופים המאושרים ע"י יועץ התאורה והאדריכל .2.2

 התאם להנחיות יועץ התאורה והמפקח. ובהתקנת הגופים תבוצע במיקום  .2.3

חלק  םהינופירוקם לחלוטין או עד להתקנה במצב הסופי מל חיבורם לחש,חיווט הגופים  .2.4
 .ולת הסעיף בכתב הכמויותכמת

הקבלן יפעיל את התאוה בהתאם להנחיות יועץ התאורה בשעות שונות של היום/לילה. יש  .2.5
לוודא כי בעלי המקצוע הנדרשים] חשמלאי/ספק גופים/מפעיל מערכת הבקרה[ יהיו נוכחים 

הניסוי. הקבלן יקח בחשבון כי יתכנו מספר ימים שונים רציפים/לא ככל הנדרש עד סיום בצוע 
רציפים בהם יתבצע הניסוי ועליו לדוודא כי כל האמצעים , הציוד וכוח האדם המוזכר לעיל 

 יהיו נוכחים בניסוי.

מועד הניסוי יהיה מהר ככל האפשר מרגע קבלת צ.ה.ע.  ע"מ לאפשר קבלת החלטות של היזם  .2.6
פגיעה בלוח הזמנים הכולל. על הקבלן לפעול מידית מרגע ההתקשרות  בנושא התאורה ללא

 לאישור והזמנת הגופים האמורים לטובת הניסוי.

 יםכלול בצוע הניסוי,לואמצעי העזר השונים הנדרשים  אמצעי ההרמה, הציוד ,כוח האדם כל  .2.7
 .ולא ישולם בנפרד בכתב הכמויותאשר  01.08.01.004 סעיףבתכולת 

לעצמו את הזכות לבטל לחלוטין את עבודות התאורה במבנה במקרה בו לא המזמין שומר  .2.8
בכתב  זכאי הקבלן לקבל אך וק את הסעיף הרלוונטייאושר ניסוי התאורה. במקרה זה 

]גופי התאורה והציוד/חיוט ששימשו לניסוי ימסרו למזמין הכמויות הנוגע לניסוי התאורה.
עם עבודות התאורה במתכונת זו או אחרת בכל מקרה אחר בו יאושר להמשיך  במקרה זה[

 .לקבל את התמורה עבור סעיף זה בכתב הכמויות לא יהיה זכאיהקבלן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רוקים והריסותיפ -01פרק 
 

 כללי -01.01.00.000
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 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

  רוק זהיר של הפריט.יפ .1
 הסביבהלהגנת ומאושר על ידי המשרד  מורשהפינוי הפסולת לאתר פסולת  .2

 
 גיזום צמחייה -01.01.01.001

 
 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 
גיזום זהיר ומבוקר, בשיתוף עם השכן הגובל במגרש, של הצמחייה הקיימת בגבול המגרש  .1

 מקצועי.המונעת את החלפת הגידור. העבודה תתבצע ע"י גוזם 
 .ומאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה מורשהפינוי הגזם לאתר פסולת  .2

 
 

 גיזום נוף עצים -01.01.01.002
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

גיזום זהיר ומבוקר, של העץ הקיים. העבודה תבוצע בפיקוח אגרונום מטעם ועל חשבון  .1
 המזמין.  העבודה תתבצע ע"י גוזם מקצועי.

 .ומאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה מורשהפינוי הגזם לאתר פסולת  .2
 
 

 רוק זהיר של מערכות קיימותיפ -01.01.01.003
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

רוק זהיר של כבילה, תעלות מכל סוג שהוא הקיימים ע"ג קירות הבטון בהיקף המגרש או ע"ג יפ .1
 .ן שלא יגרם נזק לכבילה/לתעלותרוק של הגידור באופיהגדרות והמונעים פ

 .החזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע הגידור החדש .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות בטון-02פרק 
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 חדשה במאגר מים תחתוןרצפת בטון  -01.02.01.001

 
 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 
 

  הבטון הקיימת בהתאם לסעיף שיקומי בטונים פגומים. שתית תיקוןסימון הרצפה החדשה.  .1
 

 .מ"מ כל אחת 0.2שכבות של פוליאתילן בעובי  2יישום  .2
 

של  במרווחיםמ"מ  10של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  ות מרותכותברזל זיון מרשתיישום  .3
יש ס"מ. הרשת תותקן על הגבהות יציבות, כך שבזמן היציקה ייכנס בטון מתחת לרשת.  15/15

 ס"מ. 4 -להבטיח שעובי שכבת הבטון מתחת לרשת לא יפחת מ
 

לקבלת משטח חלק וישר. מפלסי  הליקופטריציקת הבטון ברצפה והחלקת פני השטח עם  .4
דרישה  הרצפה יהיו לפי הוראות המפקח והמחיר כולל יציקה של הרצפה בשיפוע, כאשר יש

 .1.25פקס עם תוספת זיי 40 -לשיפועים לניקוז. סוג הבטון יהיה ב
 

 אשפרה כנדרש. .5
 
 

 במאגר מים תחתוןבטון קירות  -01.02.01.002
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 
 

הבטון בקירות המאגר הקיימת  שתית תיקון. הקירות ]מפלסי יציקה ועובי היציקה[סימון  .1
  יבוצע בהתאם לסעיף שיקומי בטונים פגומים ונמדד בנפרד בכתב הכמויות.

 
ס"מ בקירות המאגר] סעיף זה נמדד בסעיף נפרד בכתב  25מ"מ ובאורך  12קידוח קוצים קוטר  .2

 .הכמויות[
 

של  במרווחיםמ"מ  14של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  ות מרותכותברזל זיון מרשתיישום  .3
 , כך שבזמן היציקה עם קלמרות ]שאינן נמדדות[ ועם שומרי מרחקס"מ. הרשת תותקן  15/15

 .]ברזל זיון נמדד בנפרד בכתב הכמויות[ ס"מ. 4 -שלבטון  כיסוי יובטח 
 

 .יישום עצר מים כימי ]נמדד בסעיף נפרד בכתב הכמויות[ .4
 

יש להקפיד על מניעת  -לרבות חיזוקם ועיגונם אל הרצפה מלוחות פלדה חדשיםהעמדת תבניות  .5
לגובה המיכל ] חצי מגובה סופי בכל  םשלבי 2פגיעה בגימור הרצפה החדשה. היציקה תבוצע ב 

 שלב. 
 

סוג הבטון . לקבלת משטח חלק וישר עם ויברציה ודפיקות פטיש ע"ג התבניותיציקת הבטון  .6
 .1.25עם תוספת זייפקס  40 -יהיה ב

 
 אשפרה כנדרש .7

 

 "קוצים" מפלדה לחיבור בין בטון קיים לבטון חדש 01.02.01.005

סעיף זה מתייחס ל"קוצים" ממוטות פלדה מצולעים בקוטר בהתאם לתוכניות הן במאגר מים תחתון 
 והן בעיבוי עמודי המגדל.

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 ומק בהתאם לנדרש בתוכניות באלמנטי הבטון הקיימים.קידוח חורים בקוטר ובע .1

. אופן HILTY HY 500" תוצרת "סיקה" או 31מילוי הקדח בדבק אפוקסי דו רכיבי מסוג "סיקדור  .2
 השימוש ויישום הדבק לפי הוראות היצרן.
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ה"קוצים" יהיו מפלדה מצולעת בקוטר בהתאם לתוכניות ויוחדרו לעומק בהתאם לתוכנית בתוך  .3
 הקדח בבטון הקיים. ה"קוצים" יבלטו מהבטון הקיים בהתאם לתוכנית.

 בצע בדיקות שליפה ל"קוצים". הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת, על חשבון הקבלן.ליש   .4

 השעות הראשונות לאחר הבצוע.  24אין לגעת בקוצים או להעמיס אותם לפחות ב  .5

 

 גות/סולם חיצונירהחלפת פודסט במהלך מד 101.02.02.00

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 .פרוק באופן זהיר ומבוקר של הפודסט הקיים .1

 .התקנת פודסט חדש כדוגמת הקיים לרבות חיבור למתקן הקיים באופן מושלם .2

על תקינותו הכוללת של מתקן העלייה  מהנדס מורשה בתחום זהאספקת אישור של יועץ בטיחות/ .3
 .לגג

 תיקון שטחים של בטונים פגומים 01.02.02.002

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 קילוף וסילוק בשלמות של הטיח הקיים על אלמנט הבטון שבו נדרש הקבלן לטפל. .1

סדוקים ופגומים. לאחר הסיתות יישארו רק חלקי בטון יציבים וללא סיתות וסילוק חלקי בטון  .2
 סדקים.

ניקוי כל ברזלי הזיון עם מברשות פלדה , עד להורדה וסילוק של כל החלודה. לא יורשה השימוש  .3
בפטיש למטרה זו. יש לחשוף את ברזלי הזיון עד שמגיעים לחלקים שבהם הברזל שלם וללא חלודה. 

שכבת הגנה על כל ברזלי הזיון הגלויים בכל צדדיהם החשופים. שכבת  לאחר הניקוי יש לבצע
ס"מ מכל צד של  5ההגנה תהיה מלאה ותכסה כל מוט ברזל בשלמותו, בתוספת רצועת בטון ברוחב 

 להלן. 6מוטות הברזל. החומר לשכבת ההגנה יהיה כמפורט בסעיף משנה 

ת זיון חסרים וכד', יקבע המפקח במקרים שבהם קיימות בעיות קונסטרוקטיביות כגון מוטו .4
את שיטות התיקון והחיזוק הדרושה. עבור ובתיאום עם מהנדס המבנים של הפרויקט ובאישורו 

חיזוקים מיוחדים או, כגון ברגי עיגון, תוספת ברזל זיון, תוספת רשתות זיון וכד' ישולם בנפרד לפי 
 סעיפים אחרים בכתב הכמויות.

קים החסרים בבטון הקיים יושלמו עם חומר התיקון, עד לקבלת ביצוע התיקון באופן שכל החל .5
החתך המקורי של אלמנט הבטון. יישום החומר על הקיר יתבצע בהתזה ו/או במריחה בכף טייחים 
ו/או בשילוב שתי השיטות ו/או בכל שיטה אחרת כפי שנקבע בהוראות היצרן. החומר לתיקון יהיה 

 תיקונים תבוצע לפי הוראות היצרן.להלן. אשפרת ה 6כמפורט בסעיף משנה 

 מערכת החומרים לתיקון הבטון תהיה אחת מהמפורטות להלן: .6

 מתוצרת "סיקה" –מערכת חומרים לתיקון בטון 

 "EC-110"סיקה טופ  -הגנה על ברזל הזיון

 "122"סיקה טופ –תיקון והשלמת הבטון 

 מתוצרת "טורו" –מערכת חומרים לתיקון בטון 
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 "STRUCTURITE 300" -ןהגנה על ברזל הזיו

 " STRUCTURITE 300"–תיקון והשלמת הבטון 

בנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת תיקון הבטון בכפוף להוראות היצרן,  .7
לרבות אופן שימוש ויישום, דילול, כמויות חומר דרושות, המתנה בין שכבות, עובי השכבות, עבודות 

 הכנה דרושות וכד'.

