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מפרט סטנדרטי – אפריל 2022
תנאים כללים
פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.00תנאים כלליים
 60.00.01תיאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות שיפוץ ושיקום מבנים שונים וכולל ,בין השאר ,את
העבודות דלהלן:
 .1עבודות פיתוח בחצר (תת פרק )60.61
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

עבודות עפר והכנה
גדרות בלוקים  /בטון  /אבן
גדרות ברזל
ריצוף אבני שפה ומדרגות
עבודות בטון
עבודות פיתוח שונות

 .2עבודות בקירות חוץ (תת פרק )60.62
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

עבודות טיח
שיפוץ קירות
צביעת קירות
חיפוי קירות
עבודות תיקון ושיקום שונות
עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון

 .3עבודות נגרות  ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ (תת פרק )60.63
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

כללי
חידוש צבע אטום לפריטי עץ
עבודות נגרות – "ארגז רוח מעץ"
עבודות מסגרות
עבודות אלומיניום
עבודות שונות
צביעה וגילוון לפריטי נגרות ומסגרות חדשים

 .4עבודות בחדרי מדרגות (תת פרק .)60.64
 4.1עבודות שיפוץ קירות ותקרות
 4.2עבודות ריצוף וחיפוי קירות
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 4.3חידוש צבע לפריטי נגרות ,מסגרות ואלומיניום
 4.4עבודות נגרות
 4.5עבודות מסגרות
 .5עבודות איטום (תת פרק )60.65
 5.1עבודות איטום

 .6עבודות שונות (תת פרק )60.66
6.1
6.2
6.3
6.4

מתקני חשמל
מתקני תברואה
ניקוז מי גשם
עבודות פירוק ,בניה ושונות

 .8עבודות שימור (פרק )90
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

תנאים כלליים מיוחדים
עבודות הכנה
עבודות בנייה
עבודות איטום
נגרות אומן ומסגרות פלדה
עבודות טיח
עבודות ריצוף וחיפוי
עבודות צביעה

 60.00.02מפרט כללי (מסמך שאינו מצורף)
 .1הפרקים של המפרט הכללי (בציון שנת הוצאתם) אשר מחייבים לגבי מכרז /חוזה זה הם
כדלהלן:
פרק  - 00מוקדמות ()2009
פרק  - 01עבודות עפר ()2011
פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר ()2013
פרק  - 04עבודות בנייה ()1995
פרק  - 05עבודות איטום ()2019
פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה ()2008
פרק  - 07מתקני תברואה ()2017
פרק  - 08מתקני חשמל ()2015
פרק  - 09עבודות טיח ()2007
פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי ()2018
פרק  - 11עבודות צביעה ()2005
פרק  - 12עבודות אלומיניום ()2008
פרק  - 14עבודות אבן ()1991
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פרק 19
פרק 20
פרק 22
פרק 40
פרק 41
פרק 50
פרק 51
פרק 57
פרק 97

-

מסגרות חרש ()2000
נגרות חרש ()2008
רכיבים מתועשים בבניין ()2007
פיתוח האתר ()2009
גינון והשקיה ()2009
משטחי בטון ()2017
סלילת כבישים ורחבות ()2014
קווי מים  ,ביוב ותיעול ()1990
בטיחות בעבודות בנייה ()2018

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי
החוזה לבנייה ולמיחשובם ,בהשתתפות:
 .aמשרד הבטחון  /אגף בינוי
 .bמשרד הבינוי והשיכון  /מינהל תכנון והנדסה
 .cמשרד האוצר  /החשכ"ל
 .dמשרד התחבורה
כל המסמכים דלעיל ,מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם
מצורפים.
הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה,
קראם והבין את תכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו
בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה:
המפרטים הכלליים ו"הוראות ונהלי משהב"ט" המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ,ואינם
ברשותו של הקבלן ,נמצאים באתר האינטרנט של משרד הבטחון שכתובתו:
 ( https://mifratclali.mod.gov.il/מידע לספק – בינוי – מפרטי בינוי).
כמו כן ,הוראות ונהלים משהב"ט המצויינים לעיל ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של
הקבלן ניתנים לאיתור באינטרנט ,אתר משרד הבטיחון.www.online.mod.gov.il :

שם הקבלן ___________________ :חתימת הקבלן____________________ :
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 60.00.03אופי החוזה
 .1חוזה זה הינו הסכם מחירים (חוזה שוטף).
 .2כתב הכמויות של חוזה זה הוא מחירון לעבודות שונות .המחירים במחירון נקבעו ע"י המנהל.

 .3הסכם מחירים זה יהיה בתוקף למשך פרק זמן שייקבע ע"י המנהל .המידע לגבי משך תוקפו
של החוזה יימסר לקבלנים לפני הגשת הצעותיהם למכרז.
 60.00.04אופן הגשת הצעת הקבלן
 .1בכתב הכמויות רשומים מחירי יחידה שנקבעו ע"י המנהל .על הקבלן לאשר בכתב ,במקום
המיועד במסמכי הצעת המחיר ,כי הוא מסכים למחירים הנ"ל  ,או ינקוב באחוז
התוספת/ההנחה כללית המוצעת על ידו לגבי כל הסעיפים הכלולים בכתב כמויות זה.
 .2מודגש בזאת כי אחוז התוספת/ההנחה המכסימלית הוא ( 20%כולל) .קבלן שייתן אחוז
תוספת/הנחה שעולה על  -20%הצעתו תיפסל.
 60.00.05קביעת הקבלן הזוכה
 .1הקבלן הזוכה יהיה הקבלן שנתן את ההנחה הגדולה ביותר ,בתנאי שאינה חורגת מהאמור
בסעיף  60.00.04סעיף משנה  4לעיל.
 .2קיימת אפשרות שמספר קבלנים יתנו את אותה הנחה (ההנחה הגדולה ביותר) ואז יהיו מספר
קבלנים זוכים.
 .3המנהל רשאי לצרף קבלנים נוספים לרשימת הקבלנים הזוכים (מאגר הקבלנים) בהתאם
להליכים דלהלן:
3.1

המנהל יפיץ מכתב בין הקבלנים ובו יודיע להם מה אחוז ההנחה של הזכייה בהצעת
המחיר.

3.2

כל קבלן שקיבל את הפנייה מהמנהל ,יודיע למנהל בכתב על הסכמתו (או אי הסכמתו)
לבצע עבודות לפי אותה הנחה.

3.3

המנהל יוסיף למאגר את הקבלנים שנתנו הסכמתם בכתב לבצע עבודות לפי אותה
הנחה כמו הקבלן הזוכה.
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3.4

המנהל יחליט ,והחלטתו תהיה סופית ומכרעת  ,לגבי מספר הקבלנים אשר ייכללו
במאגר.

3.5

פניית המנהל אל הקבלנים תהיה לפי סדר הזכייה בהצעת המחיר (מהקבלנים שנתנו
את ההנחות הגדולות ועד לקבלנים שנתנו את ההנחות הקטנות).

3.6

המנהל רשאי לפנות לקבלנים לפי הסדר כאמור לעיל ,עד אשר מתקבל מאגר קבלנים
במספר שהחליט המנהל.

3.7

לצורך יצירת מאגר הקבלנים ,המנהל אינו חייב לפנות ,בהליך המתואר לעיל ,אל כל
הקבלנים שהשתתפו במכרז.

 60.00.06צורת הפעלת החוזה
החוזה יופעל באופן המתואר להלן:
 .1מהנדס מטעם המנהל יכין הצעת המחיר אומדן לבניין אשר מיועד לשיפוץ .חומר המכרז
יכלול כתב כמויות מפורט עם סעיפי עבודה מתוך המחירון ועם מחירי המחירון לאחר הורדת
ההנחה של הזוכה במכרז (ראה סעיף  60.00.05לעיל) .את הכמויות לכל סעיף יקבע המהנדס
עפ"י מדידות שיעשה בבניין.
 .2בהצעת המחיר עבור כל בניין ישתתפו קבלנים מתוך המאגר (ראה סעיף  60.00.05לעיל).
 .3מספר הקבלנים לכל הצעת המחיר ייקבע ע"י המנהל.
 .4קביעת שמות הקבלנים המשתתפים בכל מכרז תיעשה ע"י המנהל וע"י נציגי הבניין (ו/או
הבעלים).
 .5בהצעת המחיר לשיפוץ הבניין רשאי הקבלן לתת הנחות לתתי פרקים מסוימים ו/או לפרקים
מסוימים ו/או לכל כתב הכמויות.
 .6הקבלן הזוכה בהצעת המחיר לשיפוץ הבניין יהיה הקבלן שהסכום הכולל של הצעתו בש"ח,
לאחר כל ההנחות שנתן ,יהיה הנמוך ביותר.
 .7ביצוע של שיפוץ הבניין יתקיים רק כאשר דיירי הבניין (ו/או הבעלים) יחליטו לחתום חוזה
עם הקבלן הזוכה ,לכן הזכייה בהצעת המחיר לשיפוץ בניין אינה מבטיחה לקבלן כי השיפוץ
ייצא לפועל.
 .8התהליך המתואר לעיל מתייחס לכל בניין אשר שיפוצו יתבצע במסגרת זו.

 60.00.07היקף העבודה וחלוקתה בין הקבלנים
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מודגש בזאת כי אין שום התחייבות של המנהל לגבי:
 .1היקף כספי סופי של כל העבודות ,במשך התקופה שחוזה זה הוא בתוקף.
 .2שימוש בכל סעיפי העבודה שבכתב הכמויות.
 .3שמירת יחס כלשהו בשימוש בסעיפי כתב הכמויות.
 .4שמירת היחס בין ההיקפים הכספיים הסופיים של העבודות ,בין הקבלנים שנכללו במאגר,
במשך התקופה שחוזה זה הוא בתוקף.

 60.00.08תקופת הביצוע לשיפוץ בניין
 .1בכל חוזה שיחתום הקבלן  ,עם דיירי הבניין (ו/או הבעלים) ,תיקבע תקופת הביצוע וייקבע
מועד תחילת העבודה.
 .2ביצוע העבודה במשך תקופת הביצוע הנ"ל הוא תנאי עיקרי לחוזה לשיפוץ הבניין ולכן על
הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות .כגון התארגנות מבחינת עובדים ,קבלני משנה,
פיגומים ,הזמנת חומרים ומוצרים וכד' ,מיד לאחר החתימה על החוזה ,באופן שיאפשר לו
להתחיל את ביצוע השיפוץ במועד שנקבע בחוזה להתחלת העבודה.
 .3כאשר הקבלן יחתום על מספר חוזים במקביל ,הוא חייב להתחיל ולסיים את עבודת השיפוץ
בכל אחד מהחוזים הנ"ל לפי המועדים שנקבעו לגביו ,ללא קשר לחוזים האחרים.
 .4במידה והקבלן לא יתחיל את ביצוע עבודות השיפוץ כאמור לעיל  ,ולאחר שהפיגור בהתחלת
העבודה עלה על  30יום (קלנדריים) ,רשאי המנהל (בהסכמת דיירי הבניין ו/או הבעלים) לבטל
את החוזה ולמסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר וכל ההוצאות שתגרמנה עקב כך תחולנה
על הקבלן.
 .5האמור בסעיף  4לעיל הוא בנוסף לפיצוי המוסכם על איחור שהקבלן יידרש לשלם לפי האמור
בסעיף  60.00.09להלן.
 60.00.09פיצויים מוסכמים על איחור
 .1הקבלן נדרש לעמוד בלוח הזמנים של כל חוזה בנפרד ,בהתאם לאמור בסעיף  60.00.08לעיל.
 .2כאיחור לצורך פיצויים מוסכמים ייחשב איחור במועד התחלת הביצוע של העבודה איחור
במשך הביצוע של העבודה ואיחור במועד סיום העבודה.
 .3הפיצויים המוסכמים לכל יום של איחור ,לכל חוזה בנפרד ,הינו ע"פ הכתוב בחוזה קבלן
ראשי לביצוע עבודות השיפוץ.
 60.00.10עבודה בשעות חריגות
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במידה ויהיה צורך  ,מסיבות כלשהן ,לעבוד במשמרות ,תוך חריגה משעות העבודה הרגילות,
תחולנה ההוראות להלן:
 .1הקבלן יתקין ויבצע ,על חשבונו ,את כל אמצעי העזר הדרושים לעבודה בשעות חריגות ,כגון
אמצעי תאורה ,שמירה ובטחון ,הסעות לעובדים וכד'.
 .2על הקבלן לקבל את כל האישורים המתאימים מהרשויות המוסמכות לצורך עבודה בשעות
חריגות כנ"ל.
 .3בנוסף לאמור לעיל יידרש הקבלן לקבל את אישורו בכתב של המפקח ואת אישורם בכתב של
נציגי הדיירים ,לעבודה בשעות חריגות כנ"ל.
 .4לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן בגין אישור או אי אישור עבודה בשעות חריגות כנ"ל.
 60.00.11תיאום ביצוע
 .1כל העבודות במסגרת כל אחד מהחוזים לשיפוץ בניין תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה
עם המפקח .אין להתחיל בעבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 .2הקבלן חייב לתאם מראש את מועדי עבודתו בבניין ,התיאום יהיה עם נציגי הדיירים ועם
המפקח.
 .3במידה והקבלן ו/או מי מעובדיו ,יגיע לבניין לצורך ביצוע עבודה ,מבלי שתיאמו זאת בראש
עם נציגי הדיירים ועם המפקח  ,ויתברר כי מסיבה כלשהי אין אפשרות לעבוד ,תחולנה כל
ההוצאות שתיגרמנה עקב כך ,על הקבלן.
 60.00.12החזרת המצב לקדמותו
 .1הקבלן חייב להחזיר את המצב לקדמותו בכל התחום שבו ביצע את העבודות ,במסגרת כל
אחד מהחוזים לשיפוץ בניין.
 .2האמור לעיל מתייחס ,בין השאר ,לעבודות כגון כיסוי חפירות ,אספלט ,מדרכות ,אבני שפה,
מדרגות ,צנרת מסוגים שונים וכד' (למעט שיקום הגינה שיבוצע פרטי ע"י הוועד בתום
השיפוץ).
 .3כל העבודות הקשורות בהחזרת המצב לקדמותו תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 60.00.13גישה לבניין
 .1הגישה אל הבניין עם משאיות או כלי רכב אחרים ,לצורך הובלת חומרי בניין ,פיגומים וכל
ציוד אחר תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.
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 .2במידה והגישה אל הבניין אפשרית רק בשעות מסוימות ,יהיה על הקבלן להתאים את מועדי
אספקת הציוד ו/או החומרים לפי שעות אלו.
 .3במידה ויש צורך בתיאום וקבלת אישורים , ,לצורך הגישה לבניין ,מהמשטרה או מהעירייה
או מגורמים אחרים ,חלה החובה על הקבלן לטפל בנושא ולקבל את האישורים הנ"ל.
 .4הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון ,במסגרת מחיריו ,את כל התנאים ,הדרישות וההגבלות
הקשורים בגישה לבניין ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.
 60.00.14אחריות למבנים ומתקנים קיימים
 .1הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק אשר נגרם
להם כתוצאה מביצוע העבודה.
 .2על הקבלן לברר לפני תחילת העבודה את כל הנתונים הדרושים לגבי כבלים וצינורות תת
קרקעיים ועיליים ,כגון טלפון ,חשמל ,טלוויזיה בכבלים ,מים ,ביוב וכד'.
 .3עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן ,על הקבלן להודיע מיד למפקח
ולקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול הדרוש.
 .4הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים
ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות,
הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 60.00.15מניעת הפרעות
 .1עבודות השיפוץ מתבצעות בבניינים אשר מאוכלסים בדיירים ואשר משמשים למגורים ו/או
לעסקים שונים .חובה על הקבלן לבצע את עבודתו באופן שלא יפגע באורך החיים הסביר של
הדיירים ,אפילו אם ייאלץ עקב כך לבצע שינויים בארגון העבודה.
 .2כל החומרים אשר ישמשו את הקבלן לצורך העבודה ,יאוחסנו במקומות אשר יתואמו מראש
עם נציגי הדיירים ועם המפקח.
 .3כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות בהם לא תפריע לאורח השימוש הרגיל
בבניינים הקיימים במהלך העבודה ,בהתאם להוראות המפקח.
 .4לצורך ריכוז הפסולת יציב הקבלן מכולת אשפה מפח בגודל המתאים ,אך לא פחות מנפח של
 10מ"ק  .המכולה תוצב בחצר או ברחוב .על הקבלן לקבל את האישורים הדרושים מהעירייה
לצורך זה ולשלם על חשבו נו את התשלומים הנדרשים בגין אישורים אלו .הקבלן אחראי על
שמירת הניקיון מסביב המכולה ובדרכי הגישה אליה .בסוף כל יום עבודה ,כאשר המכולה
עדיין אינה מלאה ,על הקבלן לכסות את המכולה ביריעות פוליאתילן שתהיינה מחוברות
היטב לדפנות ותמנענה פיזור הפסולת לרחוב .כל ההוצאות הקשורות בכך תהיינה על חשבון
הקבלן.
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 .5סילוק הפסולת מהבניין ייעשה אל מקומות איסוף פסולת המאושרים ע"י הרשות המקומית.
פיזור הפסולת במקומות אלו ייעשה בתיאום להנחיות ונוהלי הרשות המקומית.

 .6כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות המפורטות לעיל ,תחולנה על הקבלן ועליו לקחת
זאת בחשבון בעת קביעת מחיר הצעתו.

 60.00.16תוצר הפירוקים
תוצר הפירוקים שלא צוין לגביו בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד  ,להרכבה מחדש ,או
לשימוש חוזר ,או למסירה למזמין ,ייחשב לפסולת ויסולק מהאתר כאמור בסעיף 60.00.15
סעיף משנה  5לעיל.
 60.00.17מים וחשמל
 .1הקבלן יתחבר למקורות מים וחשמל בבניין או בחצר.
 .2הקבלן לא יידרש לשלם עבור השימוש במים וחשמל ,אולם כל ההוצאות הכרוכות בביצוע
החיבורים למקורות המים והחשמל והבאתם עד למקום העבודה ,תחולנה עליו.
 .3המים והחשמל ישמשו את הקבלן לצרכי העבודה במסגרת מכרז /חוזה זה בלבד.
 .4בכל מקרה אין המזמין מתחייב לרציפות באספקת המים והחשמל ולא תוכרנה שום תביעות
מצד הקבלן עקב תקלות או נזקים שנגרמו לו בגלל הפסקות מים ו/או חשמל .על הקבלן
מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים לאספקת מים עצמית (אגירה וכד')
ולאספקת חשמל עצמית (גנרטור וכד') למקרים אלה.
 60.00.18אישור שלבי עבודה
 .1על הקבלן לקבל את אישור המפקח לביצוע כל שלב בעבודה.
 .2כשלב בעבודה מוגדר כל חלק של עבודה אשר לאחר ביצועו אין אפשרות לראות ולבדוק את
השלב הקודם של העבודה.
 .3מודגש בזאת כי בשום מקרה אין הקבלן רשאי לפרק פיגום מקיר חוץ כלשהו לפני בדיקת
המפקח וקבלת אישורו בכתב כי העבודות בקטע הקיר הנדון הושלמו .אין באישור המפקח
כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לעבודה שבוצעה ובכלל זה הקמת פיגום מחדש וביצוע
התיקונים לפי דרישת המפקח.
 60.00.19פיגומים
 .1לצורך ביצוע העבודה בקירות הבניין נדרש הקבלן להקים פיגומים קבועים ויציבים אשר
מאפשרים גישה וטיפול בכל חלק של הקירות באופן נוח ופשוט
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 .2במקומות שבהם יש בליטות בניין או גושי מרפסות בולטים ,או גורמים אחרים המפריעים
להתקנת הפיגום ,חייב הקבלן לבצע את הפיגום באורח מקצועי נכון ,בתיאום עם המפקח,
באופן שלא ייווצר סיכון לחיי אדם ותישמר האפשרות הסבירה לעבודה בכל חלק של קירות
הבניין.
 .3הפיגומים יוקמו ויותקנו בהתאם לדרישת הבטיחות של משרד העבודה כנדרש בתקנות
הבטיחו בעבודה תשט"ו 1955 -ובכל העדכונים והוספות לתקנות אלו .וגם לפי ת"י  1139על
כל חלקיו.
 .4הקבלן חייב להתקין יריעות כיסוי לכל הפיגום כדי למנוע נזק שעלול להיגרם לעוברים בחצר
סביב הבניין .היריעות תהיינה חזקות ומחוברות היטב לפיגום באופן שלא תיפתחנה ולא
תיקרענה עקב הרוח או סיבות אחרות.
 .5הקבלן חייב להתקין אמצעי הגנה ואזהרה בקומת הקרקע של הפיגום ,בעיקר במקומות בהם
עוברים אנשים .במידה ולדעת המפקח ,אמצעים אלה שהותקנו ע"י הקבלן  ,אינם מספיקים
רשאי המפקח לדרוש כל אמצעי נוסף ושיקול דעתו של המפקח בנדון יהיה סופי ולא ניתן
לערעור.
 .6במקומות שבהם חייבים אנשים לעבור מתחת לפיגום ,כגון בכניסות לבניין ,יתקין הקבלן
מעברים מוגנים ברוחב  1.5מ' לפחות ובגובה  2.0לפחות .שני צידי המעבר יהיו מכוסים
בלוחות עץ/דיקט לכל הגובה ומעל המעבר יותקן גגון יציב מלוחות עץ/דיקט .הלוחות יהיו
בעובי  20מ"מ לפחות .הגגון יחובר בצידו האחד באופן יציב אל קיר הבניין ובצידו השני יבלוט
לפחות  1.5מ' מעבר לקו החיצוני של הפיגום.
 .7הפיגומים הקבועים וכל יתר הדרישות לעיל כלולים במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא
תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי בגין כל המפורט לעיל.
 .8במקרים שיקבע המפקח יורשה השימוש בפיגום נייד /פיגום תלוי /פיגום מעל גובה 20
מ'/פיגום תורן .במקרים אלו יכלול כתב הכמויות לשיפוץ הבניין ,סעיף של תוספת/הפחתה
לעלות הכוללת של עבודות השיפוץ בגין שימוש בפיגום נייד במקום בפיגום קרקעי קבוע.
הצעת המחיר שייתן הקבלן לסעיף זה תהיה חלק מהצעת המחיר הכוללת לשיפוץ הבניין.
עבור קונסטרוקציית מתכת זמנית להקמת הפיגום מעל קומת הקרקע תשולם לקבלן תוספת.
תשלום אגרות לפיגום על מדרכה ישולם על ידי הקבלן לעירייה ויחשב ככלול במחיר העבודה.
 60.00.20אספקת מוצרים וחומרים
 .1בכל מקום במסמכי מכרז/חוזה זה שבו נאמר "התקנה" או "ביצוע" וכד' ,הכוונה לאספקת
המוצר ו/או החומר לאתר העבודה וביצוע כל העבודות והמלאכות הקשורות בהתקנתו
וביישומו.
 .2כל סעיף של כתב הכמויות כולל תמיד את אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע ואת כל
העבודות הכרוכות בביצוע.
 .3במידה וקיימת דרישה לאספקה בלבד של חומר או מוצר כלשהו אזי יצוין הדבר במפורש
בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד.
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 .4במידה וקיימת דרישה להתקנה בלבד של אביזר או מוצר כלשהו אזי יצוין הדבר במפורש
בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד.

 60.00.21אחסנת ציוד וחומרים
 .1המזמין יאפשר לקבלן לאחסן את כלי עבודתו ואת החומרים הדרושים לביצוע העבודה,
בתחום הבניין ו/או החצר.
 .2במידה וקיימת האפשרות להשתמש בחדר או מחסן בקומת קרקע ,שיש אפשרות לנעול
אותם ,יאפשר המזמין את השימוש בהם לצורכי העבודה של הקבלן .מודגש בזאת כי אין
לראות בכך התחייבות כלשהי מצד המזמין.
 .3הקבלן לא יידרש ללשם ,עבור השימוש הנ"ל במחסן אך בסיום העבודה ינקה הקבלן את
המקום ויפנה אותו מכל חומר או ציוד השייכים לו.
 60.00.22הגנה על חלקי בניין והחצר
 .1על הקבלן להגן על כל חלקי המבנה ,קירות ,חלונות ,דלתות וכד' מפני נזקים ולכלוך שעלולים
להיגרם במהלך העבודה ,לרבות כיסוי ביריעות פוליאתילן או בכל אופן אחר כנדרש.
את היריעות יחבר הקבלן באמצעים מתאימים כדי שלא תיפולנה במהלך עבודות הטיח
והצבע .בסיום העבודות בכל קיר יסולקו היריעות וכל אמצעי החיבור שלהם.
 .2על הקבלן להגן על שטחים מרוצפים ,שטחי אספלט ,פרגולות וכד' אשר נמצאים סביב לקירות
המבנה ,מפני נזקים ולכלוך שעולים להיגרם במהלך העבודה .ההגנה תבוצע באופן שיבטיח
מניעת נזקים לחלקים אלו ,כגון עטיפת הפרגולות ביריעות פוליאתילן או כיסוי משטחים
מרוצפים בשכבת חול וכד' .בסיום העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו ולסלק את
כל אמצעי הכיסוי וההגנה אשר השתמש בהם.
 .3על הקבלן להגן על החצר ,הגדרות ,השערים ,הגינה לרבות צמחיה ,דשא ועצים וכד' ,מפני
נזקים ולכלוך שעלולים להיגרם במהלך העבודה .ההגנה תבוצע באופן שיבטיח מניעת נזקים
לחלקים אלו ,בהתאם לנדרש ובתיאום עם המפקח.
 .4במידה ויהיו כתמי צבע ,או שאריות בטון ,או גושים והתזות טיח ,או כל נזק אחר ,על חלק
כלשהו של המבנה ו/או החצר ו/או הגינה וכד' ,חייב הקבלן לנקותם ולתקנם מיד עם
התהוותם .במידה וזה לא נעשה יהיה על הקבלן לבצע על חשבונו ,תיקון לפי הוראות המפקח.
קביעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .5כל אמצעי ההגנה וכל יתר הדרישות לעיל כלולים במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא תשולם
לקבלן תוספת מחיר כלשהי בגין כל המפורט לעיל.
 60.00.23סדר העבודה באתר
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 .1לפני תחילת העבודה באתר יכין הקבלן בשיתוף עם המפקח תכנית עבודה ולו"ז מפורטות
ובה יתאר את אופן התקדמות העבודה בהתאמה לתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה.
 .2במסגרת הכנת תכנית העבודה המפורטת על הקבלן לקחת בחשבון כי את עבודות השיפוץ
של קירות החוץ יש לבצע אך ורק בקירות שלמים .לצורך זה קיר שלם של הבניין ייחשב
כקיר התחום בין שתי פינות בניין אנכיות (פינת בניין אנכית היא קו מפגש אנכי לכל גובה
הבניין בין שני מישורי הקיר שיש ביניהם זווית של  90מעלות או שיש זווית גדולה או קטנה
מ 90-מעלות).
 .3הקבלן יוכל לבצע את עבודתו אך ורק בקירות שלמים .משמעות הדבר היא שכל שלב
בעבודה מתבצע על הקיר השלם ולא בקטעים או חלקים ממנו.
לשם המחשת הנושא אפשר להתייחס לעבודות הטיח .שלב קילוף הטיח מותז קיים יבוצע על
הקיר השלם ,שלב הכנת הקיר הקיים לרבות תיקוני טיח ובטון יבוצע על הקיר השלם ,שלב
מריחת יסוד יבוצע על הקיר השלם .שלב התזת הטיח החדש יבוצע על הקיר השלם ,וכן
הלאה כל שלב ושלב בעבודה.
 .4שיטת עבודה זו מחייבת את הקבלן להציב פיגומים לקירות שלמים בלבד .ההחלטה לכמה
קירות ולאיזה קירות יוצב פיגום תיקבע בהתאמה לתכנית העבודה שיכין הקבלן ולפי
דרישות והוראות של המפקח .בכל מקרה הפיגומים יוצבו על הקירות ברצף ,כלומר כל
העברת פיגום תתבצע מקטע קיר אחד לקטע קיר שני הנמצא בהמשך רצוף אליו.
 .5קביעת סדר העבודה באתר תיעשה בתיאום עם הקבלן ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר.
סדר העבודה באתר יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של המזמין ובכל מקרה
קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .6כל דרישות לעיל כלולות במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר
כלשהי בגין כל המפורט לעיל.
 60.00.24חוזה פאושלי (לא למדידה)
 .1הכמויות הרשומות בסעיפי כתב הכמויות לשיפוץ כל בניין ,הן כמויות באומדנה ותיערך
מדידת כמויות בסיום העבודה (חוזה למדידה) .
 .2במידה ולקבלן יש הסתייגות כלשהיא לגבי הכמויות עליו להודיע על כך למפקח ולמזמין ,בעת
הגשת הצעתו למכרז של אותו בניין.
 .3עם הגשת הצעתו החתומה למכרז של כל בניין ,מאשר הקבלן כי הכמויות אשר בכתב
הכמויות של אותו בניין הן נכונות ומקפות את היקף העבודה בפועל .כמו כן מאשר הקבלן
בחתימתו כי הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הן כמויות סופיות אפילו אם הכמות שתבוצע
בפועל היא גדולה יותר או קטנה יותר.
 60.00.25התייקרויות
 .1המחירים במחירון נקובים בשקלים חדשים.
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 .2המחירים בחוזה לשיפוץ כל בניין (שהם מחירי המחירון עם הנחות נוספות שנתן הקבלן
לאותו בניין) ,יהיו מחירים קבועים ולא ישולמו לקבלן התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה
כלשהם.

 60.00.26נוהל עבודות נוספות
נוהל עבודות נוספות יתבצע לפי האמור בחוזה הסטנדטי לשיפוץ בתים של חברת עזרה ובצרון
(החוזה עליו חותמים הקבלן ובעלי הבניין).
 60.00.27תקופת האחריות
 .1תקופת האחריות של הקבלן ,לכל בניין בנפרד ,מתחילה ביום הוצאת תעודת הגמר ומסתיימת
כעבור התקופות המפורטות להלן:
איטום גג ביריעות ביטומניות -שבע ( )7שנים (מתחילת יום השלמת העבודות כמצוין בתעודת
ההשלמה) (רק כאשר בוצע איטום לכל הגג).
טיח וגמר קירות חוץ/חיפויים חיצוניים בקירות הבניין -שתי ( )2שנים (מתחילת יום השלמת
העבודות כמצוין בתעודת ההשלמה) .
כל פגם או אי התאמה אחרת 1 -שנה ( 12חודשים)
(מתחילת יום השלמת העבודות כמצוין בתעודת ההשלמה) .
 .2עבור איטום הגג ייתן הקבלן למזמין תעודת אחריות .התעודה תהיה עם חתימה וחותמת של
הקבלן וגם עם חתימה וחותמת של קבלן המשנה אשר ביצע את האיטום.
 .3כל נזק או פגם אשר נגרמו בתקופת האחריות כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים
פגומים ,יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו .אופן ביצוע התיקון ולוח הזמנים לביצוע התיקון
ייקבעו בתיאום עם המפקח.
 .4הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות הדרושות כדי לאתר את מקור הנזקים והפגמים.
הבדיקות תבוצענה בתיאום מראש עם המפקח .במידה ויתברר כי הנזק או הפגם אינם
באחריותו של הקבלן  ,תשולמנה והוצאות הבדיקות ע"י דיירי/בעלי הבניין.
 .5במקרים שבהם נקבע כי הפגם או הנזק הוא באחריות הקבלן ,אך מסיבות שונות לא ניתן
לבצע תיקונים ,יחויב הקבלן בתשלום פיצויים לדיירי/בעלי הבניין.
 60.00.28התאמה לתקנים
 .1כל החומרים והמוצרים שבהם ישתמש הקבלן בעבודתו יעמדו בדרישות התקנים הישראליים
המתאימים ,או בדרישות של מפרטי מכון התקנים (כאשר אין תקן לאותו חומר).
 .2החומרים והמוצרים יעמדו בדרישות התקנים הישראליים הקיימים ,גם אם תקנים אלו אינם
תקניים רשמית או מחייבים.
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 .3במידה ומשתמשים בחומרים ומצרים שאינם מתוצרת הארץ ,או מתוצרת חוץ ,שאין לגביהם
תקן או מפרט או מכון התקנים  ,אזי הם יתאימו לתקני חוץ מתאימים (תקן אירופאי או תקן
אמריקאי).
 .4חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל ,חלה על הקבלן.

 60.00.29ביצוע בדיקות לחומרים ומוצרים
 .1המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע בדיקות לחומרים ומוצרים לפי שיקול דעתו והקבלן
חייב להזמין מכון בדיקה מוסמך (כגון מכון התקנים או אחר) ולבצע את הבדיקה הנדרשת על
חשבון הקבלן.
 .2א ם תוצאת הבדיקה תהיה חיובית ויתברר כי החומר או המוצר עומדים בדרישות התקן
המתאים ,אזי יחויבו דיירי/בעלי הבניין להחזיר לקבלן את עלות הבדיקה.
 .3אם תוצאת הבדיקה תהיה שלילית ויתברר כי החומר או המוצר אינם עומדים בדרישות התקן
המתאים ,אזי עלות הבדיקה חלה על הקבלן.
 .4במקרה של אי התאמה (סעיף  3לעיל) יהיה על הקבלן לסלק מיידית את החומר או המוצר
שנמצאו לא מתאימים ולהביא חומר או מוצר אחר במקומם .החומר או המוצר החדש ייבדקו
שוב לפי האמור בסעיפים  2ו 3-לעיל ,עד לקבלת חומר או מוצר אשר יעמדו בדרישות.
 60.00.30תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
 .1המפקח רשאי לבדוק את טיב החומרים שהקבלן משתמש בהם ואת טיב העבודה המתבצעת
באתר .כן רשאי המפקח לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה ע"י הקבלן ,לרבות הוראות
שניתנו ע"י המפקח.
 .2הקבלן אינו רשאי לקבל הוראות כלשהן הקשורות במישרין או בעקיפין לחוזה זה מגורם
כלשהו .הגורמים אשר מוסמכים לתת הוראות במסגרת חוזה זה הם המפקח ו/או דיירי/בעלי
הבניין (בתיאום עם המפקח)  .במקרה שהקבלן יבצע עבודה על דעת עצמו או עפ"י הוראות של
גורם כלשהו ,הוא יידרש לפרק מיד את מה שביצע ולהחזיר את המצב לקדמותו וכל זאת על
חשבונו.
 .3אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה
על כל שלביו במלואו .הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו  ,כלפי
דיירי/בעלי הבניין ,למילוי הוראות חוזה זה ומאחריותו כמבצע.
 60.00.31ניהול עבודה מטעם הקבלן
 .1הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה.
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 .2מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורם המוקדם של המפקח והמנהל .הם גם
יהיו רשאים לסרב לתת את אישורם או לבטלו בכל עת ולקבלן לא תהיה תביעה כלשהיא,
כספית או אחרת  ,בגין אי אישור או ביטול האישור כאמור.
 .3דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

 .4כבא כוחו המוסמך של הקבלן יכול להתמנות מנהל עבודה מוסמך עם תעודה מטעם משרד
העבודה או הנדסאי מוסמך עם תעודה מטעם רשם המהנדסים וההנדסאים.
 .5מנהל עבודה
הקבלן יעסיק ,במשך כל תקופת הביצוע ,מנהל עבודה מוסמך על פי כל דין ,בעל ניסיון מוכח
של  5שנים לפחות בביצוע שיפצי בניינים ,אשר ניהל שיפוץ בניינים בשני פרויקטים לפחות
שהסתיימו ב 3-שנים האחרונות בהיקף דומה .מנהל עבודה זה יהיה אחראי ,בין השאר ,על כל
נושא הבטיחות ויהיה רשום במשרד הכלכלה.
הקבלן יעסיק על חשבונו גם עוזר לבטיחות ככל שהדבר נדרש על פי החוק והתקנות.
עבור העסקת מנהל עבודה ישולם לקבלן סכום סופי על פי הסעיף בכתב הכמויות.
 60.00.32טיפול בעצים וצמחיה סביב המבנה
בכל הקירות שבהם ו/או סמוך להם ,מבוצעות עבודות השיפוץ ,חייב הקבלן לבצע ,את המפורט
להלן:
 .1גיזום של עצים אשר סמוכים לקירות המבנה ואשר מפריעים להצבת הפיגום ולטיפול
בקירות .הגיזום ייעשה ע"י גנן מקצועי באופן שלא ייגרם נזק בלתי הפיך לעצים.
 .2פירוק וסילוק צמחיה מטפסת הנמצאת על קירות המבנה.
 .3גיזום של שיחים הנמצאים בקרבת הקירות ואשר מפריעים להצבת הפיגום ולטיפול בקירות
בכל הסעיפים לעיל הכוונה לביצוע העבודות הנ"ל באופן שיבטיח את ביצוע השיפוץ ע"פ כתב
הכמויות.
(תשלום לקבלן בנושא – ע"פ החלטת מפקח השיפוץ בכתב הכמויות).
 60.00.33עדיפות בין מסמכים לצרכי ביצוע
 .1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים
השונים המהווים את החוזה ,ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות בכל מסמך אחר
ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות -לעניין הביצוע -נקבע ברשימה שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תכניות (במידה ויש).
מפרט מיוחד (מפרט סטנדרטי לשיפוץ בתים).
מפרט כללי (ראה סעיף .)60.00.02
תנאי חוזה (תת פרק  60.00וחוזה סטנדרטי לשיפוץ בניין).
תקנים ישראליים.

כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל ,עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
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 .2התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה ,משלימים
את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות  ,כל עוד אין סתירה ביניהם.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי
העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה ,יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות ,
כמתייחס לעבודה ,על כל פרטיה ואופן ביצוע ,כפי שמצויין בכתב הכמויות.
בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות-
לעניין התשלום נקבע ברשימה שלהלן:
א .כתב כמויות.
ב .מפרט מיוחד (מפרט סטנדרטי לשיפוץ בתים).
ג .תכניות (במידה ויש).
ד .מפרט כללי (ראה סעיף .)60.00.02
ה .תנאי חוזה (תת פרק  60.00וחוזה סטנדרטי לשיפוץ בניין).
ו .תקנים ישראליים.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל ,עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
 60.00.34מחיר יסוד
 .1בכל מקום בכתב הכמויות או בשאר מסמכי החוזה שהוזכר בהם "מחיר יסוד" הכוונה
למחיר נטו של אותו מוצר או חומר  ,במקום רכישתו.
 .2המחיר נטו אינו כולל הוצאות כגון :העמסה ,פריקה ,הובלה ,פחת ,הוצאות מימון ,רווח
הקבלן וכד'.
 .3המחיר נטו אינו כולל מע"מ.
 .4הקבלן מתחייב להמציא למפקח ,לפי דרישתו ,כל הצעת מחיר ,חשבון ,שובר תשלום ,קבלה,
חשבונית מס מקור וכד' ,הנוגעים לקביעת המחיר של המוצר או החומר הנדון.
 60.00.35שילוט
 .1בכל בניין יותקן שלט אשר יכלול את השם והלוגו של חברת עזרה ובצרון ,ושמות הקבלן
המבצע ,המפקח וכל שם נוסף שייקבע ע"י חברת עזרה ובצרון .מידות השלט ,צורת השלט,
הגוונים ,צורה וגודל הכיתוב ,הגרפיקה וכד' ייקבעו ע"י חברת עזרה ובצרון.
 .2השלט יותקן במקום אשר ייראה השלט היטב מכיוון הרחוב ,לפי הנחיות עו"ב .הקבלן אחראי
שהשלט יישאר במקומו ,במצב שלם ותקין ,במשך כל תקופת ביצוע השיפוץ .בסיום השיפוץ
יפונה השלט מהבניין.
 .3האחריות ליציבות השלט ובטיחותו ,חלה על הקבלן.
 .4ביצוע השלט והתקנתו יהיו על חשבון הקבלן ובהתאם להוראות המפקח.
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 .5בסיום העבודה בכל בניין ,יידרש הקבלן להתקין שלט מאריח קרמיקה אשר יינתן לו ע"י
מנהל המחלקה לשיפוץ בתים .השלט הנ"ל יותקן על קיר הבניין בקומת קרקע בצד הפונה
לרחוב .מיקום מדויק יתואם עם המפקח ונציגי הבית.
 .6כל האמור לעיל כלול במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי
בגין הדרישות הנ"ל.
 .7לקב לן עומד הזכות להתקין שלט עם השם שלו על הפיגום .מידות השלט ומיקומו ייקבעו
בתיאום עם המפקח .חובה על הקבלן לקבל את כל האישורים וההיתרים עבור שלט זה,
כנדרש עפ"י החוק ע"י הרשויות .גם האחריות ליציבותו ובטיחותו של שלט זה חלה על
הקבלן.
 60.00.36תוכנית גוונים
 .1כל עבודות הצביעה תבוצענה לפי תכנית גוונים שיכין יועץ צבע מטעם עו"ב ואשר תימסר
לקבלן במשרד המחלקה לשיפוץ בתים ,חברת עזרה ובצרון.
 .2לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור ביצוע עבודות צביעה בקטעים ו/או בפסים ו/או במקומות
שונים ו/או בגוונים שונים.
 .3הקבלן יידרש לבצע את הצביעה בכל גוון ו/או תערובת גוונים שיקבע יועץ הצבע ,בתנאי
שגוונים אלו קיימים בקטלוג הגוונים של היצרן ,עבור אותו סוג צבע.
 .4הקבלן יידרש לבצע את כל המדידות והסימונים על הקירות ,אשר דרושים לצורך ביצוע
עבודות הצביעה לפי התכנית של יועץ הצבע.
 .5לפני תחילת עבודות הצביעה על קירות הבניין ,על הקבלן לבצע מספר דוגמאות צבע במקומות
שיקבע יועץ הצבע  .נציגי הבית יחד עם האדריכל יבחרו  ,מבין הדוגמאות הנ"ל  ,את הגוון
המתאים לדרישות ולתכנית הגוונים.
 .6הקבלן אינו רשאי להתחיל בעבודות הצביעה לפני קבלת אישור הוועד בכתב ,אשר בו יצוין
איזה דוגמא נבחרה.
 .7הדוגמה שנבחרה תישאר בשלמותה עד לשלב מאוחר ככל שאפשר מבחינת התקדמות
העבודה.

 60.00.37תכולת ביצוע הנדרש בפרק  60.00לעיל
כל הנדרש בפרק  60.00לעיל יחשב ככלול במחיר העבודה ולא יימדד בנפרד אלא אם צוין במפורש
אחרת.
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עבודות פיתוח בחצר
פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.61עבודות פיתוח בחצר
תת פרק משנה  - 60.61.01עבודות עפר והכנה
 60.61.01.010חפירה ליסוד של קיר תומך
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

סימון תוואי היסוד.

.2

פירוק וסילוק קירות ויסודות בטון הקיימים בתוואי הנ"ל ,לרבות צמחיה ועצים ,גדרות
מסוגים שונים וכד'.

.3

חפירה במידות כנדרש עבור ביצוע יסוד הקיר באופן שיאפשר גישה נאותה לצורך ביצוע
תקין ,ללא סיכון העובדים ובהתאם להוראות הבטיחות של משרד העבודה.

.4

העובדה תתבצע ע"י כלי מכני ו/או בעבודת ידיים בכל דרך שימצא הקבלן לנכון ובתנאי
שתהיה מותאמת ואפשרית בתנאי אתר העבודה הנדון.

.5

העפר החפור יאוחסן באתר במקום שיתואם מראש עם המזמין ועם המפקח ,כך
שההפרעה שתגרם תהיה קטנה ככל האפשר.

.6

לאחר השלמת ביצוע הקיר יוחזר העפר החפור משני צידי הקיר ,תוך פיזור אחיד
בשכבות ,הרטבה והידוק .עודפי העפר יסולקו מהאתר.

.7

המדידה לפי נפח העפר המתקבל ממכפלה של שטח יסוד הקיר (או שטח הבטון הרזה
שמתחת לבטון הקיר) בגובה הקרקע שמעל מפלס תחתית היסוד (או תחתית הבטון
הרזה) ,ללא התחשבות במרווחי עבודה דרושים ו/או בשיפועי צד של החפירה וכד' (גם
אם הם דרושים מבחינת תנאי הבטיחות בעבודה).

 60.61.01.020מצע סוג א'
.1

מצע סוג א' יהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (פרק .)51

.2

פיזר המצע ייעשה בשכבות שעוביין לא יעלה על  20ס"מ ,ע"י כלי מכני או ביד בהתאם
לתנאי האתר.

.3

ההידוק ייעשה תוך כדי הרטבה ,ע"י מעבר עם מכבש ויברציוני במספר פעמים כנדרש עד
שפני השטח יישארו יציבים וללא תזוזה .גודל וסוג המכבש יותאם לתנאי האתר.
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.4

המדידה לפי נפח המתקבל ממכפלת שטח המצע ,בעובי הכולל של המצע לאחר
ההידוק.

 60.61.01.030אדמת גן
.1

האדמה שתסופק תהיה מסוג חמרה קלה .על הקבלן לדווח למפקח על מקור האדמה
ולקבל את אישורו לפני הבאת החומר לאתר.

.2

אדמת הגן תהיה נקייה מאבנים ,פסולת ,עשבים רב שנתיים ומזיקים למיניהם.

.3

הקבלן יפזר אל אדמת הגן בשכבות ע"י כלי מכני או ביד בהתאם לתנאי האתר.

.4

המדידה לפי נפח המתקבל ממכפלת השטח המכוסה באדמה ,בעובי של השכבה.

 60.61.01.040כריתת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל  15ס"מ ועד לקוטר של  25ס"מ (כולל)
בגובה  3מ' מהקרקע
כריתת עצים ושיחים שקוטרם עד וכולל  15ס"מ ,שידרשו על ידי המפקח ,יחשבו ככלולים
במחיר העבודה ולא ימדדו בנפרד
סעיף זה מתייחס לעצים שקוטר הגזע שלהם מעל  15ס"מ ועד לקוטר  25ס"מ (כולל).
.1
מדידת קוטר גזע העץ תיעשה בגובה  1.0מ' מעל פני הקרקע.
.2

העבודה כוללת כריתת כל ענפי העץ וכריתת הגזע עד לגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע.

.3

העבודה תבוצע בזהירות וע"י אנשי מקצוע מיומנים באופן שלא ייגמרו נזקים לרכוש
ולנפש .כל נזק שייגרם יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו .אופן התיקון הדרוש ייקבע ע"י
המפקח.

.4

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל גם סילוק בשלמות של כל הענפים והגזע.

 60.61.01.050כריתת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל  25ס"מ ועד לקוטר של  40ס"מ (כולל)
בגובה  3מ' מהקרקע
.1

סעיף זה מתייחס לעצים שקוטר הגזע שלהם מעל  25ס"מ ועד לקוטר  40ס"מ (כולל).
מדידת קוטר גזע העץ תיעשה בגובה  1.0מ' מעל פני הקרקע.

.2

העבודה כוללת את כל האמור בסעיף .60.61.01.040

 60.61.01.060עקירת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל  15ס"מ ועד לקוטר של  25ס"מ (כולל)
בגובה  3מ' מהקרקע
עקירת עצים ושיחים שקוטרם עד וכולל  15ס"מ ,שידרשו על ידי המפקח ,יחשבו ככלולים
במחיר העבודה ולא ימדדו בנפרד
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

סעיף זה מתייחס לעצים שקוטר הגזע שלהם מעל  15ס"מ ועד לקוטר  25ס"מ (כולל).
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.2

העבודה כוללת את כל האמור בסעיף .60.61.01.040

.3

בנוסף לכך יש לחפור סביב גדם העץ ולעקור אותו בשלמותו לרבות השורשים.

.4

את הבור שנוצר יש למלא בשכבות של עפר מקומי ,תוך כדי הידוק והרטבה.

.5

במידה ויש צורך בחומר מילוי מובא ,ישולם על כך לקבלן בנפרד בהתאם לקביעת
המפקח.

 60.61.01.070עקירת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל  25ס"מ ועד לקוטר של  40ס"מ (כולל)
בגובה  3מ' מהקרקע
.1

סעיף זה מתייחס לעצים שקוטר הגזע שלהם מעל  25ס"מ ועד לקוטר  40ס"מ (כולל).

.2

העבודה כוללת את כל האמור בסעיף .60.61.01.060
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.61עבודות פיתוח בחצר
תת פרק משנה  - 60.61.02גדרות בלוקים/בטון/אבן
 60.61.02.010גדר מבלוקי בטון  4חורים ברוחב  20ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך – ישולם בסעיף נפרד).

.3

חפירת תעלה ברוחב  30ס"מ ובעומק  30ס"מ .לרבות מילוי חוזר של התעלה לאחר
יציקת היסוד ,הרטבה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר.

.4

יציקת יסוד עובר מבטון ב 20 -ברוחב  40ס"מ ובגובה  20ס"מ .היסוד כולל ברזל זיון
כדלהלן 4 :מוטות פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ לאורך היסוד וחישוקים סגורים
ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כאשר יש צורך בהארכת מוטות
הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  70ס"מ .החפיות תעשנה במדורג כך שלא תהיינה
חפיות של שני מוטות באותו חתך.

.5

בניית הגדר מבלוקי בטון חלולים  4חורים בעובי  20ס"מ.