מ"מ לפחות.  12טיח צמנט חלק בשכבה אחת על הקטע המתוקן, עובי שכבת הטיח יהיה  ביצוע .8
, 60.62.01.010, בתוספת מוסף טיח  לפי סעיף 1:3צמנט ביחסי נפח  –תערובת הטיח תהיה חול 

 ג'. 11סעיף משנה 

 לאחר ביצוע שכבת הטיח  יש להשקות היטב במים. .9

מסוגים שונים, צבע מסוגים שונים, ציפויים קשיחים  גימור הקטע עם חומרי גמר שונים כגון: טיח .10
מסוגים שונים וכד', אינו כלול במסגרת סעיף זה. הגימור יימדד כחלק מהגימור של כל הקירות, 

 במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

המדידה לפי שטח הקטעים שתוקנו בפועל, ללא הבדל בין שטחים גדולים או קטנים , ללא הבדל בין  .11
ים בצורות שונות, ללא הבדל בין שטחים אנכיים ואופקיים וללא הבדל במיקום השטחים שטח

 המותקנים. 

במקרים שבהם התיקונים מתבצעים בקטעים צרים וארוכים, תהיה מדידת התיקונים לפי אורך  .12
הקטעים המתוקנים בפועל במכפלת רוחבת משמע ימדדו במ"ר ולא במ"א, ללא הבדל בין קטעים 

קצרים, ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות, ללא הבדל בין קטעים אנכיים ואופקים ארוכים או 
 וללא הבדל במיקום הקטעים המותקנים.

 

 תיקון עמודי בטון ע"י יציקת בטון )עיבוי עמוד( 01.02.02.003

 סעיף זה מתייחס לעמודי בטון פגומים הנמצאים בין מיכל תחתון למיכל עליון, אשר יש לחזקם.

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

סיתות וסילוק כל חלקי הבטון הסדוקים, הרופפים והפגומים . לאחר הסיתות יישארו רק חלקי  .1
בטון יציבים וללא סדקים. ]סעיף זה המהווה חלק מסעיף שיקום בטונים פגומים משולם בנפרד 

 בכתב הכמויות[

מסעיף שיקום בטונים פגומים משולם  טיפול בכל ברזלי הזיון הקיימים ]סעיף זה המהווה חלק .2
 בנפרד בכתב הכמויות[

ס"מ בהתאם לפרט חיזוק  30מ"מ ובאורך  12ביצוע "קוצים" ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  .3
עמודים בתוכנית הקונסטרוקציה . את ה"קוצים" )או ברגי העיגון( על הקבלן לעגן עם דבק אפוקסי 

500 HILTY HY ים" לפי תוכנית הקונסטרוקציה.או ש"ע  מאושר. כמות ה"קוצ 

מ"מ לכל גובה  16מוטות פלדה אנכיים בקוטר  4עמוד, אשר כוללת בעיבוי הסידור רשת ברזל זיון  .4
 15מ"מ כל  8העמוד מהמסד )ועד לקורות התקרה )או התקרה(. בנוסף סידור חישוקים בקוטר 

כיסוי הבטון לברזל הזיון לא  ס"מ, לכל גובה העמוד.. כל מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים.
 ס"מ. 3-יפחת מ

ס"מ ]תלוי בחתך העמוד הקיים[   40ל   20לכל גובהו. עובי הבטון היצוק יהיה בין  40-יציקת בטון ב .5
ס"מ. לפני ביצוע היציקה יש לשטף במים את  80/60. המידות הסופיות של העמוד המורחב תהיינה 

 40-ות העפר. הבטון יובא לאתר כבטון מוכן מסוג בפני היסוד או קורת היסוד לסילוק כל שארי
 בהתאם לדרישות ת"י.
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 לאחר ביצוע יציקת העמוד יש להשקות היטב במים. .6

גימור העמוד המורחב הינו בהתאם לגימור פני העמודים הקיימים באתר. הטפסות כלולות במחיר  .7
 .העמוד

דות חתך שונות, ו/או בצורות המדידה לפי עמוד קומפלט לכל גובהו, ללא הבדל בין עמודים במי .8
 חתך שונות ו/או במידות גובה שונות. 

 העבודה כוללת הצבת רגלי "מסקו" סביב העמוד בכמות ומיקום ע"פ הנחיות מפקח. .9

 .מטר גובה בכל פעם 2.5לא יאושרו יציקות הקטנות מ  -חלקים 3כ -העבודה כוללת יציקת העמוד ב  .10

 
 
 
 בטון סתימת פתחים באלמנטי 401.02.02.00 

 
 .ובכל גודלסוג לסתימת פתחים באלמנטי בטון מכל סעיף זה מתייחס 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 .ע"י כלי מכאניפני הבטון ניקוי הפתח בהיקפו ובצוע חספוס  .1

ס"מ גלוי[ עם דבק אפוקסי. הקוצים  10ס"מ קדוח בבטון ו  10ס"מ ] 20שתילת קוצים בעומק  .2

 מ"מ. 10הקוצים יבצעו מברזל קוטר ס"מ.  10/10יבוצעו כל 

  .בעובי האלמנט הקיים בבטון עם דייס בלתי מתכווץ 40יציקת בטון ב  .3

 
 יציקת קוביות בטון על גג מיכל עליון 01.02.02.007

 
 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 3קיבוע של מקל סבא מצנור פלדה מגולבן בקוטר " .1

 .תקרת המאגרמ"מ אל  8קוצי זיון קוטר  4קידוח ובצוע  .2

 מ"מ וחישוקים. 8עם זיון רשת קור  30בטון ב  -ס"מ 20/20/20יציקת קובית בטון במידות  .3

 .[צידי הקוביה ]חלק תחתון ודופן הקוביה בזוית שתמנע חדירת מי גשמים 2פני הצינור יבלטו מ  .4

 איטום הצינור ]לאחר העברת הכבלים[ למניעת מעבר מים. .5

 
 

 עבודות איטום -05פרק 
 

של מצידם החיצוני גם ו ,ים מצידם הפנימישל מאגרי המבתכולת עבודה זו נדרש הקבלן לבצע איטום 
 התקרות.

 
כל עבודות האיטום  יבוצעו ע"י קבלן עם תעודת "אוטם מורשה" מטעם מכון התקנים הישראלי או 

 הכשרה של מוסד מוכר בתחום זה.
 
 

 ים וחוץאיטום המאגרים פנ  01.05.01.001
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עבודות האיטום של פנים המאגרים ותקרות המאגרים יבוצעו ע"פ מפרט יצרן לרבות הזמנת נציג  .1

 והוצאת דוח ביקור באתר בכל אלמנט טכני של ספק חומר האיטום בתהליך העבודה
 
 

 בדיקת אטימות  01.05.01.004
 

 בדיקת אטימות:

הקבלן ועל חשבונו. הבריכה תמולא לאחר גמר עבודות החיזוק תמולא הבריכה  במים ע"י  .א

לראשונה עד למפלס המתוכנן של המים בקצב קבוע . לאחר מכן יישמר גובה המים בבריכה 

 בשבה תהיה ספיגה של המים ע"י הבטון . תקופת הייצו בע"י תוספת מים לתקופת ייצו

ים וירשם מפלס גובה המים במרווח דיימד בימים לפחות. לאחר תקופת הייצו 3תהיה של 

ימים. במשך תקופת הבדיקה , הנפילה הכללית  7שעות למשך תקופת בדיקה של  24של 

המותרת של מפלס גובה הימים , אחרי קיזוז המים המתאיידים ) בדיקת ההתאיידות 

תבוצע על פי הנחיות המכון המטאלורגי בבית דגן( ותוספת של מי גשם , אסור שתהיה יותר 

 מ"מ . 10ן או של גובה המים המתוכנ 1/500 -מ

במקרה וירידת המים תהיה גדולה מהנ"ל , תבדק הבריכה בקירות וברצפה. המהנדס יסמן  .ב

את כל המקומות בהם יש חשד  של חלחול או נראים כתמי רטיבות, סימני נזילה או חלחול. 

כל הסימונים יהיו על הצד החיצוני של הבריכה . הקבלן ירוקן את המים , ייתקן את כל 

 פגומים ויחזור על בדיקת האטימות שנית כפי שמתואר למעלה. המקומות ה

כל ההוצאות הקשורות בבדיקת האטימות לרבות הורקת הבריכה לשם תיקון ומילוי מים  .ג

 מחדש תחולנה על הקבלן.

 
 אחריות הקבלן לאטימות הבריכה

 אטימותה המוחלטת של הבריכה היא אחד התנאים ההכרחים של חוזה זה.  .ד

הקבלן יהיה אחראי אחריות גמורה לאטימותה המוחלטת של הבריכה ויתקן על חשבונו  .ה

שנים מתאריך גמר העבודות  10בלבד את כל הנזילות והליקויים אשר יתגלו לתקופה של 

 ואישור המתכנן. 

במקרה ולאחר כל התיקונים לא ישיג הקבלן את האטימות המוחלטת ייחשב הדבר כהפרת  .ו

מזמין יהיה רשאי להפעיל כנגד הקבלן כל סעיפי החוזה על מנת לכסות חוזה מצד הקבלן וה

 את הנזקים שייגרמו לו ע"י כך.

 
חיטוי של שטיפה ובתום עבודות האיטום של מאגר המים התחתון יבצע  הקבלן  03.02.03

. החיטוי יעמוד באמצעות קבלן מורשה ומאושר ע"י משרד הבריאותהמאגר 
יגום מים וקבלת תוצאות תקינות ואישור , כולל ביצוע דבדרישות משרד הבריאות
 הפעלה ממשרד הבריאות.

 
 "רולקות" ממלט צמנט  101.05.02.00
 
 העבודה כוללת את המפורט להלן: 

 
לאורך תחתית    מעקה  ס"מ 10פירוק וסילוק שכבות האיטום הקיימות על הגג ברצועה שרוחבה  .1

 הגג )ו/או תחתית קירות בגג(, עד לחשיפה מלאה של שיפועי הגג הקיימים. 

 

פירוק וסילוק שכבות האיטום הקיימות על תחתית מעקה הגג )ו/או תחתית קירות בגג(, ברצועה  .2
 ס"מ, עד  לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון שבמעקה )שבקיר(. 10שרוחבה 
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 ס"מ, כולל החלקה. 10/10רולקה"( במלט צמנט בחתך משולשי קעור, במידות מילוי הפינה )" .3
 

 לעיל יבוצעו במקרה של גג עם שכבות איטום קיימות. 3-ו 2, 1סעיפי משנה מס'  .4
 

במקרה של גג ללא איטום קיים ) גג חדש או גג שפורקו ממנו שכבות האיטום( יש לבצע "רולקה"  .5
 ס"מ. 7/7 אך במידות 3כאמור לעיל בסעיף משנה 

 
בתוספת מוסף כגון : "שחל לטקס" תוצרת  1:    3צמנט ביחס של  -המלט יהיה תערובת של חול .6

" תוצרת "ב.ג פולימרים", או "ג'נרל בונד" תוצרת "שרפון", בכמות 2"שחל" או "בי. ג'י. בונד 
 ממשקל הצמנט בתערובת. 20%המהווה 

 
 י של מעקות הגג )ו/או הקירות בגג(.המדידה לפי אורך נטו אשר מדוד לאורך הקו הפנימ .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות מסגרות -06פרק 
 
 

 מעקות מנירוסטה  01.06.01.001
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

 מצב קייםהמדידת  .1

 .לאישור האדריכל  SHOP DROWINGהכנת תוכנית  .2

 .בצוע חישוב סטאטי למעקה ע"י מהנדס מטעם הקבלן .3
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. הקבלן יספק תעודות המעידות כי המוצר הינו בדרגת 316התקנה של מעקה מנירוסטה  .4

לרבות שליחת דגימת המוצר למעבדה מוסמכת וקבלת אישור מעבדה כאמור.  316נירוסטה 

 נטילת דוגמה מהמוצר בתאום עם המפקח באתר בלבד.

 .קיבוע המעקה למבנה יבוצע באופן שלא יפגע איטום גג המבנה .5

 
 
 מרזבים אנכיים מפח מגולוון  20.01.001.06
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 
 פירוק וסילוק מרזבים קיימים. .1
 
 ס"מ. 12/8מ"מ בחתך מלבני של  0.8התקנת מרזבים אנכיים מפח מגולוון בעובי  .2
 
 מ"מ, אשר יחוברו 1.5ע"י חבקים מפח מגולוון בעובי  מ' 1.5חיבור המרזב אל הקיר, כל  .3

 לקיר עם ברגים מגולוונים ודיבלים. כל חבק יהיה עשוי משני חלקים, כאשר החלק 
 התחתון מחובר לקיר והחלק העליון מחובר אל החלק התחתון ע"י ברגים מגולוונים. 

 
 חיבור בין חלקי המרזב ע"י הלחמות בדיל לכל ההיקף. .4
 
 ס"מ עם קטע אלכסוני 15/20/15מ"מ, במידות  0.8ת ראש מרזב מפח מגולוון בעובי התקנ .5

 ס"מ של המרזב. 12/8המתחבר לחתך  
 
 מעלות. 68עיבוד תחתית המרזב בשיפוע של  .6
 
 צביעת המרזב בכל חלקיו ובכל צדדיו, לרבות החבקים, .7
 
 המדידה לפי אורך נטו של המרזב, לא כולל ראש המרזב. .8
 
 אורך של מרזב. 1.0 -ראש המרזב ייחשב, לצורך המדידה, כ .9
 

 עיבוד תחתית המרזב בשיפוע לא יימדד בנפרד והוא כלול במחיר המרזב. .10
 
 
 צנרת פלדה עבור כבילה   301.06.01.00
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

 .בצוע צנרת פלדה מגולבנת וצבועה בגוון הקירות .1

 .מטר עם מינימום חיבורים 6הצנרת תהה במידות של  .2

  .וצבועות בגוון הקירמגולוונות עיגון הצנרת לקירות המבנה בשלות  .3

 ר.שחלת חבלי משיכה בכל צינור וצינוה .4

  פרופיל הסתרה לפס לד  01.06.01.004
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

 .אספקה של פרופיל מעורגל לפי פרט אדריכלי .1

אסטטי וסמוי אל קירות המאגר העליון. טרם תחילת הבצוע הקבלן יציג קיבוע הפרופיל באופן  .2

 לאדריכל ולמפקח  את שיטת הקיבוע ויאשר אותה מולם.

מ"א או בכפוף לאישור פרטני של  4חלקי הפרופיל יובאו לאתר במידות מינימאליות של  .3

 האדיכל.
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 מכסים מנירוסטה לפתח המאגרים   5/00601.06.01.00

 
 כוללת את המפורט להלן:העבודה 

 
 לעיל 01.06.01.001כל האמור בסעיף  .1

 ק"ג/מ"ר 500המכסה יעמוד בעומס דריכה של  .2

 איטום גג המבנהבקיבוע המכסה למבנה יבוצע באופן שלא יפגע  .3

 
 

 סולמות  מנירוסטה לירידה למאגרים   0701.06.01.0
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

 לעיל 01.06.01.001כל האמור בסעיף  .1

 -ללא קיבועי ביינים, יועבר לעיון ואישור המזמין, הסולם יתוכנן ע"י מהנדס מטעם הקבלן .2

 .באופן שלא יפגע איטום המאגר קיבוע לתקרת המאגר ולרצפה בלבד ללא קיבועים לקירות

 .החזרה לקדמותה של מערכת ההצפה והקיבוע לסולם .3

 
 מסתור כבלים  מנירוסטה  0801.06.01.0  
 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:
 

 4ו  1,2סעיפי משנה  לעיל 01.06.01.001כל האמור בסעיף  .1

בהתאם למפתח הכיסוי עם חיזוקי פנים למניעת כיפופים בפני הכיסוי ככל  הכיסוי יבצוע .2

 שנדרש

 .המדידה לפי מ"ר בפריסה מלאה של פני הכיסוי כולל כיפופים למינייהם .3

המחיר כול לקונסטרוקציה נסתרת . הקונסטרוקציה תהה מגולבנת/נירוסטה לקיבוע הכיסוי  .4

 אל פני המבנה

 
 
 
 

 

 

 

 

 עבודות חשמל -08פרק 

 עבודותתיאור ה 05.01

 

 בין היתר: כוללותובהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות שבמכרז יבוצעו  העבודות

ייצור והתקנת לוח חשמל חדש עבור הדרייברים וציוד נלווה אחר של גופי התאורה להארת  -

 המגדל

 6הקיים במכון חשמל הלוח שינויים ותוספות ל -

 גופי התאורהאספקה והתקנת מובילים עבור כבלי החשמל להזנת  -

 אספקה והתקנת זרועות להתקנת גופי התאורה -
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 אספקה, הנחה או השחלת וחיבור כבלי החשמל להזנת גופי התאורה -

 אספקה והתקנה של מערכת בקרת תאורה כולל תכנות וחיווט -

 

 לוח חשמל 05.02

 כללי 05.02.01

 לוח החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הוא: 

 וולט. 1000לוח כוח למתח של עד  

 

 אקליםתנאי  05.02.02

 תנאי האקלים ודרגות האטימות: 

 70%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  45טמפרטורה מקסימלית:  -

 100%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  5-טמפרטורה מינימלית:  -

 

 יצרן הלוח 05.02.03

הלוח ייוצר ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין המופיע ברשימת יצרני לוחות חשמל  

ידו לאבטחת איכות בהתאם -הישראלי ואשר הוסמכו על הנמצאים בפיקוח מכון התקנים

 . 61439ת"י לתקן הישראלי 

על הקבלן להגיש למזמין את האישורים הנ"ל ולקבל את אישורו של המזמין, בכתב, לגבי יצרן  

 הלוח.

 

 ציוד להתקנה בלוח 05.02.04

והתקנים כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד מהתקנות  

 המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:

 ותקנותיו 1954 –חוק החשמל התשי"ד  -

 התקן הישראלי -

-  International Electrotechnical Commission Recommendations (IEC) 

- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 

 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים בעלי הגנה תרמית ומגנטית 05.02.05

 .IEC 947המאמת"ים יתאימו לתקן כל  

 ק"א לפחות. 25מאמת"ים יהיו קבועים ולזרם קצר של  

 

 מגענים 05.02.06

הפעלות לפחות ולאורך חיים של  1,000,000, כלומר ל AC3המגענים יתאימו לתנאי עבודה של  

 שנים. 15

 .240V ,10A -אם לא נאמר אחרת, לכל מגען יהיו מגעי עזר לעבודה ב 
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 מבנה הלוח

ידי סידור -לוח יתאים להתקנה על גבי ריצפת המבנה באמצעות מסגרת מוכנה, או עלמבנה ה

 אחר שיקבל את אישורו של המזמין לפני התקנת הלוח.

מ"מ לפחות וקונסטרוקציה נושאת מפרופילים, הכל צבוע או  2הלוח יבנה מפח פלדה בעובי  

 .IP54 לפחות -מגולוון, בהתאם לדרישות המזמין. דרגת האטימות ללוח 

מבנה הלוח יאפשר גישה נוחה ובטוחה, תפעול נוח ואפשרות טיפול באלמנט מסוים מבלי  

 שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים.

 .בהתאם לנדרשגובה הלוח יהיה  

 ס"מ. 50 -עומק הלוח בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ 

 ס"מ. 60 -בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ הלוחרוחב  

 ס"מ. 60רוחב כל דלת לא יעלה על  

דלתות הלוח יחוברו למסגרת הלוח באמצעות שלשה צירים חזקים וסידור שימנע את  

מעלות, ובכל מקרה בזוית קטנה מזווית הפתיחה  120-פתיחתה של הדלת בזוית גדולה מ

 .העלולה לפגוע בציוד מורכב על גבי דלת הלוח

 ממ"ר לפחות. 16כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של 

 סגירת כל דלת תתבצע ע"י סגרי פרפר בשתי נקודות לפחות. 

 הצביעה או הגלוון של הלוח תתבצע בהתאם למפורט בהמשך. 

 כל פתחי האוורור של הלוח יכוסו במסננים הניתנים לניקוי והחלפה. 

 

 ציוד בלוחהרכבת  05.02.08

 כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי. 

 ציוד, לפחות. 30%הלוח יכלול הכנות שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של  

זרים, כגון מאמ"תים או מא"זים יהיו ניתנים לפרוק ללא צורך בפרוק חיווט של יכל האב 

ת מוליך מתאים לפסי הצבירה או למא"ז, זר אחר. כל מאמ"ת יחובר בנפרד, באמצעויאב

 בהתאם לתוכניות.

מוליכי החיבור בין כל מאמ"ת לפסי הצבירה יתאימו לערך המכסימלי של תחום כוונון  

 ממסרי ההגנה התרמיים של המאמ"ת.

כרטיסי בקרה, מכשירים או חלקי מכשירים להפעלה ידנית או לקריאה יש להרכיב באופן כזה  

 מטר. 1.60גובהו שיתאים גם לאדם ש

ס"מ מעל למפלס  40פסי צבירה, פסי הארקה ומהדקים לכבלים בלוח צריכים להימצא לפחות  

 הרצפה.

-בחתך לא קטן מ PVCע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי  וזרים החשמליים יחובריכל האב 

 וולט. 1000ממ"ר, מתאימים למתח של  1.5

דרישות יצרן המכשיר ובאמצעות סופיות כבל חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם ל 

 מתאימות.

 חיווט הציוד המורכב על גבי דלתות הלוח יאוגד בצמה. 

חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות בעלות שפה סגורה, כך שיישאר בהן  

 מקום פנוי. 30%לפחות 
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 מונים פלסטיים מודפסים.כל המוליכים יסומנו, בשני הקצוות, בהתאם לתוכניות, ע"י סי 

 למניעת נגיעה מקרית בחלקים חיים.FINGER PROOF כל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג  

 כל המקומות החשופים למתח, כגון פסי צבירה, יכוסו ע"י כיסויים שקופים מתפרקים. 

בתחתית הלוח יש להתקין פרופיל מחורץ, לכל אורך הלוח, לחיבור הכבלים היוצאים  

 והנכנסים.

 

 פסי צבירה 05.02.09

פסי הצבירה, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת אלקטרוליטית, ובמקומות הדרושים,  

יצופו פסי הצבירה בכסף, אבץ, בדיל, צבע, או יבודדו ע"י שרוולי בידוד מתאימים. חתך פסי 

 הצבירה יהיה בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה וזרם הקצר.

ההארקה  יההארקה יותקנו לכל אורך הלוח. חתך פס ההארקה יהיה חצי חתך הפזה. פס יפס 

 יותקנו קרוב לחזית הלוח, בחלקו התחתון, על מנת לאפשר גישה נוחה לטיפול.

 כחתך פסי הצבירה. יהיהחתך פס האפס בלוח  

 חורים נוספים לחיבורים עתידיים. 25%בפסי הצבירה יש להכין  

 

 מהדקים 05.02.10

ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל מהדק בנפרד  35לכבלים בחתך של עד  

ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח גדול, יחסית, ולא ע"י לחץ 

 נקודתי באמצעות בורג. כל המהדקים יצוידו בתוויות סימון פלסטיות  מתאימות.

 מספור המופיע בתוכניות.כל המהדקים יסומנו בהתאם ל 

או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח )פרט למקרים שיאושרו ע"י \כל מהדקי הכניסה ו 

 המזמין(.

ס"מ. אם יש להתקין יותר משורת  40הגובה המינימלי ממפלס הרצפה למהדקים הוא 

כל מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי לאפשר גישה נוחה ל

 מהדק.