.6

יציקת חגורת בטון ב 20 -ברוחב  20ס"מ ובגובה  10ס"מ מעל שורת הבלוקים העליונה.
החגורה כוללת ברזל זיון כדלהלן 2 :מוטות פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ לאורך
החגורה וחישוקים פתוחים ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כאשר יש
צורך בהארכת מוטות הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  70ס"מ .החפיות תיעשנה
במדורג כך שלא תהיינה חפיות של שני מוטות באותו חתך.

.7

יציקת עמודוני בטון ב 20 -בחתך שלא יפחת מ 10/20 -ס"מ .כל עמוד כולל ברזל זיון
כדלהלן 2 :מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ לאורך העמוד וחישוקים פתוחים
ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .את העומודונים יש לצקת רק לאחר
בניית הבלוקים עם "שטרבות" .מרחק נטו בין העמודונים לא יעלה על  4.0מ' ובנוסף יש
לבצע עמוד בכל פינה שבגדר .מוטות הזיון של העמודים יהיו עם "רגל" מכופפת ומעוגנת
ביסוד ובחגורה העליונה .אורך ה"רגל" יהיה  30ס"מ.

.8

ביצוע טיח חוץ גמר מותז על הגדר מכל צדדיה (לפי סעיף  )60.62.01.030וצביעה בצבע
אקרילי (לפי סעיף  .)60.60.03.010או לחילופין ביצוע טיח חוץ גמר חלק על הגדר מכל
צדדיה (לפי סעיף  60.62.01.010או סעיף  )60.62.01.020וצביעה בצבע אקרילי גמיש (לפי
סעיף  .)60.62.03.020הכל לפי בחירת המפקח.

.9

אשפרת הבטון ביסוד הקיר ,בחגורות ובעמודים תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של
המפרט הכללי (פרק .)02
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.10
.11

המדידה לפי שטח הגדר (שטח חזית הגדר מצד אחד) ,כאשר אורך הגדר נמדד לפי ציר
הגדר וגובה הגדר נמדד מפני יסוד הגדר ועד פני החגורה העליונה של הגדר.
העבודה תבוצע ע"פ היתר בניה מאושר שיטופל וישולם באופן פרטי מטעם הוועד.

 60.61.02.020תוספת מחיר לגדר מבלוקים עבור ציפוי ב"שליכט" אקרילי במקום צבע גמיש
.1

סעיף זה מתייחס לגדר חדשה בנויה מבלוקים עם טיח חוץ גמר חלק (ראה סעיף
 ,60.61.02.010סעיף משנה )8

.2

במקום צביעה בצבע אקרילי גמיש ,יבוצע ציפוי בשליכט אקרילי לפי סעיף
.)60.62.03.030

.3

הציפוי יבוצע על הגדר מכל צדדיה.

.4

המדידה לפי שטח הגדר (שטח חזית הגדר מצד אחד) ,כאשר אורך הגדר נמדד לפי ציר
הגדר וגובה הגדר נמדד מפני יסוד הגדר ועד פני החגורה העליונה של הגדר.

.5

המחיר בסעיף זה הוא רק תוספת למחיר הגדר ,עבור ביצוע גימור של שליכט אקרילי
במקום גימור של שליכט רגיל וצבע גמיש.

 60.61.02.030גדר בטון ברוחב  20ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך בתשלום נפרד).

.3

חפירת תעלה ברוחב  40ס"מ ובעומק  40ס"מ .לרבות מילוי חוזר של התעלה לאחר
יציקת היסוד ,הרטבה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר.

.4

יציקת יסוד עובר מבטון ב 30 -ברוחב  40ס"מ ובגובה  25ס"מ .היסוד כולל ברזל זיון
כדלהלן 6 :מוטות פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ לאורך היסוד וחישוקים סגורים
ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כאשר יש צורך בהארכת מוטות
הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  70ס"מ .החפיות תעשנה במדורג כך שלא תהיינה
חפיות של שני מוטות באותו חתך.

.5

יציקת קיר הגדר מבטון ב 30 -ברוחב  20ס"מ .הקיר כולל ברזל זיון כדלהלן :מוטות
פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ ,אנכיים ,כל  20ס"מ ,בשני צידי הקיר ,ומוטות פלדה
מצולעים בקוטר  8מ"מ ,אופקיים ,כל  20ס"מ ,משני צידי הקיר ,באופן שתתקבל רשת
מוטות פלדה בכל צד של הקיר .מוטות הפלדה האנכיים יהיו מחתיכה אחת כל גובה
הקיר ויכללו "רגל" תחתונה אופקית  20ס"מ ו"רגל" עליונה אופקית  15ס"מ .המוטות
האנכיים יהיו מעוגנים ביסוד הבטון .כאשר יש צורך בהארכת מוטות הזיון ,ייעשה הדבר
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ע"י חפיות של  70ס"מ .החפיות תעשנה במדורג כך שלא תהיינה חפיות של שני מוטות
באותו חתך.
.6

גדר הבטון תהיה עם גמר בטון חשוף בכל חלקיה הגלויים וכל הפינות תהיינה קטומות.
גמר בטון חשוף יהיה לפי המפורט בסעיף  0208של המפרט הכללי לעבודות בטון יצוק
באתר (פרק  .)02מבחינת תנאי השירות וחשיפה לתנאי אטמוספירה ,יתאים הבטון
החשוף לתנאי חשיפה רגילים .מבחינת החזות ,יתאים הבטון החשוף לבטון חשוף חזותי
בגוון אפור רגיל.

.7

סוגי הגימור של בטון חשוף אשר כלולים במסגרת מכרז/חוזה זה ,יהיו כדלהלן:
 7.1גמר עם לבידים במידות אורך ורוחב אחידות ,מסודרים אופקית או אנכית,
כאשר צוות הלוחות הם בקוים ישרים או במדורג.
 7.2גמר על לוחות עץ במידות אורך ורוחב אחידות ,מסודרים אופקית או אנכית,
כאשר קצוות הלוחות הם בקוים ישרים או במדורג ,והלוחות עם גמר מהוקצע או
גמר לא מהוקצע בצד הבא במגע עם הבטון.

.8

כאשר יתגלו פגמים בבטון החשוף ,לאחר פירוק הטפסות ,יקבע המהדנס המתכנן אם יש
לפרק את האלמנט הפגום ולצקת אותו מחדש או שניתן לתקנו .במידה והמהנדס/
המתכנן יחליט כי הפגמים הינם קלים ואפשר לתקנם יבוצעו תיקוני בטון חשוף בכפוף
למגבלות והנחיות שבסעיף  02094של המפרט הכללי (פרק  .)02לביצוע התיקונים ישתמש
הקבלן בחומר מסוג “סיקה טופ  ”122או ש"ע ,זאת במקום תערובת של טיט צמנט
המתוארת בסעיף  02094הנ"ל.

.9

אשפרת הבטון ביסוד הקיר ובקיר תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט הכללי
(פרק .)02

.10

המדידה לפי שטח הגדר (שטח חזית הגדר מצד אחד) ,כאשר אורך הגדר נמדד לפי ציר
הגדר וגובה הגדר נמדד מפני יסוד הגדר ועד ראש קיר הגדר.

.11

העבודה תבוצע ע"פ היתר בניה מאושר שיטופל וישולם באופן פרטי מטעם הוועד.

 60.61.02.040שיפוץ גדר וגימור בשכבת טיח מותז וצבע אקרילי
.1

העבודה מתייחסת לגדרות בנויות עם גמר קיים של טיח חלק ו/או טיח מותז.

.2

העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ הגדר.

.3

העבודה כוללת פירוק וסילוק קטעים פגומים של בנייה וחגורות בטון וביצוע השלמות
בנייה ו/או השלמות של חגורות בטון.

.4

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.62.02.010

.5

המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הטיח החדשה.

 60.61.02.050שיפוץ גדר וגימור בצבע גמיש
.1

העבודה מתייחסת לגדרות בנויות עם גמר קיים של טיח חלק.
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.2

העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ הגדר.

.3

העבודה כוללת פירוק וסילוק קטעים פגומים של בנייה וחגורות בטון וביצוע השלמות
בנייה ו/או השלמות של חגורות בטון.

.4

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.62.02.020

.5

המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הצבע החדשה.

 60.61.02.060שיפוץ גדר וגימור ב"שליכט" אקרילי
.1

העבודה מתייחסת לגדרות בנויות עם גמר קיים של טיח חלק.

.2

העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ הגדר.

.3

העבודה כוללת פירוק וסילוק קטעים פגומים של בנייה וחגורות בטון וביצוע השלמות
בנייה ו/או השלמות של חגורות בטון.

.4

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.62.02.040

.5

המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת ה"שליכט" החדשה.

 60.61.02.070שיפוץ גדר בנויה ללא טיח וגימור עם טיח מותז וצבע אקרילי
.1

העבודה מתייחסת לגדרות בנויות שאינן מטוייחות.

.2

העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ הגדר.

.3

העבודה כוללת פירוק וסילוק קטעים פגומים של בנייה וחגורות בטון וביצוע השלמות
בנייה ו/או השלמות של חגורות בטון.

.4

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.62.03.010 ,60.62.01.030

.5

המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הטיח החדשה.

 60.61.02.080שיפוץ גדר בנויה ללא טיח וגימור עם טיח חלק וצבע גמיש
.1

העבודה מתייחסת לגדרות בנויות שאינן מטוייחות.

.2

העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה אשר מפריעים לביצוע שיפוץ הגדר.

.3

העבודה כוללת פירוק וסילוק קטעים פגומים של בנייה וחגורות בטון וביצוע השלמות
בנייה ו/או השלמות של חגורות בטון.

.4

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף ( 60.62.01.010או  )60.62.01.020ו.60.62.03.020 -
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.5

המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הטיח החדשה\.

 60.61.02.090תיקון גדר בנויה מאבן
העבודה מתייחסת לגדר בנויות אבן ו/או עם ציפוי אבן ,מסוגים שונים.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק חלקי גדר רופפים ,שבורים ,סדוקים ,או פגומים .המפקח יקבע
איזה חלקי גדר הם פגומים ויש לסלקם ,ויקבע את גבולות הקטעים לתיקון.
קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

.2

בנייה מחדש ו/או ציפוי מחדש של הקטעים שפורקו בשיטת בנייה/ציפוי זהה לקיים .סוג
האבן החדשה ,צורתה ומידותיה יהיו מותאמים לקיים.

.3

השלמות יציקה של קיר הבטון (במקרה של קיר בטון מצופה אבן) ו/או גב בטון (במקרה
של קיר אבן עם גב בטון) ,בעובי לפי הקיים ובתוספת רשת מוטות פלדה מרותכת בקוטר
 6מ"מ במרווחים של  10/10ס"מ ,תוך הקפדה על התחברות לבטון הקיים.

.4

גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה ,אשר מפריעים לביצוע תיקון הגדר.

.5

המדידה לפי שטח הפנים בחזית של הקטעים שתוקנו בפועל ואשר סומנו מראש ע"י
המפקח .כל קטע ששטחו עד  1.0מ"ר ייחשב לצורך התשלום כ 1.0 -מ"ר.

 60.61.02.100צביעה בלבד של גדר בנויה
.1

העבודה מתייחסת לגדרות בנויות עם גימור של טיח קיים מסוג כלשהו ו/או גדרות בנייה
נקייה ו/או גדרות בטון ללא טיח.

.2

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  60.62.03.010ו/או  60.62.03.020ו/או
 60.62.03.050ו/או .60.62.03.060

.3

העבודה כוללת גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה ,אשר מפריעים לצביעת הגדר.

.4

המדידה נטו במ"ר לפי השטח שעליו בוצעה שכבת הצבע החדשה.

 60.61.02.110גדר בטון עם חיפוי של אריחים דמויי אבן כורכר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך).

.3

חפירת תעלה ברוחב  40ס"מ ובעומק  40ס"מ .לרבות מילוי חוזר של התעלה לאחר
יציקת היסוד ,הרטבה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר .יציקת יסוד עובר מבטון
ב 30 -ברוחב  40ס"מ ובגובה  25ס"מ .היסוד כולל ברזל זיון כדלהלן 6 :מוטות פלדה
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מצולעים בקוטר  10מ"מ לאורך היסוד וחישוקים סגורים ממוטות פלדה מצולעים
בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כאשר יש צורך בהארכת מוטות הזיון
.4

ייעשה הדבר ע"י חפיות של  70ס"מ .החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה חפיות של
שני מוטות באותו חתך.

.5

לפני יציקת היסוד יותקנו מוטות הפלדה האנכיים אשר מהווים חלק מזיון הקיר.
המוטות הנ"ל יעוגנו ביציקת היסוד.

.6

לאחר יציקת היסוד יותקנו טפסות דיקט חלקות עבור הצד האחורי של קיר הבטון
ויושלמו המוטות האופקיים של ברזל הזיון לקיר .עובי קיר הבטון בין הטפסות לבין גב
האריחים יהיה  10ס"מ.

.7

ברזל הזיון יהיה כדלהלן :מוטות פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ ,אנכיים ,כל  20ס"מ,
באמצע הקיר ,ומוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ ,אופקיים ,כל  20ס"מ ,באמצע
הקיר ,באופן שתתקבל רשת מוטות פלדה אחת באמצע הקיר .מוטות הפלדה האנכיים
יהיו מחתיכה אחת לכל גובה הקיר יכללו "רגל" תחתונה אופקית של  20ס"מ שתעוגן
ביסוד הבטון .כאשר יש צורך בהארכת מוטות הזיון ייעשה הדבר ע"י חפיות של  70ס"מ.
החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה חפיות של שני מוטות באותו חתך.

.8

האריחים יהיו מסוג "דקוספליט" כורכרי מבוקע ,בעובי  7.5ס"מ ,מס' קטלוגי  7-253או
 7-283תוצרת "בלוק אמריקה" או "אבן כורכרית מבוקעת" ,בעובי  7.5ס"מ ,מס' קטלוגי
 67051575 ,67051475 ,67051375 ,67051275תוצרת "אקרשטיין" ,או "אבן כורכרית
מבוקעת" בעובי  7ס"מ ,דגם "מישור החוף" תוצרת "נתיבי נוי" או שו"ע.

.9

9בניית האריחים תתחיל מיסוד הבטון של הקיר ,כאשר שורת האריחים הראשונה
"יושבת" על יסוד הבטון.

.10

בניית האריחים תבוצע עם מישקים ("פוגות") ברוחב  10מ"מ .המישקים יהיו שקועים
כ 5 -מ"מ ממישור חזית האריחים.

.11

הטיט לבניה יהיה תערובת של צמנט  -חול גס ביחס של  ,3:1לתערובת יש להוסיף
"סיקה לטקס  "SLTבכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט בתערובת .בכל מקרה כמו
הצמנט תערובת לא תפחת מ 450 -ק"ג למ"ק טיט מוכן .הטיט ימלא במלואו את כל
המירווח שבין האריחים.

.12

יציקת קיר הבטון תתבצע בשלבים ,לאחר בניה של  3או  4שורות אריחים .הבטון יהיה
מסוג ב 30 -וימלא במלואו את כל המירווח שבין האריחים לבין הטפסות.

.13

אשפרת הבטון ביסוד הקיר ובקיר תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט הכללי
(פרק .)02

.14

ביצוע "קופינג" בראש הקיר מאריחים כנ"ל (סעיף משנה  8לעיל) ,בעובי  7.5ס"מ וברוחב
כ 22 -ס"מ.

.15

צביעת גב הבטון של הקיר בצבע אקרילי ,לפי המפורט בסעיף .60.62.03.050

.16

המדידה לפי שטח הגדר (שטח חזית הגדר מצד אחד) ,כאשר אורך הגדר נמדד לפי ציר
הגדר וגובה הגדר נמדד מפני יסוד הגדר ועד ראש קיר הגדר.

.17

העבודה תבוצע ע"פ היתר בניה מאושר שיטופל וישולם באופן פרטי מטעם וועד.
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 60.61.02.120גדר מבלוקים דמויי אבן כורכר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך שיימדד בנפרד).

.3

חפירת תעלה ברוחב  40ס"מ ובעומק  40ס"מ .לרבות מילוי חוזר של התעלה לאחר
יציקת היסוד ,הרטבה והידוק של המילוי וסילוק עודפי העפר.

.4

יציקת יסוד עובר מבטון ב 30 -ברוחב  40ס"מ ובגובה  25ס"מ .היסוד כולל ברזל זיון
כדלהלן 6 :מוטות פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ לאורך היסוד וחישוקים סגורים
ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כאשר יש צורך בהארכת מוטות הזיון
ייעשה הדבר ע"י חפיות של  70ס"מ .החפיות תיעשנה במדורג כך שלא תהיינה חפיות של
שני מוטות באותו חתך.

.5

הבלוקים לבניית הגדר יהיו" :דקוספליט כורכרי מבוקע" במידות  40/20/20ס"מ ,מס'
קטלוגי  1-141תוצרת "בלוק אמריקה" ,או "בלוק מוקע דו צדדי" במידות 40/20/20
ס"מ ,מס' קטלוגי  81012תוצרת "אקרשטיין" או שו"ע.

.6

בניית הבלוקים תבוצע בהדבקה ,עם דבק מסוג מאושר ע"י היצרן .ההדבקה תיעשה בכל
שטחי המגע בין הבלוקים ,מכל הצדדים .דוגמת הבנייה תהיה לפי הוראות המפקח.

.7

בתוך החורים האנכיים בבלוקים יש לצקת עמודי בטון ב .30 -המרחקים בין העמודים
לא יעלו על  1.5מ' .בכל עמוד יהיו  2מוטות פלדה מצולעים אנכיים בקוטר  10מ"מ.
המוטות הנ"ל יעוגנו ביציקת היסוד .מוטות הפלדה האנכיים יהיו מחתיכה אחת לכל
גובה הקיר ויכללו "רגל" תחתונה אופקית  20ס"מ שתעוגן ביסוד הבטון .את מילוי
הבטון בעמוד יש לבצע לסירוגין לאחר בנייה של  3-4שורות בלוקים.

.8

ביצוע "קופינג" בראש הקיר מאריחים עם גמר כורכרי מבוקע (כמו הבלוקים) ,בעובי 7.5
ס"מ וברוחב כ 22 -ס"מ.

.9

אשפרת הבטון ביסוד הקיר ובעמודים תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט
הכללי (פרק .)02

.10

המדידה לפי שטח הגדר (שטח חזית הגדר מצד אחד) ,כאשר אורך הגדר נמדד לפי ציר
הגדר וגובה הגדר נמדד מפני יסוד הגדר ועד ראש קיר הגדר.

.11

העבודה תבוצע ע"פ היתר בניה מאושר שיטופל וישולם באופן פרטי מטעם הוועד.

 60.61.02.200תשלום למודד מוסמך לסימון תוואי גדר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש)(קבלת סקיצה כולל מידות).
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.61עבודות פיתוח בחצר
תת פרק משנה  - 60.61.03גדרות ברזל
 60.61.03.010גדר ברזל ממוטות עגולים ושטוחים ,בגובה  85ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך).

.3

הגדר תהיה עשויה משני מוטות אופקיים מברזל שטוח בחתך  30/4מ"מ .המוט האופקי
העליון יהיה בראש הגדר והמוט האופקי התחתון יהיה בגובה  10ס"מ מעל למסד הקיים
(או מעל הקרקע) .המרחק בין המוטות האופקיים הנ"ל יהיה  70ס"מ.

.4

בין המוטות האופקיים ירותכו מוטות אנכיים מברזל עגול חלק בקוטר  12מ"מ.
המרחקים בין צירי המוטות האנכיים לא יעלו על  10ס"מ .אורך כל מוט אנכי יהיה 85
ס"מ .המוטות האנכיים יבלטו  5ס"מ מעל המוט האופקי העליון ו 10 -ס"מ מתחת למוט
האופקי התחתון.

.5

במוטות האופקיים ייקדחו חורים להכנסת המוטות האנכיים .הריתוכים בין המוטות
האנכיים לאופקיים יהיו ריתוכים מלאים לכל אורך קווי המגע ביניהם.

6.

במרחקים שלא יעלו על  1.6מ' ביניהם ,יותקנו עמודים מצינור פלדה מלבני בחתך
 30/60/2.2מ"מ אשר יעוגנו במסד הקיים .אופן העיגון בכפוף לאישור המפקח .כאשר
עמודי הגדר מוצבים על הקרקע ,המחיר כולל גם יסוד בטון ב 30 -מידות  30/30/30ס"מ
לכל עמוד ,לרבות עבודות העפר הדרושות .גובה העמוד מעל פני המסד (או מעל הקרקע)
יהיה  85ס"מ (לפי גובה כולל של הגדר) .לכל עמוד תרותכנה ארבע "אוזניים" מברזל
שטוח  30/4מ"מ באורך  50מ"מ (שתי "אוזניים" מכל צד) .הפתח בראש העמוד ייסגר
ע"י דלת מלבנית ,מפח פלדה בעובי  3מ"מ ,שתרותך לכל היקפה אל דפנות הצינור.

.7

המוטות האופקיים של הגדר יחוברו אל ה"אוזניים" הנ"ל .החיבור יהיה עם ברגים
מגולוונים.

.8

כל חלקי הגדר יהיו מגולוונים לאחר הייצור .הגילוון ייעשה לפי האמור בסעיף
 .60.63.90.040לא יורשה ביצוע ריתוכים לאחר הגילוון ולא יורשה ביצוע חיבורי ריתוך
באתר.

.9

צביעת הגדר על כל חלקיה לפי האמור בסעיף .60.63.90.030
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 60.61.03.020גדר רשת מרותכת בגובה  110ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך).

.3

הגדר תהיה גדר מתועשת ומיוצרת בשלמותה במפעל ,מדגם "סביונית" מתוצרת "יהודה
רשתות".

.4

גובה הגדר מעל פני המסד (או מעל פני הקרקע) יהיה  110ס"מ.

.5

כאשר הגדר מותקנת על מסד קיים יחוברו עמודי הגדר אל המסד לפי פרטים סטנדרטיים
של היצרן.

.6

כאשר עמודי הגדר מוצבים על הקרקע ,המחיר כולל גם יסוד בטון ב 30 -במידות
 30/30/50ס"מ לכל עמוד לרבות עבודות העפר הדרושות .עיגון כל עמוד גדר ביסוד הבטון
יבוצע לפי פרטים סטנדרטיים של היצרן.

.7

כל חלקי הגדר יהיו מגולוונים לאחר הייצור ,הגילוון יבוצע לפי ת"י  .918כל חלקי הגדר
יהיו צבועים (מעל הגילוון) בגוונים לפי בחירת המפקח .הצביעה תהיה בצבע פוליאסטר
בקליה בתנור .עובי שכבת הצבע יהיה  60מיקרון לפחות.

.8

הגדר תהא מדגם "סביונית" תוצרת "יהודה רשתות" או מתוצרת חב' "אור תעש" או
שו"ע.

 60.61.03.030גדר רשת מרותכת בגובה  160ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך).

.3

הגדר תהיה גדר מתועשת ומיוצרת בשלמותה במפעל ,מדגם "איילון" מתוצרת "יהודה
רשתות".

.4

גובה הגדר מעל פני המסד (או מעל פני הקרקע) יהיה  160ס"מ.

.5

כאשר הגדר מותקנת על מסד קיים יחוברו עמודי הגדר אל המסד לפי פרטים סטנדרטיים
של היצרן.

.6

כאשר עמודי הגדר מוצבים על הקרקע ,המחיר כולל גם יסוד בטון ב 30 -במידות
 30/30/60ס"מ לכל עמוד לרבות עבודות העפר הדרושות .עיגון כל עמוד גדר ביסוד הבטון
יבוצע לפי פרטים סטנדרטיים של היצרן.

.7

כל חלקי הגדר יהיו מגולוונים לאחר הייצור ,הגילוון יבוצע לפי ת"י  .918כל חלקי הגדר
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יהיו צבועים (מעל הגילוון) בגוונים לפי בחירת המפקח .הצביעה תהיה בצבע פוליאסטר
בקליה בתנור .עובי שכבת הצבע יהיה  60מיקרון לפחות.
.8

הגדר תהא מדגם "איילון" תוצרת "יהודה רשתות" או מתוצרת חב' "אור תעש" או
שו"ע.

 60.61.03.040גדר רשת ,בגובה  150ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גדר קיימת מכל סוג שהוא ו/או צמחיה ושיחים הנמצאים בתוואי הגדר.

.2

סימון תוואי הגדר החדשה (כאשר הגדר ממוקמת בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י
מודד מוסמך).

.3

עמודי הגדר יותקנו במרחקים שאינם עולים על  2.0מ' בין עמוד לעמוד.

.4

עמודי הגדר יהיו זויתני פלדה  50/50/5מ"מ ,או צינורות פלדה בקוטר " 1.5ועובי דופן 2.2
מ"מ .כאשר העמודים הם מצינורות יש לסגור כל עמוד בראשו עם דיסקית מפלדה בעובי
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מ"מ ובמידות לפי חתך העמוד .הדיסקית תהיה מרותכת לכל היקפה אל דפנות הצינור.
.5

כל עמוד יהיה מעוגן בקטע שאורכו  40ס"מ לפחות ,בתוך יסוד בטון במידות 30/30/50
ס"מ .יסוד הבטון יהיה טמון בתוך הקרקע והמחיר כולל את עבודות העפר הדרושות.
גובה העמוד מעל הקרקע יהיה  1.5מ'.

.6

כל עמוד פינתי וכל עמוד עשירי ,יקבלו שתי תמיכות אלכסוניות אשר תהיינה מבוטנות
ביסודות הבטון כנ"ל ומחוברות עם ברגים מגולוונים לעמוד הגדר .התמיכות האלכסוניות
תהיינה מפרופיל פלדה כמו עמודי הגדר (זויתן או צינור).

.7

בין העמודים יש למתוח רשת לולים מגולוונת שגובהה  1.5מ' .הרשת תהיה מחוטי ברזל
בקוטר  3מ"מ וחורים בגודל  50/50מ"מ.

.8

לחיזוק הרשת יש למתוח  3חוטי ברזל מגולוונים בקוטר  3מ"מ ,אופקיים בין העמודים.
החוטים הנ"ל יושחלו דרך חורים מוכנים מראש בעמודי הגדר .הרשת תיקשר אל החוטים
אופקיים הנ"ל עם חוט שזור מגולוון ,המרחק בין הקשירות לא יעלה על  80ס"מ.

.9

עמודי הגדר והתמיכות האלכסוניות יהיו מגולוונים לפי ת"י  .918הגילוון יבוצע לאחר
השלמת כל החיתוכים ,ריתוכים ,חירור וכד'.

 60.61.03.050תיקון וצביעת גדר ברזל קיימת בגובה עד  100ס"מ (כולל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

תיקון ויישור של מוטות ברזל עקומים מסוגים שונים.

.2

השלמת מוטות או חלקי מוטות חסרים ,כדוגמת הקיים.

31

.3

החלפת חלקים פגומים ,אשר אינם ניתנים לתיקון ,בחלקים חדשים זהים לקיימים.
קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

.4

החיבורים ייעשו ע"י ריתוכים ו/או ברגים ו/או בדרך אחרת באופן שיהיו תואמים למצב
הקיים ובהתאם להנחיות המפקח.

.5

צביעת הגדר מכל צדדיה לפי סעיף 60.63.01.030

.6

גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה ,כנדרש כדי לאפשר גישה נאותה לביצוע העבודה.

.7

המדידה לפי אורך כל הגדר ללא התחשבות בכמות התיקונים או במיקומם.

 60.61.03.060צביעה בלבד של גדר ברזל קיימת בגובה עד  100ס"מ (כולל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

גיזום ו/או עקירה של שיחים וצמחיה ,כנדרש כדי לאפשר גישה נאותה לביצוע העבודה.

.2

צביעת הגדר מכל צדדיה לפי סעיף 60.63.01.0

 60.61.03.070שער ברזל (פשפש) חד כנפי ברוחב עד  100ס"מ (כולל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
פירוק וסילוק שער קיים מכל סוג שהוא.
.1
.2

משקוף ושער ברזל חדש מגלוון וצבוע ,כולל בריח נעילה ומחזיר שמן.

 60.61.03.080שער ברזל (פשפש) דו כנפי ברוחב עד  200ס"מ (כולל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
פירוק וסילוק שער קיים מכל סוג שהוא.
.1
.2

משקוף ושער ברזל חדש מגלוון וצבוע ,כולל בריח נעילה ומחזיר שמן.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.61עבודות פיתוח בחצר
תת פרק משנה  - 60.61.04ריצוף ,אבני שפה ומדרגות
 60.61.04.010ריצוף באבני ריצוף משתלבות ,מלבניות וריבועיות ,בעובי  6ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק השביל או המשטח המרוצף הקיים ,על כל חלקיו ,לרבות חגורות ,אבני
שפה וכד'.

.2

יישור והתאמת פני השטח למפלסים של הריצוף החדש ,לרבות סילוק פסולת ,גושי
אבנים ,טיט ומצע חול קיים.

.3

ביצוע עבודות חפירה ומילוי עד לקבלת תשתית במפלס המתאים לריצוף החדש (מפלס
התשתית מתקבל כאשר מפחיתים ממפלס הריצוף החדש את עובי אריחי הריצוף ואת
עובי מצע החול).

.4

מצע החול עבור הריצוף יהיה  6ס"מ לפחות .יש ליישר את מצע החול ,ע"י לוח עץ ,לקבלת
עובי ומפלס אחיד לפני הנחת אבני הריצוף.

.5

הריצוף יתבצע באבני ריצוף משתלבות חלקות עם צבע ,במידות  10/20/6ס"מ (מס'
קטלוגי  1346תוצרת "אקרשטיין" או מס' קטלוגי  MP-3תוצרת "ולפמן") ובמידות
 20/20/6ס"מ (מס' קטלוגי  1496תוצרת "אקרשטיין" או מס' קטלוגי  MP-10תוצרת
"ולפמן").

.6

המחיר כולל אספקת אבני ריצוף בשלושה גוונים שונים לפי בחירת המפקח וביצוע
הריצוף ,תוך שילוב שלושת הגוונים ,לפי דוגמא שיקבע המפקח.

.7

לאחר הנחת אבני הריצוף יבוצע הידוק של השטח המרוצף ע"י פלטה ויברציונית ,לפחות
בשלושה מעברים .אחרי ההידוק יפוזר חול נקי ויוחדר עם מטאטא למילוי כל המישקים.
לאחר פיזור החול יבוצע הידוק נוסף עם פלטה ויברציונית ,בשלושה מעברים לפחות ,או
עד שלא תהיה עוד שקיעה של הריצוף .ההידוק יבוצע תוך  24שעות מביצוע הריצוף.

.8

השטחים המרוצפים החדשים יבוצעו באופן שיתאפשר ניקוז מתאים של מי גשם.
במקרים שבהם אין אפשרות של יצירת שיפועים כנדרש ,עקב מגבלות שונות הקיימות
באתר ,על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח והמזמין ולסכם איתם את אופן הביצוע.

.9

השלמות ריצוף בקצוות ,בפינות ,ליד קירות וכד' תבוצענה רק עם חלקי מרצפות אשר
יהיו חתוכים במכונת חיתוך חשמלית בקווים ישרים.

.10

בקצוות החופשיים של השטחים המרוצפים תבוצע חגורת בטון ב 15 -בחתך  10/10ס"מ,
אשר תהיה נמוכה ב 2 -ס"מ מפני המרצפות.

33

.11

התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכלולות בשטח המרוצף ,הגבהה או הנמכה לפי
הצורך ,באופן שלא יהיו הבדלי גובה בין מכסי השוחות לבין השטח המרוצף מסביבן,
לרבות השלמת יציקה בטון עם אבקת פיגמנט בהתאם לצבע הריצוף ,בחיבור בין
המרצפות לבין מכסה השוחה.

.12

המדידה לפי השטח המרוצף ,כולל גם שטח פני החגורות ,וללא הורדה של שוחות הביוב.

.13

במידה ונדרש גמר השטח מרוצף עם אבני שפה ,ישולם הדבר בנפרד במסגרת סעיף אחר
בכתב הכמויות .במקרה זה המחיר של הקבלן לביצוע השטח המרוצף לא יכלול את
חגורות הבטון ומדידת השטח המרוצף לא תכלול את שטח הפנים של אבני השפה.

.14

בכתב הכמויות יש חלוקה לשתי רמות מחיר עבור סעיף זה:

 60.61.04.020ריצוף באבני ריצוף משתלבות בעובי  7ס"מ
.1

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.61.04.010

.2

אבני הריצוף תהיינה אבני ריצוף משתלבות חלקות עם צבע ,בעובי  7ס"מ ,מדגם "סיינה"
תוצרת אקרשטיין (מס' קטלוגי  )1776 ,1766 ,1756 ,1746 ,1736 ,1726או שו"ע.

 60.61.04.021ריצוף מנקז באבני ריצוף משתלבות בעובי  6ס"מ
.1

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.61.04.010

.2

אבני הריצוף תהיינה אבני ריצוף משתלבות בעובי  6ס"מ ,מדגם "אקוסטון מקז"
תוצרת אקרשטיין או שו"ע.

 60.61.04.030תיקון שטחים מרוצפים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק בזהירות של כל השטח המרוצף ,לרבות הקטעים התקינים והקטעים הפגומים
ולרבות חגורות הבטון.

.2

שמירת כל המרצפות התקינות לצורך שימוש חוזר וסילוק המרצפות הפגומות מהאתר.

.3

הוספת מצע חול לכל השטח בהתאם לצורך ,כדי לאפשר ריצוף בשיפועים מתאימים
לניקוז מי גשם.

.4

ריצוף כל השטח מחדש תוך שימוש במרצפות התקינות הקיימות ובמרצפות חדשות
במקום הפגומות שסולקו מהאתר (עבור אספקת מרצפות חדשות ישולם בנפרד לפי סעיף
אחר בכתב הכמויות).

.5

עבודת הריצוף תבוצע לפי סעיף .60.61.04.010

.6

על הקבלן לתאם מראש עם המפקח באיזה קטעים להשתמש במרצפות חדשות ובאיזה
קטעים במרצפות הישנות.
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.7

השטחים המרוצפים החדשים יבוצעו באופן שיתאפשר ניקוז מתאים של מי גשם.
במקרים שבהם אין אפשרות של יצירת שיפועים כנדרש ,עקב מגבלות שונות הקיימות
באתר ,על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח והמזמין ולסכם איתם את אופן הביצוע.

.8

השלמות ריצוף בקצוות ,בפינות ,ליד קירות וכד' תבוצענה רק עם חלקי מרצפות אשר
יהיו חתוכים במכונת חיתוך חשמלית בקווים ישרים.

.9

בקצוות החופשיים של השטחים המרוצפים תבוצע חגורת בטון ב 15 -בחתך  10/10ס"מ,
אשר תהיה נמוכה ב 2 -ס"מ מפני המרצפות.

.10

התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכלולות בשטח המרוצף ,הגבהה או הנמכה לפי
הצורך ,באופן שלא יהיו הבדלי גובה בין מכסי השוחות לבין השטח המרוצף מסביבן,
לרבות השלמת יציקה בטון עם אבקת פיגמנט בהתאם לצבע הריצוף ,בחיבור בין
המרצפות לבין מכסה השוחה.

.11

המדידה לפי השטח המרוצף ,כולל גם שטח פני החגורות ,וללא הורדה של שוחות הביוב.

.12

במידה ונדרש גמר השטח מרוצף עם אבני שפה ,ישולם הדבר בנפרד במסגרת סעיף אחר
בכתב הכמויות .במקרה זה המחיר של הקבלן לביצוע השטח המרוצף לא יכלול את
חגורות הבטון ומדידת השטח המרוצף לא תכלול את שטח הפנים של אבני השפה.

.13

כל האמור בסעיף זה (למעט סעיף משנה  )8מתייחס גם לשטחים מרוצפים עם פלטות
אבן ו/או פלטות שייש במידות וצורות שונות (ריצוף "פראי") .הריצוף מחדש במקרה זה
יהיה עם "פוגות" מעובדות בבטון בין הפלטות ,בדוגמא וגוון לפי השביל הקיים.

 60.61.04.040אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות מסוג מלבן או ריבוע ,בעובי  6ס"מ
.1

העבודה כוללת את אספקת אבני הריצוף ,הובלתן עד לאתר ,פריקתן באתר ופיזורן
לאורך השטח המיועד לריצוף.

.2

אבני הריצוף תהיינה מהסוגים המתוארים בסעיף  60.61.04.010סעיף משנה  ,5בשלושה
גוונים שונים לפי קביעת המפקח.

.3

המדידה לפי השטח שרוצף בפועל באבני הריצוף הנ"ל ,ללא התחשבות בפחת ,שבר וכד'

 60.61.04.050אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות בעובי  7ס"מ
.1

העבודה כוללת את אספקת אבני הריצוף ,הובלתן עד לאתר ,פריקתן באתר ופיזורן
לאורך השטח המיועד לריצוף.

.2

אבני הריצוף תהיינה מהסוגים המתוארים בסעיף  60.61.04.020סעיף משנה  ,2בשלושה
גוונים שונים לפי קביעת המפקח.

.3

המדידה לפי השטח שרוצף בפועל באבני הריצוף הנ"ל ,ללא התחשבות בפחת ,שבר וכד'
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 60.61.04.060אבן שפה כביש מבטון טרום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק אבני שפה קיימות ,או חגורות בטון קיימות ,במידה וישנן.

.2

ביצוע עבודות עפר עבור אבן השפה ויסוד הבטון ,לרבות חפירה ,מילוי ופיזור עודפי העפר
באתר.

.3

יסוד מבטון ב 30 -במידות חתך  20/10ס"מ וגב מבטון ב 15 -במידות חתך  10/10ס"מ.

.4

אבני שפה כביש ,טרומיות מבטון ,במידות  17/25/100ס"מ מותקנות על יסוד הבטון וגב
הבטון .אבני השפה תהיינה מס' קטלוגי  2010תוצרת "אקרשטיין" או מס' קטלוגי MS-2
תוצרת "ולפמן".

.5

במקרים שיש צורך להתקין חלק של אבן שפה כביש ,יבוצע חיתוך בקו ישר ע"י מכונת
חיתוך חשמלית.

.6

כאשר אבן השפה גובלת בשטחי אספלט קיימים ו/או בשטחים מרוצפים קיימים ,יבוצע
תיקון של אספלט ו/או ריצוף לאורך אבן השפה.

.7

לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע אבני השפה לאורך קוים מעגליים או קוים עקומים
אחרים.

 60.61.04.070אבן שפה גן מבטון טרום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק אבני שפה קיימות ,או חגורות בטון קיימות ,במידה וישנן.

.2

ביצוע עבודות עפר עבור אבן השפה ויסוד הבטון ,לרבות חפירה ,מילוי ופיזור עודפי העפר
באתר.

.3

יסוד מבטון ב 30 -במידות חתך  15/10ס"מ.

.4

אבני שפה גנניות ,טרומיות מבטון ,במידות  10/20/100ס"מ מותקנות על יסוד הבטון.
אבני השפה תהיינה מס' קטלוגי  2260תוצרת "אקרשטיין" או מסד' קטלוגי MS-4
תוצרת "ולפמן".

.5

במקרים שיש צורך להתקין חלק של אבן שפה גננית ,יבוצע חיתוך בקו ישר ע"י מכונת
חיתוך חשמלית.

.6

כאשר אבן השפה גובלת בשטחי אספלט קיימים ו/או בשטחים מרוצפים קיימים ,יבוצע
תיקון של אספלט ו/או ריצוף לאורך אבן השפה.

.7

לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע אבני השפה לאורך קוים מעגליים או קוים עקומים
אחרים.
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 60.61.04.080מדרגות מאלמנטי מדרגה טרומיים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מדרגות קיימות ,במידה וישנן.

.2

יישור השטח בשיפועים המתאימים לצורך התקנת המדרגות ,לרבות חפירות כנדרש ו/או
תוספת מילוי בעפר מקומי.

.3

הרטבה והידוק של השתית.

.4

מצע בטון ב 30 -בעובי  5ס"מ לפחות ,יצוק על השתית ,בשיפוע מותאם למהלך המדרגות.

.5

תושבת מבטון ב 30 -בחתך משולשי ,במידות בערך  30/15ס"מ ,לכל מדרגה .התושבת
הנ"ל יצוקה על משטח המשטח המשופע.

.6

התקנת אלמנטי המדרגות (שלח  +רום) על התושבת הנ"ל ,כאשר הבטון עדיין טרי,
יישורם והתאמתם למפלסים ולמידות הדרושים.

.7

אלמנטי המדרגה יהיו מסוג מדרגה במידות  40/40/8ס"מ ורום במידות  6/6/40ס"מ.
מס' קטלוגי  41012 ,40282תוצרת "אקרשטיין" או מס' קטלוגי  ME-2, ME-1תוצרת
"ולפמן".

.8

כאשר יידרש ,בהתאם למצב ומידות באתר ,לחתוך אלמנטים של מדרגות ,יבוצע הדבר
אך ורק במכונת חיתוך חשמלית מתאימה ובקווים ישרים.

.9

המדידה לפי אורך המדרגות .המחיר אינו כולל אבני שפה או חגורות בטון או קירות
בצידי המדרגות.

37

פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.61עבודות פיתוח בחצר
תת פרק משנה  - 60.61.05עבודות בטון
 60.61.05.010קורות יסוד/מסדים מבטון ב 30 -ברוחב עד  30ס"מ (כולל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

סימון תוואי הקורה או המסד וחפירת תעלה במידות מתאימות .עומק התעלה לפי
הנחיות המפקח ורוחבה מותאם לרוחב הקורה (או המסד) בתוספת מירווחי העבודה
הדרושים.
כאשר הקורה או המסד ממוקמים בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון ע"י מודד מוסמך
אשר יימדד בנפרד.

.2

יישור ופילוס תחתית החפירה .במקרים שבהם אין צורך בחפירה והיציקה היא על פני
הקרקע ,יש ליישר ולפלס את פני הקרקע לאורך תוואי הקורה/מסד .לאחר יציקת
הקורה יש להחזיר את פני הקרקע בצידי הקורה לקדמותם.

.3

פירוק וסילוק צמחיה ושיחים מסוגים שונים הקיימים בתוואי המיועד לקורות (מסדים)
החדשות.

.4

פירוק וסילוק גדרות רשת ו/או גדרות ברזל ו/או גדרות בנויות ו/או גדרות בטון ו/או
קורות יסוד מבטון ו/או מסדים מבטון ,אשר קיימים בתוואי המיועד לקורות (מסדים)
החדשות.

.5

הקורות (מסדים) יהיו עם גמר בטון חשוף בכל חלקיהם הגלויים ,לפי המפורט בסעיף
 ,60.61.02.030סעיפי משנה .8 ,7 ,6

.6

אשפרת הבטון תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט הכללי (פרק )02

.7

ברזל הזיון לקורה/מסד יהיה לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ויימדד במסגרת סעיף
נפרד בכתב הכמויות .יש להבטיח ע"י סידורים מתאימים שלא יהיה מגע בין מוטות
הברזל לבין הקרקע ושעובי שכבת כיסוי הבטון על הברזל לא יפחת מ 2.5 -ס"מ.

.8

יציקת הבטון לקורה .סוג הבטון יהיה ב.30 -

 60.61.05.020רצפת בטון ב 30 -בעובי  10ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק ריצוף קיים מסוג כלשהו ו/או רצפת בטון כלשהי ו/או משטח אספלט
כלשהו ו/או צמחיה ושיחים מסוגים שונים.

.2

סימון הרצפה החדשה .יישור ופילוס של השטח המיועד ליציקת הרצפה .הידוק השתית
ע"י שלושה מעברים לפחות ,של מכבש ויברציוני ,תוך כדי הרטבה.
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.3

טפסות מעץ לדפנות הצדדיים של הרצפה ומצע יריעות פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ מתחת
לרצפה.

.4

ברזל זיון מרשת של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ במירווחים של  10/10ס"מ.
הרשת תותקן על הגבהות יציבות ,כך שבזמן היציקה ייכנס בטון מתחת לרשת .יש
להבטיח שעובי שכבת הבטון מתחת לרשת לא יפחת מ 4 -ס"מ.

.5

יציקת הבטון ברצפה והחלקת פני השטח עם סרגל עץ עד לקבלת משטח חלק וישר.
מפלסי הרצפה יהיו לפי הוראות המפקח והמחיר כולל יציקה של הרצפה בשיפוע ,כאשר
יש דרישה לשיפועים לניקוז .סוג הבטון יהיה ב.30 -

 60.61.05.030רצפת בטון ב 30 -בעובי  15ס"מ
העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  ,60.61.05.020אך עובי הרצפה יהיה  15ס"מ.
 60.61.05.040רצפת בטון ב 30 -בעובי  20ס"מ
העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  ,60.61.05.020אך עובי הרצפה יהיה  20ס"מ.
 60.61.05.050קיר תומך מבטון ב 30 -ברוחב עד  30ס"מ (כולל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

סימון תוואי הקיר (כאשר הקורה או המסד ממוקמים בגבולות המגרש ,יבוצע הסימון
ע"י מודד מוסמך).

.2

הקירות התומכים יהיו עם גמר בטון חשוף בכל חלקיהם הגלויים ,לפי המפורט בסעיף
 ,60.61.02.030סעיפי משנה .8 ,7 ,6

.3

ברזל הזיון לקיר יהיה לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ויימדד במסגרת סעיף נפרד בכתב
הכמויות .יש להבטיח ע"י סידורים מתאימים שלא יהיה מגע בין מוטות הברזל לבין
הקרקע ושעובי שכבת כיסוי הבטון על הברזל לא יפחת מ 2.5 -ס"מ.

.4

יציקת הבטון לקיר .סוג הבטון יהיה ב.30 -

.5

אשפרת הבטון תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט הכללי (פרק .)02

.6

בקיר יותקנו נקזים מצינורות  PVCבקוטר " .4הצינורות הנ"ל יותקנו בשיפוע ,כאשר
החלק הנמוך הוא ביציאת הצינור בחזית הקיר .הצינורות יותקנו בשורות ,כאשר השורה
התחתונה היא בגובה  0.7מ' מעל רגל הקיר ,השורה השניה בגובה  2מ' מעל רגל הקיר
ובמידת הצורך יותקנו שורות נוספות שהמרחק האנכי ביניהן הוא  1.0מ' .בכל שורה
המרחק האופקי בין הנקזים יהיה  2.0מ' בערך .מחיר הקיר כולל את הנקזים הנ"ל בכל
מקרה ,גם אם לא סומנו בתכנית המהנדס.

.7

בקיר יבוצע תפר דמה אנכי כל  4מ' בחזית הקיר .התפר יבוצע ע"י סרגל טרפזי אשר
יחובר לצד הפנימי של הטפסות שבחזית הקיר .עומק התפר  1.5ס"מ ורוחבו  1.5-3ס"מ.
מחיר הקיר כולל את ביצוע התפרים הנ"ל גם אם לא סומנו בתכנית המהנדס.
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.8

בקיר יבוצע תפר קונסטרוקטיבי (או תפר הפסקת יציקה) רק בהתאם לפרט מתאים
בתכנית המהנדס ,או בהתאם לדרישת המהנדס .מחיר הקיר כולל את ביצוע התפרים
הנ"ל רק אם סומנו ופורטו בתכנית המהנדס.

.9

בראש הקיר יש לסיים עם פינות קטומות משני הצדדים .הקיטום יבוצע עם סרגל פלסטי
משולשי בחתך  2/2ס"מ שיוצמד לטפסות .בגמר היציקה יוחלק הבטון בראש הקיר עם
כף טייחים ,עד לקבלת משטח חלק וישר.

 60.61.05.060יסוד עובר מבטון ב 30 -בעובי כלשהו ,לקיר תומך
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

סימון תוואי הקיר.

.2

יישור ופילוס פני השטח בתחום המיועד ליסוד ,לרבות הרטבה והידוק של הקרקע ,עד
לקבלת פני שטח ישרים ויציבים.

.3

ביצוע טפסות מעץ עבור הדפנות האנכיים של היסוד.

.4

ברזל הזיון ליסוד הקיר יהיה לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ויימדד במסגרת סעיף
נפרד בכתב הכמויות .יש להבטיח ע"י סידורים מתאימים שלא יהיה מגע בין מוטות
הברזל לבין הקרקע ושעובי שכבת כיסוי הבטון על הברזל לא יפחת מ 2.5 -ס"מ.

.5

יציקת הבטון ליסוד הקיר .סוג הבטון יהיה ב.30 -

.6

אשפרת הבטון תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט הכללי (פרק .)02

.7

ביסוד הקיר יבוצע תפר קונסטרוקטיבי (או תפר הפסקת יציקה) רק בהתאם לפרט
מתאים בתכנית המהנדס ,או בהתאם לדרישת המהנדס .מחיר יסוד הקיר כולל את
ביצוע התפרים הנ"ל רק אם סומנו ופורטו בתכנית המהנדס.

.8

בגמר ה יציקה יוחלק הבטון שעל פני היסוד עם כף טייחים ועם סרגל עץ ,עד לקבלת
משטח חלק וישר (חוץ מהקטע שמעליו עולה הקיר).

 60.61.05.070מבנה בטון עבור  2עגלות אשפה
העבודה כוללת את המפורט להלן( :הכל יבוצע ע"פ מידות וסקיצת היתר ביתן אשפה)
.1

פירוק וסילוק ריצוף קיים מסוג כלשהו ו/או רצפת בטון כלשהי ו/או משטח אספלט
כלשהו ,ו/או צמחיה ושיחים מסוגים שונים.