 ס"מ יש להתקינם בזווית. 80-אם יש להתקין מהדקים בגובה פחות מ

הכבלים יחוברו אל המפסקים, הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, מותאמים לסוג  

 המוליכים נחושת או אלומיניום.

 נעלי הכבל יחוברו אל הכבל באמצעות כלי ייעודי ובקוטר המתאים. 

שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון מעצורים, מגשרים, מהדקים נשלפים  

 סופיות, סימניות, אביזר לסימון קבוצת מהדקים, שלטים מודפסים וכדומה.

יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד בעל  

 מ"א, וכדומה. 20 - 4 -ים לפונקציות מוגדרות, כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשיר

 צבעי המהדקים והמוליכים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם כמפורט מעלה. 

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%יש להשאיר בלוח  
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 שילוט וסימון 05.02.11

כל שדה של הלוח יסומן באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרוט "סנדביץ'" באותיות לבנות על  

מון השדה יהיה גדול יותר ונבדל מיתר הסימונים שיופיעו על גבי הלוח. סימון רקע שחור. סי

 כל שדה יכלול את הפונקציה של אותו שדה. 

כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדביץ' אשר יחוברו למבנה הדלת ע"י  

הדלתות יסומן  הדבקה וסמרור בניטים פלסטיים. כל הציוד שיורכב בתוך הלוח ועל גבי

זרים הנשלפים יסומנו פעמיים: סימון על גבי הבסיס יבסימון באמצעות מדבקות בד. כל האב

 וסימון על גבי המכשיר הנשלף.

סימון כל המוליכים המתחברים למהדקים יבוצע ע"י סימונים פלסטיים מודפסים מולבשים  

 ת.על גבי המוליכים. סימון המוליכים יהיה זהה לסימונם בתוכניו

שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור מן המזמין לרשימת תוכן  

 השלטים, גודלם וצבעם.

 

 הגנה נגד קורוזיה וצביעת הלוח 05.02.12

 :הכנת פני השטח ושיטת הצביעה 05.02.12.01

 ניקוי שומנים וניקוי ע"י התזת חול. (1

 והקצוות החדים יעוגלו. כל מקומות הריתוך ילוטשו וינוקו (2

השטח שנוקה בהתזה יטופל בצבע יסוד עתיר אבץ עוד באותו היום על מנת למנוע הווצרות  (3

 חלודה על פני המשטחים שנוקו.

 :צביעה בצבע אפוקסי 05.02.12.02

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שיכבה ראשונה של צבע אפוקסי בעובי של  (1

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה שנייה של אפוקסי בעובי  (2

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה סופית של צבע אפוקסי, בצבע שונה, בעובי של  (3

 מיקרון. 100עובי כל שכבות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ  

 :צביעה בצבע סינתטי 05.02.12.03

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה ראשונה של אבץ כרומי בעובי של  (1

מיקרון לכל שיכבה לאחר  40שכבה שניה ושלישית של צבע על בסיס פנולי בעובי של  (2

 הייבוש.

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה סופית של צבע מט סינתטי, בצבע שונה, בעובי של  (3

 מיקרון. -100עובי כל שכבות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ (4

 :גלוון 05.02.12.04

ל הלוחות או חלקי מתכת אחרים, יש לבצע את אם תנאי מקום ההתקנה ידרשו גלוון ש (1

 הגלוון בהתאם לדרישת התקן הישראלי.

 מיקרון לפחות. 40השכבה הסופית של כיסוי האבץ צריכה להיות בעובי של  (2

 

 בדיקת לוח בבית המלאכה 05.02.13

 יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו. 
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הלוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג לפני משלוח  

 המזמין. הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הביצוע. (3

בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו עונים לסטנדרטים  (4

 המקובלים ובמיוחד לתקן.

 ביצוע בדיקות בהתאם לתקן. (5

 ויזואלית ובהתאם לתקן. -בדיקת צביעה  (6

 בדיקות הפעלה עם מתח עבור כל המעגלים של הלוח. (7

 בדיקות לאימות חיוויים עבור הכניסות והיציאות של הבקר המתוכנת. (8

הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר  

 זאת בחתימתו.

 

 בדיקת הלוח באתר 05.02.14

 מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.הקבלן יערוך בדיקה  

 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין. 

 

 תיעוד 05.02.15

 יום מיום זכייתו במכרז: 15תוכניות העבודה הבאות יוגשו למזמין ע"י הקבלן בתוך  

 שרטוטים מפורטים של הלוח, הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה. -

 שרטוט בקו יחיד של הלוח. -

 נית חיווט.תכ -

 חתכים אופייניים של מבנה הלוח. -

 מראה פני הדלתות. -

 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו. -

 ניים וחשמליים בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים.ארשימת חלקים מכ -

 קטלוגים של יצרני הציוד. -

 פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה. -

 הוראות אחזקה והפעלה -

שה עותקים ועל גבי והמבנה, חתכים, תוכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמין בשלתוכנית  

 .A3בגודל   AutoCad-דיסקט, כשהם משורטטים ב

 

 כבלים 05.03

 

 כללי 05.03.01

, יושחלו בתוך צינורות או באופנים אחרים מוביליםכל כבלי הכוח והפיקוד יונחו בתוך  

 בהתאם להנחיות המזמין.
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מספר המוליכים בתוך כל כבל  N2XY וולט יהיו מטיפוס 1000כל כבלי ההזנה למתח של עד  

 והחתך בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

 

 סימון הכבלים 05.03.02

מוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י סימונים פלסטיים מודפסים  

 שיושחלו על מוליכי כל כבל.

כל כבל יסומן בשני קצותיו. סימון הכבלים יבוצע ע"י דיסקיות נירוסטה עליהם יוטבעו  

מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. הדיסקיות יקושרו לכבלים ע"י אזיקונים 

 שחורים. בנוסף יסומן ייעודו של כל כבל בשני קצותיו בשלט סנדביץ חרוט.

 

 כפוף כבלים 05.03.03

 התאם לתקן הישראלי ולהוראות היצרן.רדיוס הכפוף המותר יהיה ב 

 

 אורך הכבלים 05.03.04

מידות האורך של הכבלים יצוינו במסמכי החוזה אך על הקבלן להביא בחשבון שהמידות  

שצוינו משוערות בלבד. על הקבלן להביא בחשבון קטעי כבלים נוספים הדרושים לשם הנחה 

 חיבור נוח לציוד.רפויה של הכבלים וכן קטעים שמורים בכל קצה של כל כבל לשם 

 

 חיבור הכבלים 05.03.05

חיבור הכבל בשני קצוותיו יבוצע בעזרת נעלי כבל תקניים שילחצו בכלי ייעודי ובקוטר  

 מתאים, שרוולים מתכווצים על המוליכים החשופים ועל קצה נעלי הכבלים.

ממ"ר יש להוסיף כפפות מתכווצות על קצה המעטה  10עבור כבלי הכוח בחתך הגיד מעל  

 ני של הכבל ועל המוליכים החשופים.החיצו

 

 בדיקת כבלים 05.03.06

על הקבלן לבדוק את הכבלים: את רציפות המוליכים והתנגדות הבידוד, לפני הנחתם ובגמר  

 ההנחה.

על הקבלן למסור, בכתב, למזמין לאישור את תוצאות הבדיקות. המזמין רשאי לדרוש בדיקה  

 חוזרת בנוכחותו.

 

 הארקות 05.04

 

 כללי 05.04.01

 ההארקה תתאים לתקנים הישראליים ולחוק החשמל הישראלי.מערכת  

 יש להאריק את כל הציוד החשמלי והאחר אשר יותקן במקום. 

 אוהם. 5ההתנגדות הכללית, של כל מתקן, כלפי המסה של האדמה לא תעלה על  
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 הארקת קונסטרוקציות מתכתיות 05.04.02

, חשמל, תמיכות לחיבורי כבליםיש להאריק את כל קונסטרוקציות המתכת, כגון לוחות  

וכדומה. נקודת חיבור של הארקה כוללת הספקה והתקנה של  תמיכות להתקנת גופי התאורה

מוליכי נחושת בחתכים המתאימים, נעלי כבל מתאימים, ריתוך ברגים לחיבור ההארקות, 

 ניקוי, הכנה לצבע וצביעה של מקומות כגון ריתוכים וכל הדרוש להשלמת ההארקה.

 

 ורת סופית וסיום העבודותבק 05.04.03

לפני ביצוע הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן יכין הקבלן תכניות של המתקן כפי שבוצע 

" עם כל DWGבפורמת " 2000)גרסה  Autocadלמעשה בתוכנת שרטוט ממוחשבת מסוג 

הקבצים הנלווים( ויסמן בהם את כל השנויים והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות 

 כפי שאושרו לבצוע.המקוריות, 

 כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח. 

הכוללים את המידע  CDאת התכניות ימסור למזמין בשלושה עותקים ועל גבי דיסקט  

הרלוונטי. תכניות אלו יתוקנו, במידת הצורך, במידה ויהיו שנויים בתהליך ההפעלה והמסירה 

 של המתקן.

 כלול את המסמכים הבאים:התיעוד י 

 הוראות הפעלה ואחזקה. -

 רשימת הציוד שסופק כולל מספר קטלוג של כל פריט. -

 קטלוגים של כל הציוד שסופק. -

רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד, כולל כמויות מומלצות ומלאי  -

 מינימלי.

ותי המזמין הם תנאים הכנת התכניות לאחר ביצוע והתיעוד ומסירתם למפקח והדרכת צו 

 מוקדמים למתן תעודת סיום העבודה וקבלת תשלום סופי עבור ביצוע העבודות.

תמורת הכנת תכניות לאחר ביצוע, תמורת התיעוד ותמורת ההדרכה לא תשולם תוספת כל 

 שהיא בנפרד.

 כל הפעולות המופיעות בסעיף לעיל תתואמנה עם המזמין. 

 בנוכחות המזמין.כל הבדיקות תעשנה אך ורק  

 סיום העבודות יהיה לאחר: 

 .הרצת המתקן בעומס -

 מסירת התוכניות המעודכנות והספרות הטכנית. -

דרישות שימסרו בכתב ע"י ב"כ להערות ובהתאם לכל הנדרשות ההשלמות ביצוע כל ה -

 המזמין ו/או המתכנן.

 
 
 
 

 מערכת בקרת תאורה  05.05

 טרם ההזמנה החשמלהמערכת תאושר ע"י יועץ התאורה ויועץ  05.05.01
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המערכת תבוצע לפי המאופיין בכתב הכמויות ובנספח ו' המצורף  05.05.02
 למסמכי החוזה

העבודה כוללת אספקה, התקנה, חיווט, תדרוך, תכנות ותמיכה טכנית  05.05.03
 .למזמין בכל נושא עדכון ההפעלות של הבקרה למשך תקופת הבדק

התקנת המערכת והתכנות ע"י הספק. באחירות הקבלן לוודא כי  05.05.04
 המערכת תואמת לכול הגופים המסופקים לפרויקט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות טיח -09פרק 
 

 02.01.01.001  שיפוץ קירות חוץ של מבנה חדר המשאבות  וגימור בשכבת טיח מותז וצבע אקרילי
 

עם טיח חלק קיים ו/או טיח מותז קיים מסוג  מבנה חדר המשאבות  סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות
 כלשהו.