.2

פירוק וסילוק קטע באורך כ 2.0 -מ' מהגדר הקיימת מסוג כלשהו.

.3

סימון הרצפה החדשה ,ע"פ מידות ההיתר בעובי  15ס"מ.

.4

יישור ופילוס של השטח המיועד ליציקת הרצפה .הידוק השתית ע"י שלושה מעברים
לפחות ,של מכבש ויברציוני ,תוך כדי הרטבה.
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.5

ברזל זיון לרצפה יהיה רשת של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ במירווחים של
 10/10ס"מ .הרשת תותקן על הגבהות יציבות ,כך שבזמן היציקה ייכנס בטון מתחת
לרשת .יש להבטיח שעובי שכבת הבטון מתחת לרשת לא יפחת מ 4 -ס"מ (כולל הנחת
ניילון).

.6

יציקת הבטון ברצפה והחלקת פני השטח עם סרגל עץ עד לקבלת משטח חלק וישר.
מפלסי הרצפה יהיו לפי הוראות המפקח והמחיר כולל יציקה של פני הרצפה בשיפוע.
סוג הבטון יהיה ב.30 -

.7

לפני יציקת הרצפה יש להוציא "קוצים" מהרצפה עבור הקירות .ה"קוצים" יהיו מוטות
פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ במירווחים של  10ס"מ .כל "קוץ" יבלוט מהרצפה 60
ס"מ ויעוגן ברצפה עם רגל אופקית  20ס"מ.

.8

הקירות יהיו בעובי  15ס"מ ובגובה  150ס"מ מעל לרצפה .הקירות ימוקמו בדופן
הארוכה ובשתי הדפנות הצדדיות.

.9

הקירות יהיו עם גמר בטון חשוף בכל חלקיהם הגלויים ,לפי המפורט בסעיף
 ,60.61.02.030סעיפי משנה  .8 ,7 ,6כל הפינות תהיינה קטומות ועל פני הקירות יבוצעו
החלקה ויישור.

.10

ברזל הזיון לקירות יהיה משתי רשתות .כל רשת תהיה ממוטות פלדה מצולעים בקוטר 8
מ"מ במירווחים של  15/15ס"מ .עובי שכבת כיסוי הבטון על הברזל לא יפחת מ2.5 -
ס"מ.

.11

יציקת הבטון לקירות .סוג הבטון יהיה ב.30 -

.12

אשפרת הבטון (לרצפה ולקירות) תתבצע לפי המפורט בסעיף  0205של המפרט הכללי
(פרק .)02

.13

בין הגדר הקיימת לבין קיר הבטון החדש יש לבצע הפרדה ע"י "תפר" שרוחבו כ 15 -מ"מ
ואיטומו בחומר אטימה גמיש עמיד בתנאי חוץ.

.14

הקבלן רשאי לספק את המבנה הנ"ל כמבנה טרומי ממתכת/בטון ,לבצע את כל ההכנות
באתר כאמור בסעיפים  3 ,2 ,1ו 4 -לעיל ולהציב את המבנה באתר במקום שיקבע
המפקח.
כל הדרישות המפורטות לגבי מבנה בטון יצוק באתר תקפות גם לגבי המבנה הטרומי.

 60.61.05.080מבנה בטון עבור  3עגלות אשפה
.1

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.61.05.070

.2

מידות הרצפה ואורך הקירות ישתנה בהתאמה לסקיצת ההיתר.

.3

אורך הגדר הקיימת לפירוק יהיה כ 3.0 -מ'.
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 60.61.05.090מבנה בטון עבור מרכזיית גז הכוללת  4מיכלי גז גדולים
העבודה כוללת את המפורט להלן( :הכל יבוצע ע"פ מידות וסקיצת היתר  -לטיפול הוועד באופן
פרטי)
.1

כל המפורט בסעיף .60.61.05.070

.2

מידות הרצפה תהיינה ע"פ ההיתר.

.3

גובה הקירות יהיה כ  170ס"מ מעל לגובה הרצפה.

.4

בחזית המבנה תבוצע סגירה ע"י  2דלתות .כל דלת תהיה במידות  100/170ס"מ .במרכז
הפתח בחזית המבנה (בין שתי הדלתות) יותקן עמוד פלדה  80/40/3מ"מ ,באורך 170
ס"מ ,אשר יעוגן ברצפת הבטון ויהיה מרותך אל פרופיל המסגרת בגג.

.5

הדלת תהיה ממסגרת של צינור ריבועי  50/50/2מ"מ ,לרבות מוט אופקי באמצע הכנף
מאותו פרופיל .כל שטח הכנפיים יכוסה ברשת אשר תרותך אל המסגרת (כל מוט של
הרשת ירותך למסגרת) .הרשת תהיה מחוטי פלדה בעובי  5מ"מ במירווחים של 150/50
מ"מ.

.6

לכל כנף יהיו שני צירים המותאמים למשקל הכנף .התושבות של הצירים תחוברנה אל
קיר הבטון.

.7

לכל כנף יהיה בריח אופקי (שיותקן על המוט האופקי האמצעי בכל כנף) עם התקן עבור
מנעול תליה.

.8

בגג המבנה תבוצע סגירה קבועה ע"י מסגרת ורשת מפלדה במידות  65/200ס"מ .הרשת
והמסגרת יהיו כמו בסעיף  5לעיל .המסגרת תעוגן אל ראש קיר הבטון .אופן העיגון
יאושר ע"י המפקח.

.9

כל חלקי השערים והסגירה הקבועה בגג ,יהיו מגולוונים לאחר הייצור ,הגילוון יבוצע לפי
ת"י  .918כל החלקים הנ"ל יהיו צבועים (מעל הגילוון) בגוונים לפי בחירת המפקח.
הצביעה תהיה בצבע פוליאסטר בקליה בתנור.

 60.61.05.100מבנה בטון עבור מרכזיית גז הכוללת  6מיכלי גז גדולים
.1

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.61.05.090

.2

מידות הרצפה תהיינה ע"פ ההיתר.

.3

בחזית המבנה תבוצע סגירה ע"י  3דלתות .כל דלת תהיה במידות  100/170ס"מ

.4

בגג המבנה תבוצע סגירה קבועה ע"י מסגרת ורשת מפלדה במידות  65/300ס"מ

.5

בחזית המבנה יותקנו שני עמודי פלדה (כל עמוד יותקן בין שתי כנפי דלת).
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 60.61.05.110מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ
.1

בטון רזה יהיה מסוג ב.15 -

.2

מצעי בטון רזה יימדדו לפי שטחם.

.3

מצעי בטון רזה יבוצעו בהתאם לדרישה שתפורט בתכנית של מהנדס בנין רשוי.

 60.61.05.120מוטות פלדה לזיון בטון
.1

מוטות פלדה לזיון בטון יהיו מהסוגים דלהלן:
מוטות פלדה חלקים ,לפי ת"י  4466חלק 2
מוטות פלדה מצולעים ,לפי ת"י  4466חלק 3
רשתות פלדה מרותכות מראש ,לפי ת"י  4466חלק 4

.2

סידור מוטות הפלדה באלמנטים של בטון מזויין ,הקטרים שלהם ,צורתם ,מידותיהם
וכד' ,יהיו לפי המפורט בתוכניות של מהנדס בנין רשוי.

.3

מדידת ברזל זיון תהיה לפי המשקל נטו של מוטות הפלדה אשר נמצאים בפועל בתוך
אלמנט הבטון .המשקל נטו אינו כולל פחת ואינו כולל חפיות אשר לא מסומנות בתכנית
המהנדס.

.4

מוטות פלדה לזיון בטון יימדדו וישולמו בנפרד רק באלמנטים של בטון אשר לגביהם
צויין במפורש בפרק זה כי מחיר הבטון אינו כולל את ברזל הזיון.

.5

בכל שאר הסעיפים בפרק זה ,אשר בהם יש תיאור ופירוט של ברזל הזיון הדרוש ,מחיר
אלמנט הבטון כולל את ברזל הזיון.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.61עבודות פיתוח בחצר
תת פרק משנה  - 60.61.06עבודות פיתוח שונות
 60.61.06.005פירוק ציפוי אספלט
.1

סעיף זה מתייחס לביצוע לפירוק שכבת ציפוי אספלט במשטחי חנייה קיים.

.2

במשטח החנייה הקיים תפורק כל השכבה במיקום ע"פ הנחיות מפקח .עבודה זו
תבוצע באמצעים ידניים או בכלים כגון פטישי אוויר וכד' ,בהתאם לצורך.

.3

בקטעים בהם נפגעה שכבת המצע המקורית שמתחת לאספלט ,יש לבצע תיקון השכבה
הקיימת.

 60.61.06.010ציפוי אספלט במשטחי חנייה קיימים (ע"ג ציפוי קיים)
.1

סעיף זה מתייחס לביצוע שכבת ציפוי אספלט על משטחי חנייה קיימים מאספלט.

.2

במשטח החנייה הקיים יפורקו כל הקטעים הרופפים ,הסדוקים והפגומים .עבודה זו
תבוצע באמצעים ידניים או בכלים כגון פטישי אוויר וכד' ,בהתאם לצורך .בגמר עבודות
הפירוק יבוצע ניקוי של כל שטח החנייה ע"י מטאטא ו/או בדרך אחרת ,עד שפני כל
השטח יהיו נקיים וללא חלקים רופפים.

.3

בקטעים בהם נחשפה שכבת המצע שמתחת לאספלט ,יש לבצע הרטבה והידוק במכבש
ויברציוני.

.4

על כל השטח יבוצע ריסוס ביטומני בכמות של  2.0ק"ג למ"ר .הריסוס הביטומני יהיה
מסוג המפורט בסעיף  510452של המפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (פרק .)51

.5

תערובת בטון האספלט תהיה מהסוג המתאים לשכבה נושאת סוג א' בהתאם למוגדר
בסעיף  510423של המפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (פרק .)51

.6

העובי המינימלי של שכבת האספלט יהיה  4ס"מ והעובי המכסימלי יהיה  6ס"מ .העובי
הזה נמדד מעל פני שכבת האספלט הקיימת .במקומות שבהם חסרה או פורקה שכבת
האספלט הקיימת ,יש לבצע מילוי באספלט עד ליישור עם פני משטח האספלט הקיים.
מילוי זה כלול במחיר הסעיף ואינו נלקח בחשבון במדידת עובי שכבת הציפוי.

.7

פיזור והידוק האספלט יהיו בהתאם למפורט בסעיף  51045של המפרט הכללי לסלילת
כבישים ורחבות (פרק  .)51על הקבלן להשתמש בציוד לפיזור והידוק אספלט אשר
מתאים לאתר ,אך בכל מקרה ביצוע העבודה יעמוד בדרישות של הסעיף האמור במפרט
הכללי.
(העבודה מבוצעת ללא פינישר)

.8

לפני תחילת עבודת האספלט יבצע הקבלן מדידה וסימון של גבהים בשטח החנייה ויקבל
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את אישור המפקח לנושא השיפועים לניקוז .במידה ויתברר כי יש צורך ,על סמך
המדידה הנ"ל ,בביצוע שכבת אספלט בעובי העולה על  6ס"מ ,ישולם לקבלן בנפרד עבור
תוספת העובי שמעל  6ס"מ ,לפי אישור המפקח והמזמין( .מדידת העובי לפי האמור לעיל
בסעיף משנה .)6
.9

במידה ואין אפשרות לביצוע שיפועים מתאימים לניקוז ,עקב מגבלות שונות הקיימות
באתר ,על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח ונציגי הבית ולתאם איתם את אופן
הביצוע ,במידה ותהא בעיה בנושא השיפועים לפני/אחרי ביצוע העבודה ,המפקח יהא
הבורר בנושא ,והחלטתו תהא מקובלת על הוועד/קבלן (לא תהא אחריות קבלן במידה
ומצב השיפועים המקוריים הינו בעייתי או גבולי).

.10

התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכלולות בשטח האספלט ,הגבהה או הנמכה לפי
הצורך ,באופן שלא יהיו הבדלי גובה בין מכסי השוחות לבין משטח האספלט מסביבן
(לא כלול  -ישולם בסעיף נפרד).

.11

המדידה לפי שטח האספלט שבוצע בפועל ,ללא הורדה של המכסים לשוחות.

.12

לא תורשה חניית רכבים ע"ג הציפוי החדש במשך  48שעות.

 60.61.06.012תוספת לביצוע עבודת האספלט עם פינישר קטן
העבודה תבוצע ע"פ הנחיות המפרט הבינמשרדי.
 60.61.06.015התאמת גובה לתקרת שוחת ביוב קיימת במידות שונות.
 יבוצע כך שלא יהיו הבדל גובה בין מכסה השוחה לבין ציפוי/משטח האספלט מסביבה. 60.61.06.017תשלום למכון בדיקה מוסמך לבדיקת צפיפות מצעים.
 סעיף חובה במידה ומבוצע אספלט חדש (לא ציפוי). 60.61.06.020משטחים ושבילים מגרנוליט יצוק באתר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק השביל או המשטח המרוצף הקיים ,על כל חלקיו ,לרבות חגורות ,אבני
שפה וכד'

.2

יישור והתאמת פני השטח למפלסים של הריצוף החדש ,לרבות סילוק הפסולת ,גושי
אבנים ,טיט ומצע חול קיים.

.3

ביצוע עבודות חפירה ומילוי עד לקבלת תשתית במפלס המתאים למשטחי הגרנוליט
החדשים.

.4

שכבת מצע מבטון ב 30 -בעובי מזערי של  8ס"מ עם רשת מוטות פלדה מצולעים בקוטר
 6מ"מ במירווחים של  10/10ס"מ .הרשת תונח באמצע עובי שכבת המצע מבטון .מתחת
לשכבת הבטון יונח מצע יריעות פולאטילן בעובי  0.3מ"מ.
על שכבת המצע תבוצע שכבת הגמר של גרנוליט בגוון לבן/בהיר.
(גרנוליט בגוון אחר או/ו ביצוע דוגמאות דקורטיביות הינו בתוספת מחיר בעת הביצוע).
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.6

פסי ההפרדה יהיו מאלומיניום או מסגסוגת נחושת בעובי  4מ"מ והם יותקנו בכל מקום
שבו מתקבלים שטחים בגודל יותר מ 2.0 -מ"ר או באורך של יותר מ 3.0 -מ' .פסי
ההפרדה יותקנו גם לכל אורך החיבורים עם שטחי גרנוליט קיימים.

.7

גוון המלט לשכבת הגמר ותערובת האגרגטים ייקבעו ע"י הוועד.

.8

משטחי הגרנוליט יבוצעו עם שיפועים מתאימים באופן שיתאפשר ניקוז של מי גשם.
במקרים שבהם אין אפשרות של יצירת שיפועים כנדרש ,עקב מגבלות שונות הקיימות
באתר ,על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח והמזמין ולסכם איתם את אופן הביצוע.

.9

התאמת גובה של כל שוחות הביוב הכלולות בתחום משטחי הגרנוליט ,הגבהה או הנמכה
לפי הצורך ,באופן שלא יהיו הבדלי גובה בין מכסי השוחות לבין פני משטח הגרנוליט.
מכסי השוחות הקיימים יוחלפו למכסים חדשים עם ציפוי גרנוליט זהה לגרנוליט של
המשטח (לא כלול בסעיף – לתמחור בסעיף נפרד).

.10

המדידה לפי שטח משטחי הגרנוליט ,ללא הורדה של שוחות ביוב וללא הבדל בין שטחים
בצורות שונות ובגדלים שונים.

 60.61.06.030מדרגות מגרנוליט יצוק באתר
.1

העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.61.06.020

.2

ציפוי הגרנוליט יבוצע על רום ושלח של המדרגות.

.3

פינת המדרגה (המפגש בין הרום לשלח) תהיה מעוגלת.

.4

המדידה לפי אורך המדרגות והמחיר כולל את הרום ואת השלח.

 60.61.06.040שרוולים מצינורות פי.וי.סי בקוטר " 3מתחת לשטחים מרוצפים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

סימון מקום השרוולים ע"י הקבלן ,לפי הוראת המפקח.

.2

חפירה לעומק  50ס"מ בתוואי המיועד לשרוול.

.3

הטמנת צינור פי.וי.סי בקוטר " ,3בתוך החפירה.

.4

כיסוי החפירה בשכבות תוך כדי הרטבה והידוק העפר המוחזר.

.5

הצינור יכלול חוט משיכה מנילון בעובי  6מ"מ לפחות.

.6

קצוות הצינור משני צידי השטח המרוצף ,יבלטו מעל פני הקרקע ויהיו סגורים למניעת
חדירת לכלוך ומים .בכל קצה של הצינור יש לקשור את חוט המשיכה באופן שלא יזוז
ממקומו.

.7

המדידה לפי אורך הצינור בפועל.

46

פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.62עבודות בקירות חוץ
תת פרק משנה  -60.62.01עבודות טיח
 60.62.01.010שכבת טיח חוץ  ,חרושתי מיישר (מלט מוכן במפעל)
סעיף זה מתייחס לביצוע שכבת טיח חוץ מיישרת עם תערובת טיח שמגיעה לאתר כתערובת
מוכנה במפעל ,על גבי טיח קיים לאחר שהוסרה ממנו שכבת הגמר העליונה (התזה צמנטית ,התזה
אקרילית וכד' שתימדד בנפרד) .מלט מוכן במפעל יובא באחת משתי צורות ,כדלהלן:
מלט יבש מוכן מראש -תערובת יחבשה שמכינים במפעל ומביאים לאתר הבנייה באריזות סגורות
(כגון שקים) או בצוברים ובאתר הבנייה מוסיפים לה מים בלבד (ת"י  1920חלק  ,1סעיף .)1.3.4
מלט מעוכב – מלט רטוב שזמן התקשרותו מעוכב ,המובא לאתר הבנייה במערבל כשהוא מוכן
לשימוש (ת"י  , 1920חלק  ,1סעיף .)1.3.5
העבודה כוללת את המפרט להלן:
 .1ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק לכלוך ואבק.

 .2פירוק וסילוק טיח קיים לא כלול במסגרת סעיף זה .במידה ויידרש פירוק וסילוק טיח קיים,
העבודה תימדד ותשולם במסגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות.
 .3פסים של רשת סיבי זכוכית עמידים באלקליות ,לשריון הטיח ,לאורך כל קוי החיבור בין
אלמנטי בטון וקירות בנויים ,סביב כיסי גרירה של דלתות וחלונות ,סביב פריקסטים בטון
בארגזי תריסים ,לאורך סדרים בקירות וכד' .הביצוע לפי סעיף  60.62.01.070סעיפי משנה
..2,3,4,5
 .4שכבה מיישרת של טיח בעובי  10-14מ"מ  .השכבה תהיה עם גימור של חספוס גס ומיושרת
לפי סרגל בשני כיוונים עם מלט מוכן במפעל.
 .5בכל שכבות הטיח לעיל כלולות העבודות לעיבוד ויישור של כל הפינות ("קנטים") וכל חשפי
הפתחים ("גליפים") .לרבות פינות .PVC

 .6אשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח ,לאחר ביצוע כל אחת מהשכבות המפורטות לעיל
והמתנה לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.

 .7בנוסף לכל האמור לעיל חייב הקבלן לבצע את כל מערכת הטיח בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .8התכונות הנדרשות מהשכבות השונות של טיח חוץ בסביבה רגילה וטיח חוץ בסביבת הים
תהיינה ,בהתאמה ,לפי המוגדר בטבלה מס'  1ובטלה מס' ( 2ת"י  1920חלק .)1

47

 .11התכונות הנדרשות ממערכת הטיח המוגמרת תהיינה כדלהלן:
אנכיות -לפי סעיף ( 5.2.3.2ת"י  1920חלק .)2
מישוריות וגליות -לפי סעיף ( 5.2.3.3ת"י  1920חלק .)2
הידבקות מערכת הטיח -לפי סעיף ( 5.2.3.4ת"י  1920חלק .)2
 .12המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים (כגון בניה נקייה ,בטון חשוף ,ציפוי שיש או פסיפס וכד') ,ששטחם
עולה על  1.0מ"ר.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ( "גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה.
במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ הם יימדדו וישולמו לפי שטחם  ,כחלק
משטח הקירות.

 60.62.01.020טיח חוץ חרושתי לרבות שכבת הרבצה ,שכבה מיישרת ושליכטה לגמר חלק (מלט
מוכן במפעל)
סעיף זה מתייחס לביצוע טיח חוץ עם תערובת טיח שמגיעה לאתר כתערובת מוכנה במפעל ,בשתי
צורות ,כדלהלן:
מלט יבש מוכן מראש -תערובת יחבשה שמכינים במפעל ומביאים לאתר הבנייה באריזות סגורות
(כגון שקים) או בצוברים ובאתר הבנייה מוסיפים לה מים בלבד (ת"י  1920חלק  ,1סעיף .)1.3.4
מלט מעוכב – מלט רטוב שזמן התקשרותו מעוכב ,המובא לאתר הבנייה במערבל כשהוא מוכן
לשימוש (ת"י  , 1920חלק  ,1סעיף .)1.3.5
העבודה כוללת את המפרט להלן:
 .1ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק לכלוך ואבק.

 .2פירוק וסילוק טיח קיים לא כלול במסגרת סעיף זה .במידה ויידרש פירוק וסילוק טיח קיים,
העבודה תימדד ותשולם במסגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות.
 .3פסים של רשת סיבי זכוכית ,עמידים לאלקליות ,לשריון הטיח ,לאורך כל קוי החיבור בין
אלמנטי בטון וקירות בנויים ,סביב כיסי גרירה של דלתות וחלונות ,סביב פריקסטים בטון
בארגזי תריסים ,לאורך סדרים בקירות וכד' .הביצוע לפי סעיף  60.62.01.070סעיפי משנה
..2,3,4,5
 .4שכבת הרבצה של טיח בעובי  4-6מ"מ עם מלט מוכן במפעל.
 .5שכבה מיישרת של טיח בעובי  10-14מ"מ  .השכבה הנ"ל תהיה עם גימור של חספוס גס
ומיושרת לפי סרגל בשני כיוונים עם מלט מוכן במפעל.
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 .6שכבת גמר ("שליכט") של טיח בעובי  3-2מ"מ .השכבה הנ"ל תהיה עם גימור חלק ומיושרת
לפי סרגל בשני כיוונים עם מלט מוכן במפעל.
 .7בכל שכבות הטיח לעיל כלולות העבודות לעיבוד ויישור של כל הפינות ("קנטים") וכל חשפי
הפתחים ("גליפים") .לרבות פינות . PVC

 .8אשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח ,לאחר ביצוע כל אחת מהשכבות המפורטות לעיל
והמתנה לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.

 .9בנוסף לכל האמור לעיל חייב הקבלן לבצע את כל מערכת הטיח בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .10התכונות הנדרשות מהשכבות השונות של טיח חוץ בסביבה רגילה וטיח חוץ בסביבת הים
תהיינה ,בהתאמה ,לפי המוגדר בטבלה מס'  1ובטלה מס' ( 2ת"י  1920חלק .)1
 .11התכונות הנדרשות ממערכת הטיח המוגמרת תהיינה כדלהלן:
אנכיות -לפי סעיף ( 5.2.3.2ת"י  1920חלק .)2
מישוריות וגליות -לפי סעיף ( 5.2.3.3ת"י  1920חלק .)2
הידבקות מערכת הטיח -לפי סעיף ( 5.2.3.4ת"י  1920חלק .)2
עובי השכבות -לפי סעיף ( 5.2.3.5ת"י  1920חלק  .)2עובי השכבות הנדרש יהיה לפי מפרט זה.
אטימות מערכת הטיח -לפי סעיף ( 5.2.3.6ת"ח  1920חלק .)2
 .12המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים (כגון בניה נקייה ,בטון חשוף ,ציפוי שיש או פסיפס וכד') ,ששטחם
עולה על  1.0מ"ר.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ( "גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה.
במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ הם יימדדו וישולמו לפי שטחם  ,כחלק
משטח הקירות.

 60.62.01.025טיח חוץ חרושתי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מיישרת כהכנה לשליכט צבעוני
(מלט מוכן במפעל)
 .1טיח חוץ לפי סעיף  ,60.62.01.020אך לא כולל שכבת הגמר ("שליכט").

 60.62.01.030טיח חוץ חרושתי לרבות שכבת הרבצה ,שכבה מיישרת וגמר מותז
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העבודה כוללת את המפרט להלן:
 .1טיח חוץ לפי סעיף  ,60.62.01.020אך לא כולל שכבת הגמר ("שליכט").
במקום שכבת הגמר ("שליכט") יבוצע טיח צמנט מותז מוכן במפעל.
 .2את הטיח המותז יש ליישם על הקיר בשתיים או שלוש התזות נפרדות בכמות כוללת של 10-
 12ק"ג למ"ר (חומר לאחר ייבוש על הקיר).

 .3פיזור החומר על הקיר חייב להיות אחיד וגם דוגמת ההתזה חייבת להיות אחידה .במידה
ותנאים אלו לא יתמלאו יחויב הקבלן לבצע התזות נוספות על שהתוצאה המתקבלת תאושר
ע"י המפקח.
 .4במשך שלושה ימי לפחות ,לאחר סיום ההתזה ,יש לבצע אשפרה במים לכל שטח הקיר.
 .5את דוגמת הטיח המותז יבחר המזמין ,בתיאום עם המפקח ,מבין מספר דוגמאות שיכין
הקבלן על קיר הבניין ,ו/או מבין דוגמאות של טיח קיים בבניינים ששופצו ע"י הקבלן .גודל
כל דוגמא יהיה לפחות  1.0 * 1.0מ' וכמות הדוגמאות תיקבע ע"י המפקח.
 .6המחיר של הקבלן מתייחס לכל דוגמה של טיח מותז שתיבחר ע"י המזמין  ,לרבות טיח מותז
לחוץ.
 .7בחשפי הפתחים ("גליפים") יבוצע טיח חוץ חלק מוכן במפעל .במידה והמזמין יבקש יהיה על
הקבלן לבצע טיח מותז גם על חשפי הפתחים  ,זאת ללא תוספת מחיר כלשהי.
 .8המדידה לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה .12

 60.62.01.040-48טיח חוץ חרושתי תרמי עם שכבת גמר דקורטיבית
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק לכלוך ואבק.

 .2פירוק וסילוק טיח קיים לא כלול במסגרת סעיף זה .במידה ויידרש פירוק וסילוק טיח קיים,
העבודה תימדד ותשולם במסגרת סעיף נפרד מכתב הכמויות.
 .3פסים של רשת סיבי זכוכית לשריון הטיח ,לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה .3
 .4התקנת שבלונות מפרופילי פח מגולבן תוצרת "פרוטקטור" לפי עובי הטיח הדרוש.
 .5שכבת "הרבצה צמנטית" תוצרת "תרמוקיר" בעובי  4-5מ"מ.
 .6שכבה בעובי כמצוין בכתב הכמויות ,של טיח תרמי מסוג "תרמוקיר ."300
 .7שכבת "פריימר תרמופין סופר" תוצרת "תרמוקיר" בעובי  2מ"מ.
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 .8שכבה של "תרמופין סופר" תוצרת "תרמוקיר" בעובי מזערי של ל  4מ"מ .שכבה זו תיושם
בהתזה.
 .9בנוסף לכל האמור לעיל חייב הקבלן לבצע את כל מערכת הטיח התרמי בכפוף להוראות
היצרן ,לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות
הכנה דרושות וכד'.
 .10המדידה לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה .12

 60.62.01.050תוספת לטיח חוץ בגמר שליכטה ,עבור שכבת שליכטה נוספת משופשפת
בשפשפת עץ.
 .1עבור שכבת שליכטה נוספת משופשפת בשפשפת עץ תשולם תוספת.
 .2המדידה לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה .12

 60.62.01.060תוספת למחיר שיפוץ קירות עבור תיקוני טיח (מלט מוכן במפעל)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1קילוף וסילוק כל שכבות הטיח הקיימות  ,במקום המיועד לתיקון ,עד לחשיפה מלאה של
הבלוקים ו/או הבטון שבקיר.
 .2ניקוי מקום התיקון ושטיפה במים ,לרבות סילוק שאריות של טיח ישן ,סיד ואבק.
 .3שכבת הרבצה של טיח צמנט לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה .4
 .4שכבת טיח מיישרת לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה .5
 .5שכבת גמר חלקה ("שליכט") לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה  .6או שכבת גמר של טיח
מותז לפי סעיף .60.62.01.030
 .6שכבת הגמר (טיח חלק ו/או טיח מותז) תהיה במישור אחד עם הטיח הקיים בקיר ,ללא
שקעים ו/או בליטות ובדוגמה דומה לקיים.
 .7המדידה לפי שטח נטו של התיקונים ללא הבדל בין תיקונים בגדלים שונים ו/או בצורות
שונות ו/או במיקום כלשהו.
 60.62.01.070תיקוני סדקים בטיח
העבודה כוללת את המפורט להלן:
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 .1פירוק הטיח הקיים משני צידי הסדק ברצועה שרוחבה  20ס"מ לפחות .מרכז הרצועה יהיה
במרכז הסדק.
 .2התקנת רצועה של רשת ברוחב  20ס"מ לאורך קו החיבור כאשר מרכז רצועת הרשת הוא על
קו החיבור.
 .3הרשת תהיה לפי האמור בסעיף  ,60.62.01.110סעיף משנה .1,2
 .4הרשת תחובר ע"י מריחת טיט צמנט מוכן במפעל ברצועה שרוחבה 20 ,ס"מ ,הטבעת הרשת
בשכבת הטיט ומריחת שכבת טיט נוספת מעל הרשת.
 .5תיקון טיח מעל הסדק  ,בתחום שפורק הטיח הקיים ,לפי האמור בסעיף  ,60.62.01.060אך
ללא שכבת ההרבצה.
 .6בסדקים שרוחבם עולה על  8מ"מ יש לבצע איטום בחומר אטימה גמיש כגון "סיקפלקס FC
 "11או ש"ע ,האיטום יבוצע לפני התקנת הרשת ושכבת האיטום תהיה שקועה כ 3-מ"מ
ממישור הקיר .לפני יישום חומר האטימה יש לנקות את דפנות הסדק ולבצע שכבה של
פריימר לפי הוראות היצרן.
 .7המדידה לפי אורך נטו של הסדקים ללא הבדל בין סדקים בגדלים שונים ו/או בצורות שונות
ו/או במיקום כלשהו .אורך הסדק מדוד בקו ישר המחבר בדרך הקצרה ביותר בין קצוות
הסדק.

 60.62.01.075תיקוני פסיפס ברמת פגיעות של עד  10%משטח הפסיפס
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קילוף וסילוק כל הפסיפס והטיח הקיים .
ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק שאריות טיח ישן ,סיד ואבק.
שיקום בטונים לפי סעיף 60.62.02.060
ביצוע שכבת הרבצה של טיח צמנט  -מלט מוכן במפעל.
שכבת מיישרת של טיח צמנט בעובי  8-12מ"מ  -מלט מוכן במפעל.
תיקון באריחי פסיפס בדומה לקיים
(יש לקבל אישור בכתב של כל נציגי השיפוץ טרם התחלת הביצוע).
בסיום העבודה יש לבצע שטיפה במים של כל השטח וניקוי האריחים עם ספוג.
המדידה לפי שטח נטו (מ"ר) של כל שטח הפסיפס לרמת פגיעות של  10%משטח הפסיפס
ו  10%משטח הבטון

 60.62.01.77תוספת לתיקוני פסיפס ברמת פגיעות העולה על  10%ועד  20%משטח הפסיפס
הכל לפי סעיף  60.62.01.075לעיל.
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 60.62.01.080פירוק שכבת טיח צמנטי מותז
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק בשלמות של שכבת טיח צמנטי מותז קיים ,ללא הבדל בין טיח צמנטי מותז
מסוגים שונים ודוגמאות שונות.
 .2הפירוק יבוצע באמצעות מרית ("שפכטל" גירוד)  ,או באמצעו גרזן/אזמל ידני ,או באמצעות
פטישון/אזמל חשמלי ,או בשילוב כלשהו של האמצעים הנ"ל וכל אמצעי מתאים אחר
שהקבלן ימצא לנכון להשתמש.
 .3הפירוק ייעשה בזהירות ,באופן שהנזק לשכת הטיח המיישרת (השכבה שמתחת לטיח המותז)
יהיה מזערי .אם ייגרמו נזקים לשכבת הטיח המישרת  ,עקב שימוש בשיטות עבודה ו/או
בציוד שאינם מתאימים ,יידרש מהקבלן לבצע תיקונים על חשבונו .קביעתו של המפקח
בנושא זה תהיה סופית ומכרעת.
 .4לאחר הפירוק תישאר שכבת הטיח המיישרת (שמתחת לטיח המותז) כשהיא שלמה ככל
שאפשר וחשופה לגמרי מכל שאריות הטיח המותז.
 .5המדידה לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה .12

 60.62.01.090פירוק שכבת טיח אקרילי מותז (טמבורטקס/קניטקס וכו')
סעיף זה מתייחס לפירוק של ציפוי מרקם מסוג "טמבורטקס" או "קניטקס" או שליכטה צבעונית
וכד'.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק בשלמות של שכבת טיח אקרילי מותז קיים ,ללא הבדל בין טיח אקרילי מותז
מסוגים שונים ודוגמאות שונות.
 .2הפירוק יבוצע באמצעות התזת מים בלחץ גבוה ,או באמצעות מרית ("שפכטל" גירוד) ,או
באמצעות גרזן/אזמל ידני ,או באמצעות פטישון /אזמל חשמלי ,או באמצעות חימום עם
ברנר ,או באמצעות ממיס מסוג המומלץ ע"י היצרן ,או בשילוב כלשהו של האמצעים הנ"ל ,או
כל אמצעי מתאים אחר שהקבלן ימצא לנכון להשתמש.
 .3הפירוק ייעשה בזהירות  ,באופן שהנזק לשכבת הטיח המיישרת (השכבה שמתחת לטיח
המותז) יהיה מזערי .אם ייגרמו נזקים לשכבת הטיח המיישרת ,עקב שימוש בשיטות עבודה
ו/או בציוד שאינם מתאימים ,יידרש הקבלן לבצע תיקונים על חשבונו .קביעתו של ה מפקח
בנושא זה תהיה סופית ומכרעת.
 .4לאחר הפירוק תישאר שכבת הטיח המיישרת (שמתחת לטיח המותז) כשהיא שלמה ככל
שאפשר וחשופה לגמרי מכל שאריות הטיח המותז.
 .5המדידה לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה .12
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 60.62.01.100פירוק כל שכבות הטיח הקיימות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק בשלמות של כל שכבות הטיח הקיימות ,ללא הבדל בין סוגי טיח שונים וללא
הבדל במספר השכבות.
 .2הפירוק יבוצע באמצעות התזת מים בלחץ גבוה ,או באמצעות מרית ("שפכטל" גירוד) ,או
באמצעות גרזן /אזמל ידני ,או באמצעות פטישון /אזמל חשמלי ,או בשילוב כלשהו של
האמצעים הנ"ל ,או כל אמצעי מתאים אחר שהקבלן ימצא לנכון להשתמש.
 .3הפירוק ייעשה בזהירות ,באופן שהנזק לקיר הבנוי ולאלמנטי הבטון יהיה מזערי .אם ייגרמו
נזקים לקירות הבנויים ולאלמנטי הבטון ,עקב שימוש בשיטות עבודה ו/או בציוד שאינם
מתאימים ,יידרש הקבלן לבצע תיקונים על חשבונו .קביעתו של המפקח בנושא זה תהיה
סופית ומכרעת.
 .4לאחר הפירוק יישארו הקיר הבנוי ואלמנטי הבטון כשהם שלמים ככל שאפשר וחשופים
לגמרי מכל שאריות של טיח.
 .5המדידה לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה .12

 60.62.01.110רשת לשריון הטיח
סעיף זה כולל את המפורט להלן:
 .1הרשת תהיה מסיבי זכוכית ,גודל ה"עין"  6*6מ"מ ,המשקל  200גרם למ"ר וחוזק המתיחה
 250נ' לס"מ לפחות.
 .2הרשת תהיה עמידה בסביבה אלקלית  .לא תהיה ירידה גדולה מ 30%-בחוזק המתיחה לאחר
השרייה במשך  28יום בתמיסת נתרן הידרוקסידי .5%
 .3הרשת תותקן בשכבת ההרבצה  .לצורך התקנת הרשת יש לבצע את שכבת ההרבצה בשני
שלבים .בשלב ראשון מבצעים כמחצית עובי השכבה ובעודה טרייה מטביעים בתוכה את
הרשת ואז מבצעים את השלמת עובי השכבה באופן שהרשת תהיה מכוסה במלואה.
 .4מחיר שכבת ההרבצה אינו כלול במסגרת סעיף זה .מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר הטיח
החדש המתבצע בקירות אלה.
 .5מחיר סעיף זה כולל את העבודה הקשורה בביצוע שכבת ההרבצה בשני שלבים ,לצורך
הדבקת הרשת.
 .6המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים (כגון בניה נקייה ,בטון חשוף ,ציפוי שיש או פסיפס וכד') ,ששטחם
עולה על  1.0מ"ר.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים")  ,כיון שבהם לא מבצעים את
השריון ברשת.
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 60.62.01.200תשלום למכון בדיקה מוסמך לבדיקת שליפת טיח.
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עבודות בקירות חוץ
פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.62עבודות בקירות חוץ
תת פרק משנה  -60.62.02עבודות שיפוץ קירות
 60.62.02.010שיפוץ קירות טיח חלק וגימור בשכבת טיח מותז וצבע אקרילי
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח חלק קיים ו/או טיח צמנטי מותז קיים מסוג כלשהו.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2שפשוף וגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן ע"י נייר לטש ו/או מרית ("שפכטל") ו/או
מלטשת חשמלית ו/או כל ציוד מתאים אחר ,ידני או חשמלי ,ושטיפה בלחץ מים גבוה של 150
אטמס' לניקוי פיח ,אבק ושומנים.
 .3במידה וקיימים קירות המכוסים בשכבת זפת ,יש לקלף ולסלק את שכבת הזפת בשלמותה,
וגם את כל שכבות הטיח שמתחת לזפת ,ע"י גירוד באמצעות ציוד ידני או חשמלי ,ו/או בכל
שיטה מתאימה אחרת .בכל הקטעים הנ"ל יבוצעו תיקוני טיח .עבודה זו (פירוק הזפת וביצוע
תיקוני טיח) תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות ( – 60.62.01.060תיקוני
טיח).
 .4במידה והטיח הקיים הוא טיח צמנטי מותז יש לקצץ את כל הקצוות שלו ע"י מרית
("שפכטל" גירוד) ואח"כ לנקות היטב ע"י מברשות פלדה ולשטוף במים להורדת כל האבק
וחלקיקי הטיח הרופפים.
 .5פירוק וסילוק חלקי טיח סדוקים ו/או מתפוררים ו/או שאינם מחוברים לקיר וביצוע תיקוני
טיח .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף -60.62.01.060
תיקוני טיח).
 .6פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון .עבודה זו תימדד ותשולם
במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף  -60.62.06.010תיקוני בטון).
 .7טיפול בסדקים לרבות אטימה ,רשת שריון ותיקון .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף
אחר בכתב הכמויות (סעיף  -60.62.01.070תיקוני סדקים בטיח).
 .8מריחת יסוד צמנטית ("פרימר") על כל שטח הקירות .הפריימר מורכב מתערובת יבשה של
צמנט וחול גס ביחסי נפח  , 1:1אשר מוסיפים לה תערובת נוזלית של מוסף הדבקה ומים
ביחס של  ,1:1עד שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת (המשחה תהיה בסמיכות כמו
שמנת).
 .9ביצוע טיח מותז לפי המפורט בסעיף  60.62.01.030סעיפי משנה .2,3,4,5,6,7
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 .10חשפי הפתחים ("גליפים") יהיו עם גימרו של טיח מותז כמו הקירות ,או עם גימור חלק ,לפי
הוראות המפקח .כאשר הדרישה היא לגימור טיח חלק ,כוללת העבודה את כל האמור בסעיף
זה ,למעט שכבות הטיח המותז.
 .11צביעת הטיח המותז (כולל ה"גליפים")  ,במערכת צבע אקרילי  .את ביצוע הצביעה אפשר
להתחיל רק לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש והקיר יבשים לחלוטין .מערכת
הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:

מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל מ.ד"
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות"AC-100" -

מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רב כיסוי" ,באישור המפקח בלבד.
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "דלקול"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -קולורי".

 .12בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .13בביצוע סעיף משנה  10לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .14המדידה לפי שטח נטו של הקירות בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים (כגון בניה נקייה ,בטון חשוף ,ציפוי שיש או פסיפס וכד') ,ששטחם
עולה על  1.0מ"ר.
את שטח תיקוני הטיח ותיקוני הבטון לא מורידים משטח הקירות.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים") ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ .מחיר
ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ הם
יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.
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 60.62.02.020שיפוץ קירות טיח חלק וגימור בצבע גמיש
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח חלק קיים.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2שפשוף וגירוד הקירות והורדת זפת מהקירות לפי סעיף  60.62.02.010סעיפי משנה .3,2
 .3תיקוני הטיח  ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון לפי סעיף  60.62.02.010סעיפי משנה .4,5,6,7
 .4מודגש בזאת כי כל תיקוני הטיח ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון ,חייבים להיות מוחלקים
ומיושרים לפי מישור אחיד אשר יהיה שקוע כ 1-מ"מ מהמישור הכללי של הטיח הקיים.
 .5אשפרה במשך שלושה ימים לתיקוני הטיח ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון הנ"ל .את עבודות
הצביעה אפשר להתחיל רק לאחר שהתיקונים והקיר יבשים לחלוטין.
 .6צביעת כל שטחי התיקונים בשכבה אחת של צבע יסוד וביצוע החלקה ומילוי עם חומר
להחלקה ,עד ליישור מלא של כל שטחי התיקונים והתאמתם למישור הטיח הקיים .צבע
היסוד והחומר למילוי והחלקה יהיו ממערכת הצבע הגמיש להלן.
 .7צביעת כל שטח הקירות ,לרבות קטעי התיקונים (כולל ה"גליפים")  ,במערכת צבע גמיש.
מערכת הצבע הגמיש תתאים לדרישות ת"י  1731לגבי מערכת המיועדת למשטחים חיצוניים
ומיועדת לגשר על פני סדקים עד  2מ"מ .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע גמיש -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת" -רב גמיש יסוד קושר"
חומר לשקעים  ,חורים וכד'" -רב גמיש מרק למילוי"
חור לסדקים" -רב גמיש מילוי גמיש"
צבע עליון בשתי שכבות" -רב גמיש מרקם חלק" ,או "רב גמיש מרקם עדין" ,או "רב גמיש
מרקם בינוני" ,או "רב גמיש מרקם גס" .כמות החומר של הצבע העליון ,בכל אחד
מהמרקמים הנ"ל ,תתאים לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ  ,לפי ת"י .1731
מערכת צבע גמיש -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת" -פריימר "X
חומר להחלקה ,למילוי שקעים ,חורים וכד'" -אלטק ויולט"
חומר לסדקים" -נירוסיל סופר" ו/או "מרק קיר גמיש"
צבע עליון בשתי שכבות" -סופר גמיש חלק" ,או "סופר גמיש  ,"K 1/4או "סופר גמיש , "K 1/2
או "סופר גמיש  ,"K1או "סופר גמיש  ,"K2או "סופר גמיש  ."K3כמות החומר של הצבע
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העליון ,בכל אחד מהמרקמים הנ"ל ,תתאים לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י
.1731
 .8בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .9בביצוע סעיף משנה  6לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .10המדידה לפי סעיף  , 60.62.02.010סעיף משנה .14
 60.62.02.025שכבת הגנה עליונה על גבי צבע/שליכטה גמיש/ה
 .1שכבת הגנה עליונה על גבי צבע/שליכטה גמיש/ה תבוצע בצבע פוליאוריטני כדוגמת טמגלס או
ש"ע בעובי  25מיקרון בגוון הצבע/שליכטה שמתחת.
 .2המ דידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם בטון חשוף (כגון בניה נקייה ,טיח מסוגים שונים ,ציפוי שיש או פסיפס וכד')
ששטחם עולה על  1.0מ"ר.
את שטח תיקוני הבטון לא מורידים משטח הקירות.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ
הם יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.

 60.62.02.030שיפוץ קירות טיח מותז וגימור בשכבת טיח מיישר ,שליכטה וצבע גמיש
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח מותז קיים מסוג כלשהו.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2פירוק וסילוק שכבת הטיח המותז הקיים ,לפי סעיף  60.62.01.080ו/או סעיף .60.62.01.090
 .3תיקוני הטיח ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון לפי סעיף  60.62.02.010סעיפי משנה .4,5,6,7
 .4מריחת יסוד צמנטית ("פרימר") על כל שטח הקירות .הפריימר מורכב מתערובת יבשה של
צמנט וחול גס ביחסי נפח  , 1:1אשר מוסיפים לה תערובת נוזלי של מוסף הדבקה ומים ביחס
של  , 1:1עד שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת (המשחה תהיה בסמיכות כמו שמנת).
 .5ביצוע שכבת טיח מיישרת על הקירות ,לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה  ,5אבל בעובי 4-6
מ"מ ועם גמר חלק ואחיד.
 .6בשכבת הטיח לעיל כלול עיבוד ויישור של כל הפינות וחשפי הפתחים ("קנטים" ו"-גליפים").
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 .7אשפרה במשך שלושה ימים לשכבת הטיח הנ"ל.
 .8צביעה במערכת צבע גמיש לפי סעיף  ,60.62.02.020סעיף משנה .6,7,8
 .9המדידה לפי סעיף  60.62.02.010סעיף משנה .14

 60.62.02.040שיפוץ קירות טיח חלק וגימור ב"שליכט" אקרילי גמיש
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח חלק קיים.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2שפשוף וגירוד הקירות והורדת זפת מהקירות לפי סעיף  60.62.02.010סעיפי משנה .3,2
 .3תיקוני הטיח ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון לפי סעיף  60.62.02.010סעיפי משנה 4,5,6,7
(תשלום בנפרד).
 .4מודגש בזאת כי כל תיקוני הטיח ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון ,חייבים להיות מוחלקים
ומיושרים במישור אחיד עם הטיח הקיים.
 .5אשפרה במשך שלושה ימים לתיקוני הטיח ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון הנ"ל.
 .6ציפוי הטיח (כולל ה"גליפים") ,במערכת "שליכט" אקרילי .את ביצוע הציפוי אפשר להתחיל
רק לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש והקיר יבשים לחלוטין.
מערכת ה"שליכט" האקרילי תתאים לדרישות ת"י  1731לגבי מערכת המיועדת למשטחים
חיצוניים ומיועדת לגשר על פני סדקים עד  2מ"מ .מערכת ה"שליכט" תהיה אחת מהמפורטות
להלן:
מערכת "שליכט" אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת" -שליכט אקרילי צבע יסוד"
ציפוי עליון בשכבה אחת – "שליכט אקרילי גראפיטו" ,או "שליכט אקרילי למאטו" ,או
"שליכט אקרילי סיינה" .כמות החומר של הציפוי העליון ,בכל אחד מהמרקמים הנ"ל,
תתאים לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י .1731
מערכת "שליכט" אקרילי -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת" -פריימר לצבעוני"
ציפוי עליון בשכבה אחת – "צבעוני -שליכט אקרילי  M-100בינוני" ,או "צבעוני -שליכט
אקרילי  M-200גס" .כמות החומר של הציפוי העליון ,בכל אחד מהמרקמים הנ"ל ,תתאים
לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י .1731
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מערכת "שליכט" אקרילי -תוצרת חב' "דקוליין" או חב' "נדיר" או "טיח הארץ".
צבע יסוד  +ציפוי עליון ע"פ הנחיות יצרן.