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

 הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך. .1

שפשוף וגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן ע"י נייר לטש ו/או מרית )"שפכטל"( ו/או מלטשת  .2
אטמס' לניקוי  150לחץ מים גבוה של טיפה בחשמלית ו/או כל ציוד מתאים אחר, ידני או חשמלי, וש

 .פיח, אבק ושומנים

במידה וקיימים קירות המכוסים בשכבת זפת, יש לקלף ולסלק את שכבת הזפת בשלמותה, וגם את  .3
כל שכבות הטיח שמתחת לזפת, ע"י גירוד באמצעות ציוד ידני או חשמלי, ו/או בכל שיטה מתאימה 

 וני טיח. עבודה זו כלולה במחיר היחידה."ל יבוצעו תיקאחרת. בכל הקטעים הנ
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במידה והטיח הקיים הוא טיח צמנטי מותז יש לקצץ את כל הקצוות שלו ע"י מרית )"שפכטל"  .4
גירוד( ואח"כ לנקות היטב ע"י מברשות פלדה ולשטוף במים להורדת כל האבק וחלקיקי הטיח 

 הרופפים.

אינם מחוברים לקיר וביצוע תיקוני טיח. פירוק וסילוק חלקי טיח סדוקים ו/או מתפוררים ו/או ש .5
 תיקוני טיח(. -02.01.01.002עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות )סעיף 

פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון. עבודה זו תימדד ותשולם  .6
 תיקוני בטון(. -02.01.01.002במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות )סעיף 

טיפול בסדקים לרבות אטימה, רשת שריון ותיקון. עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר  .7
 בטיח(. טיח/סדקיםתיקוני  -02.02.01.002בכתב הכמויות )סעיף 

מריחת יסוד צמנטית )"פרימר"( על כל שטח הקירות. הפריימר מורכב מתערובת יבשה של צמנט  .8
, 1:1, אשר מוסיפים לה תערובת נוזלית של מוסף הדבקה ומים ביחס של  1:1וחול גס ביחסי נפח 

עד שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת )המשחה תהיה בסמיכות כמו שמנת(. מוסף ההדבקה 
 ג'. 11סעיף משנה  60.62.01.010יהיה כמפורט בסעיף 

 בשכבות כדלקמן:ביצוע טיח מותז  .9

,  1:3צמנט ביחסי נפח  -הרכב תערובת הטיח יהיה חול מ"מ. 4-6שכבת הרבצה של טיח בעובי  .9.1
ק"ג למ"ק טיט מוכן. לתערובת יש להוסיף מוסף לטיח  350-כאשר כמות הצמנט לא תפחת מ

 בכמות ובאופן לפי הוראות היצרן.

מ"מ . השכבה הנ"ל תהיה עם גימור של חספוס גס  10-14שכבה מיישרת של טיח בעובי  .9.2
, 1:4צמנט ביחסי נפח  –הרכב תערובת הטיח יהיה חול  נים.ומיושרת לפי סרגל בשני כיוו

ק"ג למ"ק טיט מוכן. לתערובת יש להוסיף מוסף לטיח  300-כאשר כמות הצמנט לא תפחת מ
 בכמות ובאופן לפי הוראות היצרן.

 טיח צמנט מותז אשר הרכב התערובת שלו יהיה כדלהלן: שכבת גמר: .9.3

 
חול -דליים 10  

חול מחצבה -דליים 3  
ק"ג( 50שק צמנט אפור ) 1  
ג'( 11סעיף משנה 60.62.01.010ק"ג( )לפי סעיף  5גלון של מוסף לטיח ) 1  

 
ק"ג  10-12את הטיח המותז יש ליישם על הקיר בשתיים או שלוש התזות נפרדות בכמות כוללת של  .10

 למ"ר )חומר לאחר ייבוש על הקיר(.

דוגמת ההתזה חייבת להיות אחידה. במידה ותנאים פיזור החומר על הקיר חייב להיות אחיד וגם  .11
 אלו לא יתמלאו יחויב הקבלן לבצע התזות נוספות על שהתוצאה המתקבלת תאושר ע"י המפקח.

 
 במשך שלושה ימי לפחות, לאחר סיום ההתזה, יש לבצע אשפרה במים לכל שטח הקיר. .12

 
ר דוגמאות שיכין הקבלן על את דוגמת הטיח המותז יבחר המזמין, בתיאום עם המפקח, מבין מספ .13

קיר הבניין, ו/או מבין דוגמאות של טיח קיים בבניינים ששופצו ע"י הקבלן. גודל כל דוגמא יהיה 
 מ' וכמות הדוגמאות תיקבע ע"י המפקח. 1.0*  1.0לפחות 

 
 המחיר של הקבלן מתייחס לכל דוגמה של טיח מותז שתיבחר ע"י המזמין , לרבות טיח מותז לחוץ. .14

 .מותז כמו הקירות של טיח ורפתחים )"גליפים"( יהיו עם גימחשפי ה .15

צביעת הטיח המותז )כולל ה"גליפים"( , במערכת צבע אקרילי . את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל  .16
רק לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש והקיר יבשים לחלוטין. מערכת הצבע תהיה 

 אחת מהמפורטות להלן:

 מערכת צבע אקרילי- תוצרת "טמבור"
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"סופרקריל מ.ד" -צבע עליון בשתי שכבות לפחות  

 מערכת צבע אקרילי- תוצרת "נירלט"

 "AC-100" -צבע עליון בשתי שכבות לפחות

, לרבות היצרןבנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות  .17
 אופן שימוש ויישום, דילול, כמויות חומר דרושות, המתנה בין שכבות, עבודות הכנה דרושות וכד'.

לעיל, חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על הקיר, בכל  16בביצוע סעיף משנה  .18
אחת מהשכבות. בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש הקבלן לבצע שכבות נוספות, על 

 חשבונו, עד לקבלת התוצאה הנדרשת. קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

מ"ר ושל שטחים  1.3כל הפתחים ששטחם עולה על  המדידה לפי שטח נטו של הקירות בהורדה של .19
 1.0שאינם מטויחים )כגון בניה נקייה, בטון חשוף, ציפוי שיש או פסיפס וכד'(, ששטחם עולה על 

 מ"ר. 1מ"א= 1חשפי פתחים ] גליפים[ ימדדו במ"א כאשר  מ"ר.

 את שטח תיקוני הטיח ותיקוני הבטון לא מורידים משטח הקירות. .20

 

 02.02.01.002 תיקוני טיח

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

קילוף וסילוק כל שכבות הטיח הקיימות , במקום המיועד לתיקון, עד לחשיפה מלאה של הבלוקים  .1
 ו/או הבטון שבקיר. 

 

 ניקוי מקום התיקון ושטיפה במים, לרבות סילוק שאריות של טיח ישן, סיד ואבק. .2
 

 .9.1, סעיף משנה  02.01.01.001שכבת הרבצה של טיח צמנט לפי סעיף  .3
 

 .9.2, סעיף משנה  02.01.01.001שכבת טיח מיישרת לפי סעיף  .4
 

 .9.3סעיף משנה  .02.01.01.001.שכבת גמר של טיח מותז לפי סעיף  .5
 

שכבת הגמר  תהיה במישור אחד עם הטיח הקיים בקיר, ללא שקעים ו/או בליטות ובדוגמה דומה  .6
 לקיים.

 
התיקונים ללא הבדל בין תיקונים בגדלים שונים ו/או בצורות שונות ו/או המדידה לפי שטח נטו של  .7

 במיקום כלשהו.
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 עבודות צבע -11פרק 
 

 כללי -עבודות צביעה  01.11.01.000
 
 כל עבודות צביעה כוללות ניקוי השטח המיועד לצביעה, משומן, אבק ולכלוך. .1

בכל הסעיפים שבמפרט זה המתייחסים לצביעה ואשר בהם צויין מספר שכבות הצבע, הכוונה  .2
 למספר המינימלי הדרוש של שכבות הצבע.

בביצוע של כל מערכת צבע, חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על הפריט  .3
רש הקבלן לבצע שכבות הנצבע, בכל אחת מהשכבות. בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, ייד

 נוספות, על חשבונו, עד לקבלת התוצאה הנדרשת. קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

בנוסף לכל האמור במפרט זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,  .4
נה לרבות אופן שימוש ויישום, דילול, כמויות חומר דרושות, המתנה בין שכבות,  עבודות הכ

 דרושות וכד'.

הגוונים לצביעה יהיו לבחירת המפקח מתוך קטלוג הגוונים של היצרן. המפקח רשאי להזמין  .5
מהקבלן צביעה בגוונים שונים לפריטים זהים, זאת גם כאשר הפריטים הזהים נמצאים באותו 

 קיר והם סמוכים זה לזה. כל האמור לעיל בגין בחירת הגוונים לצביעה, כלול במחיר צביעת
 הפריטים השונים.

בכל המקומות בהם מתבצעת צביעה מכל סוג שהוא, המחיר כולל את כל ציוד העזר  הדרוש  .6
כגון וגם את כיסוי ההגנה ביריעות פוליאטילן לכל אלמנט או חלק בנין שעלול להינזק מעבודות 

 הצביעה.
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כאשר חומרי בכל עבודות הצביעה על הקבלן להשתמש במערכת צבע מושלמת של אותו יצרן  .7
ההכנה, צבעי היסוד והצבעים העליונים כולם מתאימים ליישום באותה מערכת צבע. לא יורשה 

 שימוש בצבע יסוד של יצרן אחד ובצבע עליון של יצרן אחר.
 
 

 צביעת קירות הבטון של מגדל המים  01.11.01.001
 

 העבודה כולל את המפורט להלן:

אטמוספירות, או באמצעות שיטה  150ם בלחץ של ניקוי ושטיפת הקירות באמצעות התזת מי .1
 מתאימה אחרת, להורדת חלקי בטון רופפים, כלורידים, פיח, שומנים, לכלוך , אבק וכד'.

פירוק וסילוק חלקי ב טון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון, ]עבודה זו תימדד ותשולם  .2
ה בגוון ובדוגמה כמו הבטון החשוף במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות[. גימור התיקונים יהי

 הקיים ובמישור אחיד עם פני הקיר, ללא בליטות ושקעים.

 CONCENTALצביעת קירות הבטון )כולל ה"גליפים/קורות/עמודים/תקרות"( , במערכת צבע  .3

LASUR  את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת התיקונים ולאחר שהקירות .
יבואן   KEIMשל  CONCENTAL LASURכת הצבע תהיה יבשים לחלוטין. מער

FRESCOCOLORS   : 

לעיל, חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על הקיר, בכל  3בביצוע סעיף משנה  .4
אחת מהשכבות. בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא, יידרש הקבלן לבצע שכבות נוספות, על 

 ת. קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.חשבונו, עד לקבלת התוצאה הנדרש

בנוסף לכל האמור בסעיף זה, חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן, לרבות  .5
 אופן שימוש ויישום, דילול, כמויות חומר דרושות, המתנה בין שכבות, עבודות הכנה דרושות וכד'.

כל  -ת מלאים, תקרות, עמודים, קורות וכדומההמדידה לפי שטח נטו של הקירות, בן אם הנ"ל קירו .6
הפריטים ימדדו במ"ר בפריסה. לא ישולם עבור צביעה בשטחים קטנים, רצועות ,גליפים וכדומה 

 בצורה נפרדת.

 
 מסגרות חרש  –  19פרק 

 
 .2000 -במפרט הכללי מהדורה רביעית 19המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 
 .FE 360הפלדה והפחים מפלדה בדרגת חוזק  כל פרופילי 19.01

 
סוג הפלדה בכל הפרופילים והפחים המיועדים לגלוון יהיו מסוג המתאים לגלוון בטבילה באבץ  19.02

 חם.