 .7בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הציפוי בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .8בביצוע סעיף משנה  5לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הציפוי על
הקיר ,בכל אחת מהשכבות .בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא ,יידרש הקבלן לבצע  ,על
חשבונו ,שכבות נוספות עד לקבלת התוצאה הנדרשת .קביעת המפקח בנדון תהיה סופית
ומכרעת.
 .9המדידה לפי סעיף  ,60.62.02.010סיעף משנה .14

 60.62.02.050שיפוץ קירות טיח מותז וגימור בשכבת טיח מיישר ו"שליכט" אקרילי
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח מותז קיים מסוג כלשהו.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2לשיקול והחלטת מפקח בלבד בזמן העבודה ,פירוק וסילוק שכבת הטיח המותז הקיים,לפי
סעיף  60.62.01.080ו/או סעיף ( 60.62.01.090עלות כלולה במחיר).
 .3תיקוני הטיח  ,תיקוני הסדקים ותיקוני הבטון לפי סעיף  ,60.62.02.010סעיפי משנה 4,5,6,7
(תשלום בנפרד).
 .4מריחת יסוד צמנטית ("פריימר") על כל שטח הקירות .הפריימר מורכב מערוב יבשה של צמנט
וחול גס ביחסי נפח  , 1:1אשר מוסיפים לה תערובת נוזלית של מוסף הדבקה ומים ביחס של
 ,1:1עד שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת (המשחה תהיה בסמיכות כמו שמנת).
 .5ביצוע שכבת טיח מיישרת על הקירות ,לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה  ,5אבל בעובי 4-6
מ"מ ועם גמר חלק ואחיד.
 .6בשכבת הטיח לעיל כלול עיבוד ויישור של כל הפינות וחשפי הפתחים ("קנטים" ו"גליפים").
 .7אשפרה במשך שלושה ימים לשכבת הטיח הנ"ל.
 .8מערכת "שליכט" אקרילי עם פריימר מגוון לפי סעיף  , 60.62.02.040סעיפי משנה .5,6,7
 .9המדידה לפי סעיף  ,60.62.02.010סיעף משנה .14
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 60.62.02.060שיפוץ שטחי בטון גלוי/חשוף
העבודה מתייחסת לכל שטחי הבטון הגלויים/חשופים שהשטח הכולל בו יבוצע שיקום בטון אינו
עולה על  10%משטח הקיר כולו .העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2חיצוב בכל מקום בו נראים פגמים וסדקים המעידים על תחילת קורוזיה ובכל מקום בו
לבטון צליל חלול בבדיקה בפטיש .בכל מקרה יש לסלק כל בטון רך ,מתפורר ,סדוק סדיקת
שטח ,בטון שמרקם פניו נפגע מריכוזי מלחים או תפרחות ובטון בו נראים קיני חצץ .בכל
מקום בו יש סדקים עוברים עמוקים ייעשה חצוב מצידי הסדקים .בכל מקרה יעלה עומק
החיצוב ב 2-ס"מ לפחות על עומק הבטון שנפגע.
 .3רוחב ואורך החיצוב יעלה בלפחות  6ס"מ על רוחב ואורך הבטון שנפגע (לפחות  3ס"מ מכל
צד) .עבודות החיצוב כוללות גם חיצוב מעל ומתחת למוטות פלדה שנפגעו מקורוזיה  -לפחות
 10מ"מ מסביב לכל מוט שנפגע או מסביב לחריץ שנשאר לאחר סילוק המוט אם היה צורך
לסלקו ,ובאורך העולה ב 3-ס"מ מכל צד במקום שבו נפגע המוט ע"י קורוזיה ,הכל בהתאם
לתכניות ו/או להוראות המהנדס מטעם הקבלן ובאישור המפקח.
 .4החיצוב מסביב לפרופילי הפלדה שנפגעו ייעשה בהתאם להוראות המהנדס מטעם הקבלן
ובאישור המפקח .החיצוב ייעשה בזהירות ,בפטישים מכניים קלים הטעונים אישור המהנדס
מטעם הקבלן והמפקח .באזורים רגישים במיוחד ייעשה החיצוב בעבודת ידיים ,בפטיש
ובאיזמיל.
 .5היקף שטחי המקומות שיתוקנו ,יעובד בקו ישר ובזווית ניצבת לפני הבטון .העיבוד יעשה על
ידי ניסור במשור אבן ,בדיסק או בחיצוב ניצב לפני הבטון ולעומק העולה על פי שניים גודל
הגרגיר המרבי של האגרגט הגס שבמלט או בבטון לתיקון ,אך בכל מקרה לעומק של  5מ"מ
לפחות .לא יוחל בכל עבודת סיתות לפני קבלת אשור המהנדס מטעם הקבלן והמפקח.
 .6יש לקבל את אישור המהנדס מטעם הקבלן והמפקח ,לסיתות שנעשה לפני המשך עבודות
התיקונים בכל מקום ומקום.
 .7במקומות שייקבעו על ידי המהנדס מטעם הקבלן ובאישור המפקח ,ייחתכו המוטות הפגומים
ובמקומם יורכבו מוטות חדשים בקוטר הקיים .חיתוך המוטות ייעשה במשור מכני מתאים.
מוטות חדשים ירותכו לקיימים ויעוגנו בבטון עם עוגנים מיוחדים .המוטות יחוזקו לבטון או
לטפסות בעזרת שומרי מרחק מבטון צפוף בכמות המבטיחה יציבותם בעת פעולות התיקון.
בכל מקרה יורחקו המוטות ½ ס"מ לפחות מפני הבטון החצובים ועובי הכיסוי לשפה
החיצונית יהיה  1.5ס"מ לפחות ,אלא אם אושר אחרת ע"י המהנדס מטעם הקבלן והמפקח.
 .8אחר גמר החיצוב יש לנקות את מוטות הזיון ופרופילי הפלדה שנחשפו מכל חלודה וקרומים
אחרים עד אשר לא יישארו סימני חלודה על פניהם.
 .9שטחי הבטון המיועדים לציפוי במלט צמנטי ,הן הבריאים והן המסותתים בחיצוב כנ"ל ינוקו
מכל חומרים זרים ויחוספסו במברשת פלדה מכנית .עומק השכבה שתחוספס בכל מקרה,
לפחות  2מ"מ.
 .10תיקונים יבוצעו בפריימר ומלט צמנטי משופר באמולסיה פולימרית ביישום ידני
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 .11התיקונים ,ייעשו במקומות שיסומנו על ידי המהנדס מטעם הקבלן והמפקח .הפריימר והמלט
יהיו מוצר מסחרי מוכן מראש במפעל משל יצרן מוכר כגון סיקה ראפ פאאור של חברת
סיקה ,או סטרקצרייט  100של טורו ,או ריפרה של וובר ,או ראפמור של כרמית ,או ש"ע,
העומד בתקן האירופאי  .4Rמקור המלט טעון אישור המפקח מראש .האשור יינתן רק על
סמך דוקומנטציה מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד לתיקונים מהסוג בו מדובר ,שיש אתו
ניסיון בשטח והוכח תפקודו לזמן ארוך .יישום הפריימר והטיח ואשפרתו יעשו עפ"י הוראות
היצרן.
 .12פני הבטון ישוקמו על ידי מבצע מיומן למישור ומרקם הבטון הקיים באופן שלא יובחן
התיקון
 .13כל השטח ימרח באינאיביטור מהספקת ספק המלט הצמנטי המשופר כנ"ל ,על פי הנחיות
היצרן .שכבה סופית תהייה כיסוי פוטאציום סיליקאט מדולל בפיגמנט משל ספק הצבע
בכמות ובגוון שיבחרו על ידי המפקח
 .14המדידה לפי שטח נטו של הבטון ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינםבטון חשוף/גלוי . ,במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים") ,
אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ .מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי
הפתחים נטו עולה על  25ס"מ הם יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.
 .15העסקת המהנדס מטעם הקבלן כנ"ל כלולה במחיר העבודה.
 .16עבור הסרת צבע אם תידרש ישולם בנפרד.
 .17עבור הספגה באינהיביטור אם תידרש ישולם בנפרד.
 .18עבו תוספת של כל  5%ברמת הבטון הפגוע מעבר ל 10%כנ"ל תשולם לקבלן תוספת של ₪ 50
לכל שטח הבטון.

 60.62.02.070שיפוץ קירות טיח חלק וגימור במערכת צבע פוליאוריטנית גמישה
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח חלק קיים.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2שפשוף וגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן ע"י נייר לטש ו/או מרית ("שפכטל" גירוד) ו/או
מלטשת חשמלית ו/או כל ציוד מתאים אחר ,ידני או חשמלי ,ושטיפה בלחץ מים גבוה של 150
אטמס' לניקוי פיח ,אבק ושומנים..
 .3במידה וקיימים קירות המכוסים בשכבת זפת ,יש לקלף ולסלק את שכבת הזפת בשלמותה,
וגם את כל שכבות הטיח שמתחת לזפת ,ע"י גירוד באמצעות ציוד ידני או חשמלי ,ו/או בכל
שיטה מתאימה אחרת .בכל הקטעים הנ"ל יבוצעו תיקוני טיח .עבודה זו (פירוק הזפת וביצוע
תיקוני טיח) תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף  -60.62.01.060תיקוני
טיח).
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 .4פירוק וסילוק חלקי טיח סדוקים ו/או מתפוררים ו/או שאינם מחוברים לקיר וביצוע תיקוני
טיח .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף -60.62.01.060
תיקוני טיח).
 .5פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון .עבודה זו תימדד ותשולם
במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעף  -60.62.06.010תיקוני בטון).
 .6טיפול בסדקים לרבות אטימה ,רשת שריון ותיקון .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף
אחר בכתב הכמויות (סעיף  -60.62.01.070תיקוני סדקים בטיח).
 .7יישום מערכת הצבע הפוליאוריטני עם הרשת על הקירות (כולל ה"גליפים")  .את ביצוע
מערכת הצבע אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת התיקונים ולאחר שהקירות יבשים
לחלוטין .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע פוליאוריטני (עם רשת) – מסוג "גלזורה גלס"
▪

שכבת יסוד מסוג "פריימר גלס".

▪

שכבה של דבק אקרילי גמיש מסוג "דבק גלס".

▪

רשת מסיבי זכוכית מוטבעת בשכבת הדבק הרטוב ומהודקת באמצעות רולר (הרשת
תהיה לפי סעיף  ,60.62.01.110סעיפי משנה .)1,2

▪

שכבה שנייה של דבק אקרילי גמיש מסוג "דבק גלס" לכיסוי מלא של הרשת.

▪

שתי שכבות של צבע מסוג "אקרילגלס".

▪

שתי שכבות של צבע פוליאוריטני בגימור מט משי או מבריק.

מערכת צבע פוליאוריטני (עם רשת) – תוצרת "נירלט"
▪

שכבה של דבק מסוג " דבק לרשתות".

▪

רשת מסיבי זכוכית מוטבעת בשכבת הדבק הרטוב ומהודקת באמצעות רולר (הרשת תהיה
לפי סעיף  60.62.01.110סעיפי משנה .)1,2

▪

שכבה שנייה של דבק מסוג "דבק לרשתות" לכיסוי מלא של הרשת.

▪

שכבה של צבע מסוג "סופר גמיש".

▪

שתי שכבות של "אוניגלס" (דו רכיבי) בגימור מט משי או מבריק.

 .8לפני ביצוע מערכת הצבע הפוליאוריטני עם רשת ,על הקבלן לבצע מספר דוגמאות בגודל של
 1.0/1.0מ' במקום שיקבע המפקח .כל דוגמה תכלול את כל השכבות של מערכת הציפוי (סעיף
משנה  6לעיל)  .מתוך הדוגמאות הנ"ל תיבחר הדוגמה (גוון וטקסטורה) לפיה יבצע הקבלן את
מערכת הציפוי הנ"ל .מספר הדוגמאות ייקבע ע"י המפקח .עבור ביצוע הדוגמאות לא ישולם
לקבלן.
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 .9בנוסף ,לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .10בביצוע סעיף משנה  6לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .11המדידה לפי סעיף  ,60.62.02.010סעיף משנה .14

 60.62.02.080שיפוץ קירות טיח מותז וגימור במערכת צבע פוליאוריטנית גמישה
סעיף זה מתייחס לשיפוץ קירות עם טיח צמנטי מותז קיים מסוג כלשהו
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2שפשוף וגירוד הטיח המותז במברשות פלדה להורדת סיד ,שומנים ,צבע ישן וכד' ,ו/או
באמצעות ציוד מתאים אחר ,ידני או חשמלי ,ושטיפה בלחץ מים גבוה של  150אטמס' לניקוי
פיח ,אבק ושומנים..
 .3פירוק וסילוק חלקי טיח סדוקים ו/או מתפוררים ו/או שאינם מחוברים לקיר וביצוע תיקוני
טיח .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף -60.62.01.060
תיקוני טיח) .תיקוני הטיח יהיו עם גימור טיח מותז בדוגמה ומרקם לפי הקיים ויהיו במישור
אחיד עם פני הטיח הקיים.
 .4פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון .עבודה זו תימדד ותשולם
במסגרת סעף אחר בכתב הכמויות (סעיף  -60.62.06.010תיקוני בטון).
 .5טיפול בסדקים לרבות אטימה ,רשת שריון ותיקון .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף
אחר בכתב הכמויות (סעיף  -60.62.01.070תיקוני סדקים בטיח).
יישום מערכת הצבע הפוליאוריטני על הקירות (כולל ה"גליפים")  .את ביצוע מערכת הצבע אפשר
להתחיל רק לאחר סיום אשפרת התיקונים ולאחר שהקירות יבשים לחלוטין .מערכת הצבע תהיה
אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע פוליאוריטני – מסוג "גלזורה גלס"
▪

שכבת יסוד מסוג "בונדרול".

▪

שתי שכבות של טקסטורה אקרילית גמישה.

▪

שתי שכבות של צבע אקרילי גמיש מסוג "אקרילגלס".

▪

שתי שכבות של צבע פוליאוריטני בגימור מט משי או מבריק.
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מערכת צבע פוליאוריטני– תוצרת "נירלט"
▪

שכבת יסוד מסוג "פריימר ."X

▪

שכבה של צבע מסוג "סופר גמיש טקסטורה".

▪

שתי שכבות של "אוניגלס" (דו רכיבי) בגימור מט משי או מבריק.

 .6לפני ביצוע מערכת הצבע הפוליאוריטני ,על הקבלן לבצע מספר דוגמאות בגודל של  1.0/1.0מ'
במקום שיקבע המפקח .כל דוגמה תכלול את כל השכבות של מערכת הציפוי (סעיף משנה 5
לעיל) .מתוך הדוגמאות הנ"ל תיבחר הדוגמה (גוון וטקסטורה) לפיה יבצע הקבלן את מערכת
הציפוי הנ"ל .מספר הדוגמאות ייקבע ע"י המפקח .עבור ביצוע הדוגמאות לא ישולם לקבלן.
 .7בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .8בביצוע סעיף משנה  5לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .9המדידה לפי סעיף  ,60.62.02.010סעיף משנה .14

 60.62.02.100שיפוץ קירות בטון חשוף בצבע אקרילי
העבודה כולל את המפורט להלן:
 .3הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .4ניקוי ושטיפת הקירות באמצעות התזת מים בלחץ של  150אטמוספירות ,או באמצעות שיטה
מתאימה אחרת ,להורדת חלקי בטון רופפים ,כלורידים ,פיח ,שומנים ,לכלוך  ,אבק וכד'.
 .5תיקון הבטונים לפי סעיף  60.62.02.060לעיל .צביעת קירות הבטון (כולל ה"גליפים") ,
במערכת צבע אקרילי .את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת התיקונים
ולאחר שהקירות יבשים לחלוטין .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אקרילי– תוצרת "טמבור"
צבע עלון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל מ.ד"
מערכת צבע אקרילי– תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות – ""AC-100
מערכת צבע אקרילי– תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רב כיסוי" ,באישור המפקח בלבד.
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 .6בביצוע סעיף משנה  3לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .7במקום סעיף משנה  3לעיל יבצע הקבלן ,ללא שינוי במחיר ,צביעה בצבע שקוף .מערכת הצבע
תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע שקוף– תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל שקוף"
מערכת צבע שקוף– תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -קנדריי"
מערכת צבע שקוף– תוצרת "סיקה"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רודרסיל "H-224
 .8החומרים מתוצרת "נירלט" ו"סיקה" הם חומרים שנספגים בתשתית ויש ליישם אותו עד
למצב שהשטח ספוג ורווי בחומר.
 .9בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .10המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם בטון חשוף (כגון בניה נקייה ,טיח מסוגים שונים ,ציפוי שיש או פסיפס וכד')
ששטחם עולה על  1.0מ"ר.
את שטח תיקוני הבטון לא מורידים משטח הקירות.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ
הם יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.

 60.62.02.110שיפוץ קירות בטון חשוף בצבע פוליאוריטני
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2כל האמור בסעיף  ,60.62.02.100סעיפי משנה  1,2,3לעיל.
 .3צביעת קירות הבטון (כולל ה"גליפים")  ,בצבע מגן לבטון .את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל
רק לאחר סיום אשפרת התיקונים ולאחר שהקירות יבשים לחלוטין.
מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:

67

מערכת צבע מגן– תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשתי שכבות" -צבע יסוד טמגלס"
צבע עליון בשכבה אחת" -צבע עליון טמגלס"
מערכת צבע מגן– תוצרת "סיקה"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סיקה קולור  680-Sפיניש"
מערכת צבע מגן– תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת" -יסוד אפוקסי לאוניגלס "331
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -אוניגלס"
 .4בביצוע סעיף משנה  2לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .5בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .6המדידה לפי סעיף  ,60.62.02.100סעיף משנה .9

 60.62.02.120צביעת קירות בטון חשוף במערכת הגנה לבטון של סיקה
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2כל האמור בסעיף  , 60.62.02.100סעיפי משנה  1,2,3לעיל.
 .3צביעת קירות הבטון (כולל ה"גליפים")  ,במערכת הגנה לבטון .את ביצוע הצביעה אפשר
להתחיל רק לאחר סיום אשפרת התיקונים ולאחר שהקירות יבשים לחלוטין .מערכת הצבע
תהיה כדלהלן:
מערכת הגנה לבטון -תוצרת "סיקה"
חומר הספגה לבטון ( 3-5שכבות) – "סיקה פרוגארד "903
צמנט אטימה פולימרי בשתי שכבות – "סיקה טופ סיל "107
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סיקה קולור  680-Sפיניש"
 .4בביצוע סעיף משנה  2לעיל  ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל אחת מהשכבות .בכל מקרה שבו לא יתקבל כיסוי מלא ,יידרש הקבלן לבצע
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שכבות נוספות ,על חשבונו ,עד לקבלת התוצאה הנדרשת .קביעת המפקח בנדון תהיה סופית
ומכרעת .לגבי החומרים הנספגים בבטון יש ליישמם עד שהשטח ספוג ורווי לחלוטין.
 .5בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת ההגנה לבטון בכפוף להוראות
היצרן ,לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות
הכנה דרושות וכד'.
 .6המדידה לפי סעיף  ,60.62.02.100סעיף משנה .9
 60.62.02.125שיפוץ פריקסטים קיימים
סעיף זה מתייחס לאלמנטים דקורטיביים קיימים מבטון טרומי (פריקסטים) ,בצורות שונות,
אשר משולבים בקירות הבניין.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1ניקוי להורדת שומנים ,אבק ,לכלוך וכד' .במידה ויש צבע קיים ,יש להוריד את כל חלקי הצבע
הפגומים ,המתקלפים והרופפים.
 .2פירוק וסילוק חלקי פריקסט סדוקים ו/או מתפוררים ו/או שבורים ברמת פגיעות שאינה
עולה על  10%משטח ההיטל של קיר הפריקסטים וביצוע תיקוני בטון .גימור התיקונים יהיה
במרקם ודוגמה כמו הבטון הקיים בפריקסטים ובמישור אחיד עם פני הבטון הקיים ,ללא
בליטות ושקעים.
 .3צביעת הפירקסטים במערכת צבע אקרילי .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל מ.ד".
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות".AC-100" -
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רב כיסוי" ,באישור המפקח בלבד.
 .4בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן ,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .5בביצוע סעיף משנה  3לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
השטח הצבוע ,בכל 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.
 .6את הצביעה יש לבצע בכל חלקי הפריקסטים הגלויים כלפי חוץ.
 .7המדידה תהיה לפי שטח החזית של הפתח בו נמצאים הפריק סטים.
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 60.62.02.126שיפוץ וצביעת שטחים של בנייה נקייה
סעיף זה מתייחס לצביעת שטחים של בנייה נקייה מבלוקים ו/או לבנים אשר משולבים בקירות
הבניין:
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1ניקוי להורדת כלורידים ,שומנים ,פיח ,אבק ,לכלוך וכד' .במידה ויש צבע קיים ,יש להוריד
את כל חלקי הצבע הפגומים ,המתקלפים והרופפים .הניקוי יבוצע  ,במידת האפשר,
באמצעות התזת מים בלחץ גבוה ,או באמצעות שיטה מתאימה אחרת.
 .2צביעת שטחי הבנייה הנקייה במערכת צבע אקרילי .את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל רק
לאחר שהשטח יבש לחלוטין .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל מ.ד".
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות".AC-100" -
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רב כיסוי" ,באישור המפקח בלבד.
 .3בביצוע סעיף משנה  2לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
השטח הנצבע ,בכל 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.
 .4במקום סעיף משנה  2לעיל יבצע הקבלן ,ללא שינוי במחיר ,צביעה בצבע שקוף באחת
ממערכות הצבע המפורטות להלן:
מערכת צבע שקוף -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל שקוף"
מערכת צבע שקוף -תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -קנדריי"
מערכת צבע שקוף -תוצרת "סיקה"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רודרסיל ."H-224
 .5החומרים מתוצרת "נירלט" ,ו"סיקה" הם חומרים שנספגים בתשתית ויש ליישם אותם עד
למצב שהשטח ספוג ורווי בחומר.
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 .6בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן ,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .7המדידה לפי שטח החזית בפועל של כל קטעי הקיר עם בנייה נקייה.

 60.62.02.130תוספת מחיר פיגום לעבודות שיפוץ קירות לפי גובה הבנין
 .1בכל סעיפי כתב הכמויות אשר מתייחסים לתת פרק זה ,המחיר מתייחס לביצוע העבודה
במבנה שגובהו מעל  20מ"א.
 .2תוספת המחיר משולמת לפי שטח נטו של כלל שטח ברוטו של היקף מעטפת המבנה ממפלס
ק"ק עד פרפט מעקה הגג (לא כולל וקירות/פנים מעקה גג).
 .3כאשר הפרויקט כולל יותר מבניין אחד ,אזי לצורך קביעת רמת המחיר מצרפים את שטחי
הקירות בכל הבניינים.
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פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.62עבודות בקירות חוץ
תת פרק משנה  -60.62.03עבודות צביעת קירות
 60.62.03.010צביעת טיח צמנטי מותז בצבע אקרילי
סעיף זה מתייחס לצביעת טיח צמנטי מותז חדש.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1צביעת הטיח המותז (כולל ה"גליפים")  ,במערכת צבע אקרילי .את ביצוע הצביעה אפשר
להתחיל רק לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש והקיר יבשים לחלוטין .מערכת
הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -סופרקריל מ.ד"
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "נירלט"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות"AC-100" -
מערכת צבע אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות" -רב כיסוי" ,באישור המפקח בלבד.
 .2בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .3בביצוע סעיף משנה  1לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הטיח ,בכל אחת מהשכבות .בכל מקרה שבו לא יתקל כיסוי מלא ,יידרש הקבלן לבצע שכבות
נוספות ,על חשבונו ,עד לקבלת התוצאה הנדרשת .קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.
 .4המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים בטיח מותז (כגון בנייה נקייה ,בטון חשוף ,ציפוי שיש או פסיפס
וכד') ששטחם עולה על  1.0מ"ר.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ
הם יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.
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 60.62.03.020צביעת טיח חלק בצבע אקרילי גמיש
סעיף זה מתייחס לצביעת טיח חלק חדש.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1צביעת הטיח (כולל ה"גליפים")  ,במערכת צבע גמיש .את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל רק
לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש והקיר יבשים לחלוטין.
מערכת הצבע הגמיש תתאים לדרישות ת"י  1731לגבי מערכת המיועדת למשטחים חיצוניים
ומיועדת לגשר על פני סדקים עד  2מ"מ  .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטים להלן:
מערכת צבע גמיש -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת" -רב גמיש יסוד קושר"
חומר לשקעים ,חורים וכד'" -רב גמיש מרק למילוי"
חומר לסדקים" -רב גמיש מילוי גמיש"
צבע עליון בשתי שכבות" -ר גמיש מרקם חלק" ,או "רב גמיש מרקם עדין" ,או "רב גמיש
מרקם בינוני" ,או "רב גמיש מרקם גס" .כמות החומר של הצבע העליון ,בכל אחד
מהמרקמים הנ"ל ,תתאים לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י .1731
מערכת צבע גמיש -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת" -פריימר "X
חומר להחלקה  ,למילוי שקעים ,חורים וכד'" -אלטק ויולט"
חומר לסדקים" -נירוסיל סופר" ו/או "רק קיר גמיש"
צבע עליון בשתי שכבות" -סופר גמיש חלק" ,או "סופר גמיש  ,"K1/4או "סופר גמיש ,"K1/2
או "סופר גמיש  ,"K1או "סופר גמיש  ,"K2או "סופר גמיש  ."K3כמות החומר של הצבע
העליון ,בכל אחד מהמרקמים הנ"ל ,תתאים לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י
.1731
 .2בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן ,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות הכנה
דרושות וכד'.
 .3בביצוע סעיף משנה  1לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הטיח ,בכל 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.
 .4המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1:3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים בטיח חלק (כגון בנייה נקייה ,בטון חשוף ,צפוי שיש או פסיפס וכד')
ששטחם עולה על  1.0מ"ר.
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במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ
הם יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.