 

 .918הגלוון יבוצע באבץ חם ע"פ ת"י  19.03
 

דיוס פלטות מתכת, עוגנים, סמכים וכו' יעשה עם אחד מהחומרים הבאים או שו"ע, סיקה גראוט  19.04
 , דבק אפוקסי מולטילוק, בהזרקה או בהברשה.31אפוקסי, סיקדור  52ר , סיקדו214

 האמור לעיל כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד. 19.05

 

כל הפרופילים יהיו שלמים מקצה לקצה ללא חיבורי הארכה, כל חלק המסומן בתוכנית כחתיכה  19.06
בכתב יותר לייצר חלק כזה אחת ייעשה מחתיכה אחת בלבד, רק באישור מפורש של המתכנן 

מחתיכות, במקרה זה יבצע הקבלן את כל החיבורים על חשבונו וללא תמורה נוספת כולל כל 
 החומרים הנדרשים.

מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגרייה, לפני הבאת המערכת לאתר. באתר יבוצעו  19.07
 תיקוני צבע בלבד.
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 .19.16בסעיף ורט כל מוצרי הפלדה הגלויים לעין, יצבעו כמפ 19.08
 

פרטי החיבור ומקומות החיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות, במידה ואין פירוט, על  19.09
 הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע.

 .1225לפי ת"י  8.8הברגים האומים והדסקיות לקונסטרוקציית הפלדה יהיו בדרגת חוזק  19.10
 

, כל הברגים יהיו לפי TDCהברגים, האומים והדיסקיות יהיו מגולוונים באבץ חם או בשיטת  19.11
 תקן.

הברגים ימרחו במשחת "מולינקוט" לפני הסגירה, כל הברגים יסגרו עם דיסקית קפיצית ואומים  19.12
 כפולים.

 
 בכל הברגים הבולטים מהיסודות )ברגי יסוד( יש לסיים את קצה הבורג באמצעות אום כיפה 19.13

 מגלוון וצבוע.
 

 .789בהתאם לת"י  5דרגת הסיבולת לייצור ולהקמה תהיה דרגה  19.14

 

 הנחיות ובדיקות לריתוך 19.15

 הנחיות ריתוך  19.15.01

 .127כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים בלבד לתקן ישראל  ת.י   .א
 ריתוכי קונסטרוקציה.

 .ZIKA-4  ,7018כל הריתוכים יבוצעו בעזרת אלקטרודות מסוג   .ב

 מ"מ אם לא מצוין אחרת.  3של ריתוכים   יעובי מינימאל .ג

 יתאפשר באישור המזמין עם חוט  2CO בגיבוי גז מסוג MIGריתוך בשיטת  .ד
 פלקס. 7018 -ריתוך ש"ע ל 

 כל הריתוכים מלאים אלא אם מצוין אחרת. .ה

 טרודה כך שתהיה רציפות.פינות ריתוך ימולאו באלק .ו

 שלקות וסיגים ינוקו מייד לאחר ריתוך על מנת לוודא שלא "יתקעו" בין הפרופילים. .ז

 באחריות הקבלן. -מידות סופיות יש לקחת באתר לפני חיתוך  .ח

 

 בדיקות ריתוך  19.15.02

 במפרט הכללי. 190351לכל הריתוכים תבוצע בדיקה חזותית כמפורט בסעיף  .א

 במפרט הכללי(, תבוצע  190350בדיקות ריתוכים ללא הרס )כמפורט בסעיף  .ב
 צילומים ולפי החלטת המפקח. 10טון,  2לכל 

 במידה ויתגלו פגמים רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לפי שיקול דעתו.
 190350כמו כן רשאי המפקח לדרוש בדיקות לא הורסות נוספות בהתאם לסעיף 

 הכללי.במפרט 
 בנפרד. דהפלדה ולא יימד תמחיר בדיקות הריתוך כלול במחיר קונסטרוקציי .ג

 
 

 צביעת הפלדה  19.16
 

ניקוי משומנים ולכלוך ע"י מים ודטרגנט, חספוס פני השטח באמצעים מכניים   הכנת השטח:
 כמו בד שמיר להסרת תחמוצת עד קבלת שטח מט ואחיד, או שטיפת חול קלה.

שעות  16מיקרון, ייבוש  50-60אפוקסי דו רכיבי שכבה אחת בעובי אפוגל, יסוד  צבע יסוד:
 מינימום או שו"ע.

 16מקרון, ייבוש  130-150אפוקסי קופון פוליכמקיור אפור, שכבה אחת בעובי  צבע ביניים:
 שעות מינימום או שו"ע.

משי,  מבריק / ברק RALצבע פוליאורתן טמגלס בגוון לבחירת האדריכל לפי גווני  צבע עליון:
 שעות. 24שעות, ייבוש סופי  8מקרון, ייבוש  50שכבה אחת בעובי 

 כל האמור לעיל כלול במחיר צביעת פלדה ולא יימדד בנפרד.
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 ביצוע הצביעה וביקורת האיכות ע"י הקבלן: 19.16.1
 

 הקבלן לא יתחיל בביצוע הצביעה על כל שלביה טרם נתקבלו האישורים הבאים:

הסרת נתזי ריתוך והעגלת פינות חדות  השחזת בליטות וסיבי הריתוך, –• גמר עבודות מסגרות 

 ו"גראטים".

 • גמר הכנת השטח.

 • גמר הכנת צבע.

 • השלמת יישום השכבה הקודמת.

כל שכבת צבע תכסה את כל פני המתכת או את כל השכבה הקודמת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי 

תהיינה שכבות  –גמים אחרים. כאשר  המפרט דורש אחיד ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופ

 הביניים בגוונים שונים.

לפני כל צביעה של שכבה חדשה יש לנקות באוויר דחוס יבש את כל השכבה הקודמת, ולהסיר את כל 

האבק והלכלוך וכן לתקן את כל הפגמים בשכבה קודמת ע"י הסרת הצבע תוך גרוד וחספוס הצבע 

 בקרבת התיקון.

יה אחראי להסרת האבק והלכלוך העלול להצטבר בין צביעה לצביעה . אחרי הפסקה בפעולות הקבלן יה

רשאי המפקח להורות על שטיפת המשטח הצבוע בסילון מים מתוקים. ללא תמורה. אין  -הצביעה 

להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבוש מוחלט של השכבה הקודמת וזאת עפ"י הוראות זמן הייבוש 

 וך התחשבות בטמפרטורה ובתנאים השוררים באתר .של היצרן ת

 מעלות, יהיה על הקבלן לקבל הנחיות מיצרן הצבע.  40אם טמפרטורת הפלדה עליה צובעים עולה על 

על הקבלן להודיע למפקח על התחלת עבודת הצביעה ולהיות איתו בתאום רצוף לצורך דיווח על כל 

 שלבי הצביעה. 

 
 
 
 

 קציית פלדהאופני מדידה של קונסטרו 19.17
 

 במפרט הכללי. 19.001המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בסעיף 
 עבודות מסגרות חרש ימדדו תוך הבחנה כמפורט להלן:

 
 תכלול את כל קונסטרוקציית הפלדה לסוגיה. –קונסטרוקציית הפלדה תורן מ .א

העבודות של הקונסטרוקציה ימדדו , כשהן מושלמות במקומן במבנה בקומפלט 
בכתב הכמויות. קובעים את המשקל בהתאם לתוכניות, לא יובאו בחשבון  ורכאמ

 הפרשי משקל, הפסדי חיתוך, פחת, משקל הריתוך, הצביעה והגילוון. 
יסוד, קוצים מרותכים, פלטות שטוחות, לוחות בסיס, פחי קשר  ברגיכבלים, ברגים ,

וכל פרטי הכיגון, הריתום והחיבור המופיעים בתוכניות ובפרטים ועיגון כולל מבוטנים, 
 .הינם חלק מקומפלט היחידה ולא ימדדו בנפרד

 
 אופני מדידה של צביעת הפלדה 19.18

  
 .א תימדד בנפרדשל התורן הינה חלק מממחיר היחידה] קומפלט[ ולהצביעה 
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 עבודות פיתוח באתר  –  40פרק 
 

 כללי ומוקדמות
 

 אור העבודהית 00.01
כמו כן יבוצעו  .6המים מגדל שדרוג מערכות הגידור והשערים במתקן זה מתייחס לעבודות  מפרט 

 עבודות פיתוח שונות בתחום המתקן.
 :העבודה כוללת

 פירוק גדרות ושערים קיימים. א.
 אספקה והתקנה של גדרות ושערים חדשים. ב.
 עבודות לחידוש אספלט בתחום המתקן. ד.
 מצב לקדמותו.ההחזרת  ה.
 

 תחולת המכרז 00.02
 חוזה זה. / הכללי מחייבים מכרזמוקדמות של המפרט  00כל הסעיפים מתוך פרק 

 . "פיתוח נופי"מפרט כללי ל - 40לפי פרק  נהבוצעת הגידור והשעריםכל עבודות 
 ."עבודות סלילה"מפרט כללי ל - 51לפי פרק  נהבוצעת הסלילהכל עבודות 
וההשלמות ן עד התוספות יטחון במפרט הכללי לעבודות בנייהוצאה אחרונה של משרד הב כל עבודות 

 בסעיפים להלן.
 

 התאמת התוכניות, מפרטים וכתב כמויות 00.03
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המובאים והמידע ד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים יעל הקבלן לבדוק מ

בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני או בכתב 
פי איזו על , אשר יחליט למהנדס המפקח/נציג התאגיד או מי מטעמומיד הכמויות, עליו להודיע על כך 

 תוכנית תבוצע העבודה.
תביעה מצד הקבלן על סמך טענה ו/או דרישה ו/או בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל  הנדסהחלטת המ
 בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל. נתן תשומת ליבוטענה שלא 

עד  28בהתאם לאמור בסעיפים דר העדיפויות בין המסמכים חשב סימבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה, י
 )כולל( למסמכי המכרז. 30

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן 
 ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.

תוכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע". לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או  הנוצאתלפני הביצוע 
 לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה. 

  
 קרקעיים-מתקנים עיליים ותת .0400

קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צנרת מים, ביוב, -קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל
. מיקום הקווים המסומנים בתוכניות הוא ומהוכד טל"כ, קווי סלקום, פרטנר, חשמל, תאורה, טלפון

 משוער ויש לגלותם בשטח לפני ביצוע עבודות בקרבתם.
קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו -החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת

ות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמ
כלשהם, כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או מתקנים ו/או ציוד רותים יאם תוך כדי העבודה יפגעו ש

 יתוקן על חשבון הקבלן.
-רותים התתיתשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בש

הנדס )וזאת מבלי ות ו/או כפי שיובאו לידיעתו מדי פעם ע"י המקרקעיים והעיליים כמסומן בתוכני
 .להטיל כל אחריות על המהנדס ו/או המזמין ו/או מי מטעמם בקשר לכך(

טלפון, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים  ו/או עמודי חשמל ל ידחפר התעלה עיבמקומות בהם ת
ות המוסמכת לביצוע עבודות ליד חוטי להבטחת שלמות העמודים. הקבלן ידאג לקבלת רשות מאת הרש

 מתח גבוה ויפעל בהתאם להוראותיה.
, ובהתאם להנחיית קרקעיים-הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים ליד מערכות וקווי תשתית תת

 . לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודות הנ"ל.המהנדס
 

 עבודה בשטחים מוגבלים  .0500

בסמוך למבנים, כבישים וכן עבודות  ,עשה בשטחים מוגבלים וצריםיה תעבודהכל   לתשומת לב הקבלן,
לאורך תשתיות תת קרקעיות קיימות, מתקנים תת קרקעיים, חזיתות של מבנים ומתקנים קיימים 

, מערכות ו/או כל תשתית אחרת קרקעיים-תת ובקרבת קווי ביוב, ניקוז, מים, קווי טלפון וחשמל
קרקעיות, סמוך לגדרות, קירות, עצים ושיחים וכד' -תת שתיות עיליות אורותים קיימים ותיש

בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה  םמכאנייובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים 
, התמוטטות והקבלן יתקין תמיכות ודיפונים להגנת החפירה מפני מפולות ו/אבמקומות אלה  .שהיא

 למפרט הכללי. 01002כמפורט בפרק 
העבודות כוללות העתקה זמנית של תשתיות לפי הנחיות המפקח. כמו כן, העבודות בשטחים אלה 

 תבוצענה בזהירות, בכלים מתאימים, ואף בעבודות ידיים, באופן שיבטיח את יציבות המבנים. 
 
 

 גדרות ושערים - 40.06פרק 
 

 כללי  0140.06.
יבוצעו כמתואר בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה ויעמדו בדרישות גדרות, מעקים, מסעדים ושערים 

בטיחות  - 1חלק  2142מעקים ומסעדים, ת"י  - 1142גדרות פלדה על חלקיו, ת"י  - 4273התקנים: ת"י 
 בשטחים פתוחים, פתרונות בהפרשי גבהים.

 שראליים.הגדרות, המעקים, המסעדים והשערים יבוצעו מחומרים המתאימים לדרישות התקנים הי
הקבלן יגיש למפקח, לפני תחילת הביצוע, תוכניות )תנוחה(, פרטי ביצוע לרבות ביסוס, מתוכננים 

 באמצעות מתכנן שהוסמך כחוק לתכן הנדרש.
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 סימון תוואי הגדר ושטח העבודה לביצוע הגדר יבוצע כמסומן בתוכניות ועל פי הנחיית המפקח בשטח.

 
 יהוגיזום צמחי ניקוי השטח  0240.06.

שיחים, עצים )כולל ומכל צמחיה  הינוקוהשערים יעבור חישוף,  יותקנו הגדרותכל שטח העבודות בהם 
לאתר . פינוי הפסולת יעשה הנדסשור המיעקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה בא

ות תוך . בסמוך למבנים קיימים יש לעבוד בזהירמורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבהפסולת 
 תאום ושיתוף פעולה עם בעלי המבנה הסמוך.

 
 תלייה זמנית ותמיכה של תשתיות ומערכות  40.06.03

על חלק מן הגדרות במתקנים מותקנת תשתית מסוגים שונים לרבות חשמל, בקרה, השקיה ועוד. לפני 
המתוכננת. תחילת ביצוע העבודה נדרש לפרק תשתית זו ולהתקינה באופן זמני בסמוך לתוואי הגדר 

בכל זמן משך העבודות נדרש הקבלן לשמור על תקינות תשתיות אלו. בסיום העבודה נדרש להתקין 
 התשתית על גבי הגדר החדשה בדומה לאופן התקנתה המקורי.

 
 פירוק גדרות ושערים קיימים  40.06.04

ומגוונים. על הקבלן  שוניםבהיקף המתקן מותקנת גדר , שערים לרכב ושערים להולכי רגל מסוגים 
לפרק הגדרות והשערים הקיימים ולפנות לאתר פסולת מאושר. על פי הנחיית המפקח, יפונו חלק 

 מהגדרות והשערים בשלמות למחסני המזמין. 
באמצעות פטיש חשמלי, משור דיסק או ע"י אמצעי  ועשיוהריסת בטונים לפי התוכניות י הביעבודות חצ

ידרש(. העבודה תכלול חיתוך ברזלי זיון, עיבוד והחלקת פני הבטון. יאחר שיאושר ע"י המפקח )במידה ו
כמו כן, העבודה תכלול פירוק והובלת הפסולת שנאספה אל אתר סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות 

 מפקח. ה
והחומרים המתקבלים מן הפירוק  מרביתכל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות 

, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על תאגידיימסרו לידי המפקח במחסני ה
 החומר, ייחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחירי היחידה של הפירוק. 

לת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו. כל פסו
, והשקיהחומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון ריצופים, אבני אי ואבני שפה, ציוד גינון 

כאילו נמצאו במצב תקין לפני  ושלטים, גדרות וכיו"ב ייחשבקולטנים, מכסים של שוחות, תקרות ו
 ירוקם. פ

חומרים שנפגעו בעת עבודות הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, כולל 
 .רעו במשך זמן אחסונם, עד למועד הרכבתם מחדשיגניבות וכו' שא

 
 עבודות עפר וביסוס  40.06.05

 .51עבודות עפר לאורך תוואי הגדר יבוצעו כנדרש בפרק 
דה, רק לאחר קבלת אישור מהמפקח על מיקום ומימדי הבורות שנחפרו הקבלן ימשיך בביצוע העבו

 עבור היסודות.
 .02ויבוצע כאמור בפרק  20-הבטון ביסודות, יהיה מסוג ב

 על הקבלן להציג תכנון ביסוס מאושר על ידי מבנים מטעמו.
בכלים מכניים יהיה מוש יבמקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהש

 בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.
 .מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבההחומר החפור יפונה לאתר פסולת 

 
 אספקה והתקנה של גדרות  40.06.06

 כללי . 1
מסגרות חרש. הגדרות  - 19ביצוע גדרות מתכת יהיה כנדרש במסמכי החוזה ובכפוף לאמור בפרק 

 .4273יתאימו לנדרש בת"י 
 על הקבלן לקבל אישור המפקח עם קבלת כל שלב של ביצוע עבודת המסגרות.

 שלבי האישור יהיו:
לאחר הצגת דוגמא מושלמת, הכוללת יחידת שדה, לרבות עמודים, עמודי חיזוק ואביזרי  א.

יה תהיה מגולוונת וצבועה בתנור כאמור החיבור, הכל כנדרש להקמה באתר. המסגרת על כל מרכיב
 בצבעי אבקה" לשימוש פנימי וחיצוני. תעבודות צביעה, בסעיף "צביעה תעשייתי - 11בפרק 
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 לאחר התקנת אלמנט הדוגמא באתר. ב.

 במפרט הכללי. 11תיקוני גילוון וצבע יבוצעו כאמור בפרק 
ים. העמודים בחתך חלול יהיו סגורים עמודי הגדר יהיו עשויים מיחידה אחת לכל אורכם וללא חיבור

 בחלקם העליון.
 .4חלק  4466. הרשת תיווצר ותרותך לפי ת"י 4273גדר רשת תהיה במבנה המתאים לדרישות ת"י  

 אם הגדר תכלול מסגרת, תרותך הרשת לפנים המסגרת. לא יותרו בליטות קוצים.
עבודות המסגרות יובאו לשטח מוגנים ומופרדים על ידי לוחות פוליסטירן או חומר אחר, למניעת 

 פגיעות במבנה, בצבע או בגילוון בזמן ההובלה והאחסון באתר.
במהלך ההתקנה ועד אישור המפקח והמסירה, הקבלן יגן על חלקי המסגרות באופן שלא ייפגעו או 

 ח.יישרטו במהלך השלמת עבודות הפיתו
 -המרחק בין כל זוג עמודי עגינה יחולק למרווחים שווים. במידה שקיימים הפרשי גובה/קפיצות בגדר 

 עמוד הקפיצה ימוקם תמיד במפלס הנמוך.
ייצור הגדר המיועדת להתקנה על גבי קיר קיים יהיה רק לאחר מדידה ובדיקת מצב קיים. יבוצע עיגון 

 ם לקוטר העמודים.באמצעות קידוח יהלום, קוטר הקידוח יותא
עיגון מעל קירות קיימים או חדשים יהיה נסתר. סגירת רווחים בין הקידוח והעמוד יעשה בגוון פני 

 הקיר.
גימור יעשה באופן שיבטיח גמר נקי, ללא גבשושיות וללא שאריות חומר זר בכל מרכיבי העבודה, עם 

 חומר בגוון כדוגמת פני הקיר.
שהקצה העליון של היסוד יהיה נסתר, לא גלוי לעין ובעומק של לפחות עיגון אלמנטים שונים יעשה כך 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע, או הריצוף הסופיים. 10
 ס"מ מפני קרקע מיושרים. 10יישור התוואי יאפשר התקנת אזן תחתון במרווח שלא יעשה על 

 
 גדר רשת מרותכת .2

 גדר רשת מרותכת 2.1
 מבנה העמודים 2.1.1

 מ"מ. 2.6מ"מ בעובי דופן של  80x40ו מגולוונים בפרופיל מלבני בחתך של העמודים יהי א.
 בהתאם לפרטים המופיעים בתוכניותגובה העמוד יהיה  ב.

 ס"מ.  5מ'  3המרחק בין העמודים יהיה  ג.
 עמודי הגדר יכוסו בחלק העליון בכיפת פלסטיק. ד.
 פרט ביצוע בגיליון הפרטים. ה.

 גילוון 2.1.2
 .1979וגיליון תיקון דצמבר  1975מאפריל  918יתבצע בהתאם לתקן ישראל הגילוון  א.
 מיקרון לפחות. 80גילוון ע"י טבילה באבץ חם בעובי של  -גימור בסיסי לכל חלקי הגדר  ב.
 הציפוי חייב להיות רציף וללא פגמים במשטחו העיקרי. ג.
 ידי שינוע ו/או הרכבה ושימוש בגדר.על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתפרק על  ד.
 

 עבודות ביסוס 2.1.3
 , בקוטר20-העמודים והתמיכות יותקנו בביסוס בטון מסוג ב

ס"מ לפחות. באחריות הקבלן להגיש תכנון ביסוס מאושר ע"י מהנדס אשר  60ס"מ ובעומק  30
 יועסק לצורך כך על ידי הקבלן.

 
 עבודות צביעה 2.1.4

 ביעה של כל החלקים הגלויים לרבות נקודות הריתוך. נדרש לבצע עבודת צ א.
 אין לצבוע שטחי פלדה שיעוגנו בתוך יסוד הבטון. 

 להלן שלבי הצביעה: ב.

או שווה  BC-70הכנת שטח הצביעה ע"י שטיפה קלה בחול וניקוי משומנים ע"י חומר דטרגנט  -
 איכות.

 50ל טמבור או שווה איכות בעובי " שZNקורוזיבי דוגמת "אוניסול -צביעה בצבע יסוד אנטי -
 מיקרון לפחות.



-33- 

 
צביעה עליונה בשתי שכבות צבע איתן, פוליאור או סופרלק או שווה איכות בגוונים שונים  -

 מיקרון כל אחת. 40בהתאם לדרישת המזמין בעובי 
 ת.צבע גוון הגדר ישתנה בין אתר לאתר וייגדר על ידי המפקח ו/או התוכניות ו/או כתבי הכמויו -

 
 עמוד התמיכה 2.1.5

כל עמוד קצה קטע )או פינה( וכל עמוד חמישי יתמכו באמצעות תמיכה אלכסונית במישור  א.

. התמיכה תחובר לעמוד באמצעות ברגים או ריתוך, S.H.R 60/40/2.6הגדר של עמוד בחתך 
 מ' מעל פני הקרקע. עמוד פינתי יקבל תמיכה כפולה. 1.5-בגובה של כ

 ס"מ מהגדר בחלק התחתון. 5-ת עמודי התומך לפחות ביש להרחיק א ב.
 

 עמודי שבירה 2.1.6

 - .זווית השבירה בין חלקי הגדר 

70 ≥   2יש להשתמש בפרופילx40x80 .מ"מ 

70    2יש להשתמש בפרופילx70x70 .מ"מ 

45 ≥  .יש להשתמש בתמיכה אחת 

45   .יש להשתמש בשתי תמיכות 
 

 רשת הגדר 2.1.7
 מבנה הרשת א.

 מ"מ ללא קורת. 150x50הרשת תהיה במבנה משבצות של  -
מ"מ, לפני  4.5רשת הגדר תיווצר מחוטי פלדה קשיחה העשויה חוט משוך של פלדה בקוטר  -

 גילוון.
 מ'. 3.2רוחב הרשת מציר אנכי יהיה  -
 ס"מ לפחות. 4סיום הרשת בקצוות הקרניים יהיה עם קוצים בולטים באורך של  -
ו הפנימי כך הרשת תוצמד לעמוד הגדר כך, שחוטי הפלדה ברשת יהיו צמודים לעמוד מצד -

 שעמודי הנושא יהיו בצידה החיצוני של רשת הגדר.
נקודות במרווחים  8-חבקים לפחות או באמצעות ריתוך ב 6הרשת תחובר לעמודים באמצעות  -

 שווים )הראשון מבין הריתוכים יהיה בחלקה העליון של הקרן(.
יפת הסנפיר מצד ס"מ מהעמוד כאשר חפ 60כל חפיפה בין שתי רשתות תבוצע במרחק של עד -

 אחד וחפיפת הפלטה מהצד השני.
 חבקים לפחות. 12החיבור בין הפלטות יעשה באמצעות  -
 חבקים לפחות. 6חיבור בין הסנפירים יעשה באמצעות  -
 חבקים לפחות. 25חיבור בין סנפיר לפלטה יבוצע באמצעות  -

 אביזרי חיבור ב.
מ"מ לפחות כאשר  3חלד בקוטר -העשויים פלדת אלחבקים  7-הרשת תוצמד לכל עמוד גדר ב -

 תפר החבקים פונה לפנים האתר.
ס"מ  60-ס"מ ובצמוד לעמוד הגדר ולא רחוק מ 15-החיבור בין המודולים ייעשה בחפיפה של כ -

מ"מ  1.5חלד בעובי -אלמהדקי מגע העשויים פלדת  12מעמוד הגדר תוך שימוש בלפחות 
 לפחות.

 ואומים מתאימים. 3/8ו לעמודי הגדר באמצעות ברגים עמודי התמיכה יחובר -
תותקן גדר רשת )מסרק בקרקע( מתחת לפני הקרקע ובין עמודי התמיכה. גובה הגדר בתת  -

 ס"מ. 80סה"כ  -ס"מ מעל פני הקרקע  20-ס"מ ו 60 הקרקע יהיה
הגדרות  החיבור בין הרשתות )הטמונה והעלית( יבוצע ע"י חבקי פלדת אל חלד. החפיפה בין -

 חבקים לפחות. 12 ס"מ לפחות. התפר בין הגדרות ייסגר ע"י 20תהיה של 
 

 
 אספקה והתקנה של שערים 40.06.07

 כללי .1
 במפרט הכללי. 19-ו 66ביצוע שערים על פי פרק 
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 שער ברזל לכניסת רכב .2

]או מקסימלאי בהתאם לתנאי הפתח הקיים מטר  8השער יהיה שער דו כפני במפתח אור של  2.1

עם רשת מרותכת כנדרש במפרט זה.  240x400במידות של מטר[  8במידה והוא קטן מרוחב 
 מידות פרטניות יינתנו עבור כל שער בנפרד.

 ס"מ. 10גובה השער ממשטח הבטון לא יעלה על  2.2
 מיקרון. 80היו מגולוונים לפחות כל חלקי השער י 2.3
בצדו הפנימי של השער. לכל כנף  תלוינעילת השער תבוצע ע"י בריח רוחבי ועוד אוזניים למנעול  2.4

 יותקן בריח תחתון בצדו הפנימי של השער.
 ס"מ לפחות מהמסגרת בחלק העליון. 40-רשת הגדר תבלוט כלפי חוץ ב 2.5
 יוסרו הקרניים בעמודי השער. 2.6
 רשת הגדר תיצור חפיפה בין הכנפיים ובין כל כנף לגדר הסמוכה. 2.7
 .בתלתליתהרשת תכוסה  2.8
בחלקו התחתון של השער תבוצע יציקת משטח בטון על מנת למנוע חפירה מתחת לשער.  2.9

ס"מ לפחות. היציקה תבוצע  15מ' לפחות ובעומק של  1המשטח יהיה לאורך השער, וברוחב של 
 בגובה הקרקע ולא תיווצר מדרגה. כך שהמשטח יהיה

 פתיחת השער תהיה כלפי חוץ הגדר. 2.10
 פרזול השער לרבות המנעול יהיה ניתן להפעלה ולפתיחה מבפנים ומבחוץ. 2.11
מפתחות. כל  3 ס"מ. כל מנעול יסופק עם 13השער יצוייד במנעול תליה עם אוזן בעובי  2.12

 עותקים. 6-( של "מי רעננה" שיסופק בmaster keyהמנעולים יתאימו למפתח מסטר )
 

פתיחות וסגירות קריעה  10,000-הפרזול, הצירים והמנעולים יהיו כאלה שיעמדו לפחות ב 2.13
 טון. 1אנכיים ואופקיים של 

יהיה חיבור קשיח לחלוטין בין הצירים לבין עמודי השער והכנפיים, שיעמוד בכוחות קריעה  2.14
 טון. 1של  אנכיים ואופקיים

כל מרכיבי הברזל של השערים על אביזריהם, יהיו חדשים ונקיים, מחוברים ביניהם באמצעות  2.15
 ריתוך שווה ונקי, ללא הפסקות, חורים, סיגים, מקומות שרופים או ליקויים אחרים.

 שער פשפש לכניסת הולכי רגל .3
 ס"מ. 90/120יסופק שער הפשפש ברוחב של  3.1
 ממסגרת מפרופילים חלולים ומרובעים, במידות השער ייוצר 3.2

2.2x50x50 .מ"מ 

 מ"מ במרחק 2.2x50x50בתוך המסגרות יורכבו פרופילים מרובעים  3.3
 מ"מ ממרכז הפרופיל. 150-כ

השער יצוייד במחזיר דלת קפיצי הידראולי, מתאים להתקנה גלויה בחוץ. המחזיר יהיה  3.4
צורך בפירוק השער ובעל אפיון פעולה של האטה בסיום  מטיפוס שניתן לכוונון ולהחלפה, ללא

 המהלך וטריקה קלה.
 13השער להולכי רגל יצוייד בידית פתיחה עם מנעול ולשונית ובמנעול תליה עם אוזן בעובי  3.5

( של master keyמפתחות. כל המנעולים יתאימו למפתח מסטר ) 6ס"מ. כל מנעול יסופק עם 
 תקים.עו 6-"מי רעננה" שיסופק ב
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 עבודות סלילה  -  51פרק 

 
 כללי 0.015

במתקן קיים משטח אספלט, משטחי מצעים וריצוף אבן משתלבת. במסגרת העבודה נדרש לבצע חידוש 
 . בכל שטח המגרשהאספלט 

לסלילת כבישים ורחובות על  51ציפוי וכבישת אספלט יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות מפרט כללי מס' 
 .הנדספי הוראות המ

 
 / משטחים מרוצפים ציפוי וכבישת אספלט 51.01

, פירוק כל שכבות האספלט, חפירה וסילוק כאמור בסעיף לעיל, הידוק העבודה כוללת ניסור אספלטים
ס"מ כל אחת  15שכבות בעובי של  2ב שתית, אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר גרוס וחצוב 

ק"ג/מ"ר וכן אספקה,  1.0בכמות  MS-10מודיפייד א.א.ש.ט.ו., ריסוס  100%-כל שכבה מהודקת ל -
ס"מ כל אחת עם אגרגט סוג א' בעל  5של  יי שכבות בטון אספלט בעובי מינימאלפיזור והידוק של שת
ק"ג/מ"ר ומעליו שכבת בטון אספלט  0.5וכן ריסוס מאחה בכמות של  3/4של " יגודל גרגר מקסימאל
 . 3/4" יס"מ עם אגרגט מקסימאל 4של  ינושאת בעובי מינימל
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 מפרט להעתקת אנטנות ותשתיות לאנטנות: -60פרק 

 
 תיאור כללי -0060.

 על גג המגדל /על התורן הקיים, קיימות מספר אנטנות של גורמים שונים.  •

הכבילה אל האנטנות מתחילה במבנה הטכני הקיים בסמוך למגדל ועולה אל האנטנות על צידו  •
 החיצוני של המגדל.

דש ע"ג המגדל והסדרת הכבילה בתוך צנרת מסודרת עד לגג תורן ח ביצועהמטרה הסופית היא  •
 המבנה.

 תכולת העבודה: -0160.

 באחריות הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: •

 . תאום בשלב א' מול בעלי האנטנות הקיימות להעתקת האנטנות מהתורן אל מעקה הגג (1

 המאושר ע"י משרד הגנת הסביבה. מורשהפרוק וסילוק התורן הקיים לאתר פסולת  (2

 התקנת תורן חדש בהתאם לתוכניות המהנדס. (3

בצוע תשתית צנרת פלדה לכל גובה המבנה ע"ג צידם הפנימי של העמודים+ התקנת חבלי  (4
 משיכה

 קידוח מעברים בבטון עבור מעבר הכבילה (5

לרבות השחלת   הקיימות להתקנת האנטנות ע"ג התורן החדשתאום עם בעלי האנטנות  (6
וקביעה משותפת של מיקום זרועות התלייה  הכבילה בתוך צנרת הפלדה ]תשתית סמויה[

 על התורן

חשמל זמני, דרכי גישה, שימוש בפיגום –מתן סיוע לבעלי האנטנות הקיימות  (7
 הקיים/אמצעי ההרמה הקיימים.

בגין בצוע ההעתקות בשלבים לרבות הכבילה החדשה תשלום לבעלי האנטנות הקיימות  (8
 ]הצעות המחיר מצורפות למכרז זה[

 תיאור המצב הקיים -0260. 
 

  
 
 
 
 
 
 

כמות  איש קשר/חברה שיוך עירוני
הערות לשלב  הערות לשלב א' מיקום אנטנות

 ב']סופי[
צנרת 

 תשתית

מחלקת 
 בטחון

 עופר -מוטורולה
053-5858988 3 

על המעקה  2
הפנימי. בצידו 

 על התורן 1

להעתיק מהתורן 
 אל המעקה

להתקין על 
 3התורן את 

 האנטנות

פלדה 
3*"1 

מחלקת 
 מחשוב

SMBAT-  אלי
050-2771555 

על המעקה  3 3
 --- בצידו הפנימי

להתקין על 
 3התורן את 

 האנטנות

פלדה 
3*"3 

יובל  -אקווה מחלקת גינון
להעתיק מהתורן  על התורן 1 1 054-5970432

 המעקהאל 

להתקין על 
 1התורן 
 אנטנה

 -אלחוטי
לא נדרשת 

 תשתית

תאגיד מי 
 רעננה

MER- אבי
-052אטיאס 

8665680 

5  [3 
 פעיל[

על המעקה  5
 בצידו החיצוני

להעתיק אל  3
צידו הפנימי של 

 לפרוק 2המעקה. 

נשאר בחלקו 
הפנימי של 

 המעקה

פלדה 
3*"2 

   12  סה"כ

פלדה  
קוטר 

3*"6 
 צינורות
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 מצב סופי מתוכנן ]סקיצה עקרונית[ -0360.
 

 :מקרא
 1בטחון*    בטחון  
 מחשוב  
 גינון   
    MER     

     
 1גינון*                 

 
 
 

 3מחשוב*     
 
 

 2בטחון*        
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.5-1  

3 

3.5 

גג מיכל 

 עליון