 60.62.03.030ציפוי טיח חלק ב"שליכט" אקרילי גמיש
סעיף זה מתייחס לציפוי טיח חלק חדש.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1ציפוי הטיח (כולל ה"גליפים")  ,במערכת "שליכט" אקרילי .את ביצוע הציפוי אפשר להתחיל
רק לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש והקיר יבשים לחלוטין.
מערכת ה"שליכט" האקרילי תתאים לדרישות ת"י  1731לגבי מערכת המיועדת למשטחים
חיצוניים ומיועדת לגשר על פני סדקים עד  2מ"מ  .מערכת ה"שליכט" תהיה אחת
מהמפורטים להלן:
מערכת "שליכט" אקרילי -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת" -שליכט אקרילי צבע יסוד"
ציפוי עליון בשכבה אחת" -שליכט אקרילי גראפיטו" ,או "שליכט אקרילי למאטו" ,או
"שליכט אקרילי סיינה" .כמות החומר של הציפוי העליון ,בכל אחד מהמרקמים הנ"ל,
תתאים לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י .1731
מערכת "שליכט" אקרילי -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת" -פריימר לצבעוני"
ציפוי עליון בשכבה אחת" -צבעוני – שליכט אקרילי  M-100בינוני"  ,או "צבעוני – שליכט
אקרילי  M-200גס" .כמות החומר של הציפוי העליון  ,בכל אחד מהמרקמים הנ"ל ,תתאים
לסיווג של גישור על סדקים עד  2מ"מ ,לפי ת"י .1731
מערכת "שליכט" אקרילי -תוצרת חב' "דקוליין" או חב' "נדיר"
צבע יסוד  +ציפוי עליון ע"פ הנחיות יצרן.

 .2בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת ה"שליכט" בכפוף להוראות
היצרן  ,לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות
הכנה דרושות וכד'.
 .3בביצוע סעיף משנה  1לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על הקי,
בכל 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.
 .4המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1:3מ"ר ושל
שטחים שאינם מטויחים בטיח חלק (כגון בנייה נקייה ,בטון חשוף ,צפוי שיש או פסיפס וכד')
ששטחם עולה על  1.0מ"ר.
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במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים")  ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על  25ס"מ
הם יימדדו וישולמו לפי שטחם ,כחלק משטח הקירות.
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פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.62עבודות בקירות חוץ

תת פרק משנה  -60.62.04עבודות חיפוי קירות
 60.62.04.010חיפוי קירות חוץ באריחי קרמיקה
סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות חיצוניים באריחי קרמיקה.
העבודה כוללת את המפורט להלן
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
קילוף וסילוק כל הטיח הקיים לפי סעיף .60.62.01.100
ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק שאריות טיח ישן ,סיד ואבק.
ביצוע שכבת הרבצה של טיח צמנט לפי סעיף  , 60.62.01.020סעיף משנה .4
רשת סיבי זכוכית לשריון שכבת הטיח ,לפי סעיף  ,60.62.01.110סעיפי משנה 1,2,3
שכבת מיישרת של טיח צמנט בעובי  8-12מ"מ .השכבה הנ"ל תהיה עם גימור של חספוס
גס ומיושרת לפי סרגל בשני כיוונים – מלט מוכן במפעל.
החומרים לתערובות הטיח יהיו כמפורט בסעיף ,60.62.01.020סעיף משנה 11
אשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח ,לאחר ביצוע כל אחת מהשכבות המפורטות לעיל
והמתנה לייבוש והתחזקות של כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.
הסטייה של שכבת הטיח המיישרת (סעיף משנה  5לעיל) מהמישור לא תהיה גדולה מ3-
מ"מ לכל  2מטר (המדידה תבוצע ע"י סרגל מתכת באורך  2מ')  .הסטייה מהאנך לא תהיה
גדולה מ 3-מ"מ לכל  3מטר (המדידה תבוצע ע"י אנך" -חוט פיון").

.10

אריחי הקרמיקה יתאימו לדרישות של ת"י  314כדלהלן:

.7
.8
.9

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

לפי סעיף  -104.1.1אריחים קרמיים לקירות.
לפי סעיף  -.104.3.1אריחים עם ספיגות ממוצעת נמוכה מ.3%-
לפי סעיף  -104.4.1.1אריחים עם זיגוג רגיל.
לפי סעיף  -104.5.1.3אריחים עם עמידות בינונית -גבוהה בשחיקה.
לפי סעיף  -105האריחים יתאימו לסוג א' מבחינת הפגמים המותרים.
שטח כל אריח לא יעלה על  0.10מ"ר.
עובי האריחים לא יפחת מ 8-מ"מ.

 .11אריחי הקרמיקה יהיו במידות ,גוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין ,ולפי מחיר יסוד
הרשום בכתב הכמויות
 .12הדבק להדבקת האריחים יהיה מסוג של תערובת מוגמרת אשר מגיעה לאתר באריזה
סגורה .הדבק יתאים להגדרות של סעיף  3.2בת"י  4004חלק  1כדלהלן:
דבק צמנטי -מערבבים את הדבק במים או מוסף נוזלי שמספק היצרן ,ממש לפני השימוש.
דבק תחליב -דבק משחתי מוכן לשימוש.
דבק שרף בראקציה -דבק מוכן לשימוש ,חד רכיבי או רב רכיבי.
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הדבקים ,לפי סוגיהם ,יעמדו בדרישות המפורטות ב"י  4004סעיפים 4.1,4.2
ו.4.3-
 .12ההדבקה תהיה בשיטה המכונה "מריחה כפולה" (ת"י  4004סעיף  .)3.3.3בשיטה זו מורחים
את הדבק גם על התשתית וגם בגב האריחים .את הדבק מיישמים עם כף טייחים ואח"כ
עוברים עם מרית משוננת .התקן הנ"ל מגדיר שתי אפשרויות להדבקה כדלהלן:
א .הדבקה בשכבה דקה -כאשר העובי הסופי של שכבת הדבק אינו גדול מ 3-מ"מ (סעיף
 1.3.5בת"י .)4004
ב .הדבקה בשכבה עבה -כאשר העובי הסופי של שכבת הדבק גדול מ 3-מ"מ אך אינו
גדול מ 8-מ"מ(סעיף  1.3.4בת"י .)4004
עובי שכבת ההדבקה חייב להתאים לסוג הדבק שבחר הקבלן ,עפ"י הוראות יצרן הדבק
 .13אופן השימוש בדבק ,הכנת השטח הדרושה ,הכמויות הדרושות ואופן היישום יהיו בהתאם
להוראות היצרן .הרטבת האריחים לפני ההדבקה תבוצע רק כאשר קיימת דרישה כזאת של
יצרן הדבק
 .14החיפוי יבוצע באופן שיוצרו קווים ישרים בשני הכיוונים .כל החיתוכים של האריחים יהיו
חלקים ,ללא שיננים ,ויבוצעו במכונת חיתוך חשמלית .בכל קצה אופקי או אנכי של השטח
המחופה יש להשתמש באריחים עם שפה מעוגלת ("אבדק")  .האריחים עם השפה המעוגלת
יסופקו כמוצר מתועש מוכן מהמפעל המייצר את האריחים.
 .15רוחב המישקים הרגילים ("פוגות") בין האריחים יהיה  4מ"מ לפחות .המישקים יהיו בשני
הכיוונים (אופקיים ואנכיים) .את המישקים יש למלא ב"רובה" מתאימה מסוג המומלץ ע"י
יצרן חומר ההדבקה .התכונות העיקריות הנדרשות מה"רובה" הן :גמישות ,אטימות
ועמידות לאורך זמן בתנאי לחץ
 .16בנוסף למישקים הרגילים יש לבצע מישקים נוספים כדלהלן:
 .1מישקי התפשטות אנכיים (מישקי ביניים לפי ת"י  ,1555סעיף .)4.9.2
▪ בכל פינה חיצונית ופנימית של הקירות.
▪ כל  4.0מ' בקטעים ישרים ארוכים של הקירות.
 .2מישקי התפשטות אופקיים (מישקי ביניים לפי ת"י  ,1555סעיף .)4.9.2
▪ בתחתית תקרה.
▪ מתח לבליטות אופקיות.
 .3מישקי הפרדה אופקיים ואנכיים (מישקי הפרדה לפי ת"י  ,1555סעיף .)4.10
▪ בכל מקום שיש שינוי בחומר הרקע או בפרטי הבניין (כגון סביב חלונות ,או במפגש
עם ציפוי אחר וכד').
הרוחב המזערי של המישקים הנ"ל יהיה  6מ"מ ויש לאטום אותם בחומר אטימה גמיש אשר
עמיד בתנאי לחץ בהתאמה לדרישות ת"י .1536
 .17אופן השימוש והיישום של חומר האטימה ,לרבות כמויות החומר ,הכנת השטח והפריימר
הדרוש יהיו בהתאם להוראות היצרן
 .18במקומות שבהם חיפוי הקרמיקה עובר בתחום של מישק התפשטות קונסטרוקטיבי (מישק
מבני) ,יש ליצור המשכיות למישק הנ"ל באופן שכל מערכת החיפוי תהיה מופרדת בתחום
המישק הזה ,בהתאם לרוחב הקיים של המישק .מילוי המישק בחומר אוטם גמיש המיועד
לשימוש חיצוני ומתאים לדרישות ת"י 1536
 .19בסיום העבודה יש לבצע שטיפה במים של כל השטח וניקוי האריחים עם ספוג
 .20המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מחופים בקרמיקה (כגון בנייה נקייה ,בטון חשוף וכד') ששטחם עולה על 1.0
מ"ר.
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במידה וקיימת דרישה לביצוע חיפוי קרמיקה גם על חשפי הפתחים ("גליפים") ,הם יימדדו
וישולמו לפי שטחם נטו ,כחלק משטח הקירות.
לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור ביצוע חיפוי קרמיקה בקטעים במידות שונות ,ו/או
בצורות שונות ו/או במיקום כלשהו.
 .21לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור גימור פינות עם אריחים עם שפה מעוגלת
 60.62.04.015חיפוי קירות חוץ באריחי פסיפס
סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות חיצוניים באריחי פסיפס.
העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף .60.62.04.010
בדגש על:
.1
.2

יש לוודא שהרשת המדביקה את לוחות הפסיפס נמצאת בפני האריח ולא בגב האריח
המיועד להדבקה.
יש למרוח את התשתית בדבק ולהצמיד את אריחי הפסיפס תוך כדי הידוק באמצעות סרגל
עץ ולוודא הדבקה והרטבה מלאה של כל שטח גב הפסיפס.

 60.62.04.020חיפוי קירות חוץ בלוחות אבן נסורה
סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות חיצוניים באבן נסורה ("שייש").
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקמת פיגום תקני ע"י בונה פיגומים מקצועי מוסמך.
 .2קילוף וסילוק כל הטיח הקיים לפי סעיף .60.62.01.100
 .3ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק שאריות טיח ישן ,סיד ואבק.
 .4שכבת חספוס של טיח צמנט ,בעובי  3-4מ"מ .יישום השכבה ע"י התזה של שפריץ גס – מלט
מוכן במפעל.
יש לבצע אשפרה זו במשך שלושה ימים לפחות כאשר כל יום מרטיבים את הטיח לפחות 3
פעמים.
 .5שכבה אוטמת של טיח צמנט בעובי  8-10מ"מ .יישום השכבה יהיה בהתזה או בכף טייחים.
לפני יישום השכבה יש להרטיב את הקירות – מלט מוכן במפעל .
יש לבצע אשפרה זו במשך שישה ימים לפחות כאשר כל יום מרטיבים את הטיח לפחות 3
פעמים.
 .6התקנת החיפוי ע"פ הנחיות ת"י ,2378
 .7את ברגי העיג ון יש לקבע אל אלמנטי הבטון שבקיר ו/או אל כל חלק יציב אחר כפי שיקבע
המפקח.כמות ברגי העיגון ,מיקומם ואופן חלוקתם על פני הקיר ,יהיו בהתאם לקביעת
המפקח והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.
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 .8לוחות האבן יהיו במידות ,גוון  ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין ולפי מחיר יסוד הרשום בכתב
הכמויות.
 .9כל לוח אבן יחובר אל רשת הפלדה ע"י  4מוטות פלדה  ,הכל ע"פ הנחיות ת"י .2378

 .10לתמיכת לוחות האבן יש להתקין זוויתני פלדה על הקירות .הזוויתנים יותקנו בתחילת כל
קומה ומעל כל פתח .במידת הצורך ולפי קביעת המפקח יותקנו זוויתנים גם במקומות
נוספים .קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת ,הכל ע"פ הנחיות ת"י .2378
 .11כל חלקי הפלדה שתוארו לעיל ,כגון הרשתות ,ברגי העיגון ,הזוויתנים ,חוטי הקשירה ללוחות
האבן וכד' ,יהיו מגולבנים בטבילה חמה (עובי  70מיקרון לפחות) הכל ע"פ הנחיות ת"י 2378
 .12את כל ברגי העיגון המתוארים לעיל יש למרוח עם חומר אטימה מסוג "סיקה פלסטיק" ,זאת
לאחר שהותקנו במקומם .המריחה תבוצע על כל חלקי הבורג וסביב אזור חיבור הבורג לקיר,
הכל ע"פ הנחיות ת"י .2378
 .13לפני התקנת לוחות האבן על הקירות יש לבצע ניקוי של כל לוח ע"י שטיפה במים ושפשוף
במברשת מכל הצדדים .
לאחר מכן תבוצע על גב לוח האבן שכבת חספוס גסה מתערובת של צמנט -חול גס ביחס 2:1
בתוספת "סיקה לטקס  "SLTמדולל במים ביחס  .1:1יש להשאיר את שכבת החספוס לייבוש
מלא לפני השימוש בלוח האבן לחיפוי.
 .14לאחר התקנת לוחות האבן על הקירות יש למלא את המירווח שבין הלוחות לבין הקיר עם
טיט צמנט .הטיט יהיה תערובת של צמנט -חול גס ביחס  ,3:1לתערובת יש להוסיף "סיקה
לטקס  "SLTבכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט לא
תפחת מ 450-ק"ג למ"ק טיט מוכן .הטיט ימלא במלואו את כל המירווח שבין לוחות האבן
לבין הקירות  .רוחב המירווח הנ"ל יהיה בהתאם להוראות המפקח .המילוי יבוצע בשלבים
לאחר בניית  2או  3שורות (נדבכים) של אבן.
 .15לוחות האבן יהיו בעובי מזערי של  2ס"מ .לוחות אבן בשורות אשר נעמדות על הזוויתנים
תהיינה בעובי מזערי של  3ס"מ .שטח של לוח אבן אחד לא יהיה גדול מ 0.36-מ"ר .הדרישות
לגבי תכונות האבן תהיינה כמפורט בסעיף  14011של המפרט הכללי לעבודות אבן (פרק .)14
 .16המישקים בין לוחות האבן יהיו עוברים בשני הכיוונים .רוחב המישקים יהיה
 8-10מ"מ .כיחול המישקים יבוצע עם תערובת צמנט -חול ביחס  3:1ובתוספת של "סיקה
לטקס סופר" מדולל במים ביחס של  .1:1הצמנט יהיה צמנט לבן והמחיר כולל תוספת גוון
לפי בחירת האדריכל ו/או נציגי הבית.
 .17בנוסף למישקים הרגילים בין לוחות האבן ,יש לבצע גם מישקים גמישים .המישקים
הגמישים האופקיים יבוצעו כל  3מ' לגובה הבניין והמישקים הגמישים האנכיים יבוצעו כל 8
מ' לאורך ולרוחב המבנה .רוחב המישקים הגמישים יהיה  8-10מ"מ והם ייאטמו עם חומר
אטימה גמיש המתאים לתנאי חוץ ועומד בדרישות ת"י .1536
 .18לאחר סיום עבודות החיפוי ולאחר ניקוי ושטיפת כל שטח האבן יבוצע איטום עם חור איטמה
מסוג "סיקה רודורסיל  ."H-224אופן היישום והשימוש והכמויות הדרושות יהיו לפי הוראות
היצרן.
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 .19המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על  1.3מ"ר ושל
שטחים שאינם מחופים בלוחות אבן (כגון בנייה נקייה ,בטון חשוף ,טיח וכד') ששטחם עולה
על  1.0מ"ר.
במידה וקיימת דרישה לביצוע חיפוי לוחות אבן גם על חשפי הפתחים ("גליפים") ,הם יימדדו
וישולמו לפי שטחם נטו ,כחלק משטח הקירות.
לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור ביצועי חיפוי לוחות אבן בקטעים במידות שונות ו/או
בצורות שונות ו/או במיקום כלשהו.

 .20בנוסף לכל האמור לעיל ,חלות על סעיף זה כל הדרישות המפורטות בת"י  , 2378חלק 1
ובמפכ"מ .378

 60.62.04.030אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ובמרפסות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק אדני טרצו קיימים ,במידה וישנם ,או חלקים של אדני טרצו קיימים במקומות
שיקבע המהנדס .במקרה של פירוק חלק מאדן טרצו קיים ייעשה הדבר ע"י חיתוך במכונת
חיתוך חשמלית ,בקו ישר ,שני קצוות הקטע המיועד לפירוק.

 .2הטרצו יהיה יצוק עם צמנט לבן בגוון ודוגמה כמו הקיים .במידה ואין אדני טרצו קיימים,
יקבע הגוון והדוגמה ע"י המהנדס ו/או המזמין .לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע מספר
דוגמאות במידות  30/100ס"מ ,עד לקבלת הדוגמה שתאושר ע"י המפקח.
 .3אדני טרצו יהיו בעובי מינימלי של  5ס"מ .רוחב כולל של האדן ייקבע לפי עובי הקיר .אדן
הטרצו יבלוט לפחות  6ס"מ מעבר לקו הטיח החיצוני ובתחתיתו יעובד "אף מים" מעוגל
שרוחבו  2ס"מ ועומקו  1ס"מ .במקרה של אדני טרצו קיימים יש להתאים את הקטעים של
אדן הטרצו החדש לקיים.
 .4אדני טרצו במעקות מרפסות יהיו בעובי מינימלי של  6ס"מ .רוחב כולל של האדן ייקבע לפי
עובי המעקה.
כלפי פנים המרפסת יבלוט אדן הטרצו לפחות  2ס"מ מעבר לקו הטיח .כלפי חוץ יבלוט אדן
הטרצו לפחות  8ס"מ מעבר לקו הטיח החיצוני ובתחתיתו יעובד "אף מים" מעוגל שרוחבו 2
ס"מ ועומקו  1ס"מ .במקרה של אדני טרצו קיימים יש להתאים את הקטעים של אדן הטרצו
החדש לקיים.
 .5פני האדנים יעובדו בשיפוע כלפי חוץ ,לפחות  1ס"מ הפרש גובה בין קצה אחד לקצה שני
לרוחב האדן .הפינות הגלויות של האדנים תהיינה מעובדות בעיגול.
 .6פסי ההפרדה יהיו מזכוכית בחתך  30/4מ"מ והם יותקנו לכל רוחב האדן במרחקים שלא יעלו
על  1.2מ' ביניהם .בכל קו חיבור בין אדן קיים לחדש יותקן פס הפרדה כנ"ל.
 .7יציקת הטרצו באתר תבוצע לפי האמור בסעיף  1005של המפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי
(פרק  . )10היציקה תבוצע בשיטת שתי השכבות הרצופות .שכבת המצע תהיה מבטון ב20-
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בעובי מזערי של  3.5ס"מ (באדני מרפסות עובי מזערי  4.5ס") שכבת הטרצו תהיה בעובי
מזערי של  1.5ס"מ.
 .8בשכבת המצע יותקן ברזל זיוון הכולל  2מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ לאורך .יש
להקפיד שמוטות הפלדה יונחו באופן שיהיו עטופים בטון מכל צדדיהם .כיסוי הבטון ,בנקודה
כלשהי ,לא יפחת מ 1.5-ס"מ.
 .9המדידה לפי אורך הקטעים שבוצעו  ,ללא הבדל בין קטעים ארוכים או קצרים וללא הבדל
במיקום הקטעים.
 60.62.04.040אדני אבן נסורה בחלונות ומרפסות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק אדני טרצו קיימים ,במידה וישנם ,ו/או פירוק אדנים קיימים מלוחות אבן ו/או
מכל סוג אחר.
 .2הגוון והדוגמה של אדני האבן הנסורה ייקבעו ע"י המפקח ו/או המזמין .לצורך זה יהיה על
הקבלן להביא מספר דוגמאות במידות  30/100ס"מ ,עד לקבלת הדוגמה שתאושר ע"י
המפקח .האבן הנסורה תהיה במחיר יסוד הרשום בכתב הכמויות.
 .3אדני האבן בחלונות יהיו בעובי מינימלי של  3ס"מ .רוחב כולל של האדן ייקבע לפי עובי הקיר.
האדן יבלוט  4ס"מ מעבר לקו הטיח החיצוני ובתחתיתו יעובד "אף מים" מעוגל שרוחבו 1.5
ס"מ ועומקו  1ס"מ .לחלונות בהם אורך האדן עד  130ס"מ (כולל) ,הוא יהיה עשוי מלוח אבן
אחד שלם.
לחלונות שבהם האורך הכולל של האדן עולה על  130ס"מ  ,הוא יחולק לחלקים באורך שווה
באופן שאורך כל חלק לא יעלה על  130ס"מ.
 .4אדני האבן במעקות מרפסות יהיו בעובי מינימלי של  3ס"מ .רוחב כולל של האדן ייקבע לפי
עובי המעקה .כלפי פנים המרפסת יבלוט האדן  2ס"מ מעבר לקו הטיח .כלפי חוץ יבלוט האדן
 4ס"מ מעבר לקו הטיח החיצוני ובתחתיתו יעובד "אף מים" מעוגל שרוחבו  1.5ס"מ ועומקו 1
ס"מ .למרפסות בהן אורך האדן עד  130ס"מ (כולל) ,הוא יהיה עשוי מלוח אבן אחד שלם.
למרפסות שבהן האורך הכולל של האדן עולה על  130ס"מ  ,הוא יחולק לחלקים באורך שווה
באופן שאורך כל חלק לא יעלה על  130ס"מ.
 .5האדנים יותקנו בשיפוע כלפי חוץ ,לפחות  1ס"מ הפרש גובה בין קצה אחד לקצה שני לרוחב
האדן .כל הפינות הגלויות של האדנים תהיינה מעובדות בעיגול.
 .6כל קווי החיבור בין אדן האבן לבין הקירות ו/או משקוף החלון ייאטמו בחומר אטימה
המתאים לתנאי חוץ לפי ת"י .1536
 .7כאשר האדן מורכב מחלקים יש להשאיר מישקים ברוחב  8-10מ"מ בין החלקים .את
המישקים יש למלא ב"רובה" ,לפי סעיף  ,60.62.04.020סעיף משנה .15
 .8לפני התקנת לוחות האבן יבוצע ניקוי של כל לוח ע"י שטיפה במים ושפשוף במברשת מכל
הצדדים  .לאחר מכן תבוצע על גב לוח האבן שכבת חספוס גסה מתערובת של צמנט -חול גס
ביחס  2:1בתוספת "סיקה לטקס  "SLTמדולל במים ביחס  .1:1יש להשאיר את שכבת
החספוס לייבוש מלא לפני הדבקת לוח האבן במקומו.
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 .9להדבקת לוחות האבן יש להשתמש בטיט צמנט בשכבה בעובי  20ס"מ לפחות .עובי שכבת
הטיט ייקבע לפי המיקום הדרוש של אדן האבן (מפלס עליון של האדן החדש יהיה זהה
למפלס של האדן שפורק) .הטיט יהיה תערובת של צמנט -חו גס  ,3:1לתערובת יש להוסיף
"סיקה טקס  "SLTבכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט
בתערובת לא תפחת מ 450-ק"ג למ"ק טיט מוכן .הטיט ימלא במלואו את כל המירווח שבין
לוח האבן לבין סף החלון ו/או פני המעקה עליו הוא מודבק.
 .10המדידה לפי אורך הקטעים שבוצעו ,ללא הבדל בין קטעים ארוכים או קצרים וללא הבדל
במיקום הקטעים.

 60.62.04.050חיזוק אריח שיש בבורג נירוסטה.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
עוגני החיזוק:
ברגיי החיזוק יהיו פלב"מ  316והדיבלים יהיו מניילון .חוזק השליפה יהיה  170ק"ג לפחות,
קוטר הדיבל יהיה  10מ"מ לפחות ויהיה מחברה מוכרת –  FISHER ,EXPENDETו  HILTIאו כל
חברה מאושרת ולא יותר שימוש בדיבלים וברגים ללא "כתובת" .הבורג יהיה בורג המוברג
במברגה (ללא בורג דפיקה).
אורך עוגני החיזוק:
יש להשתמש בעוגן שאורכו יהיה כזה שיחדור לבטון כ –  6ס"מ ,העוגן יהיה  80-100מ"מ.
הקידוח יעשה במס' שלבים ע"י מקדחים שונים ,בהפעלה שונה של המקדחה ,בהתאם לפרוט
הבא:
.1קידוח ראשוני:
הקידוח הראשוני ייעשה על ידי מקדח בקוטר של  6מ"מ לצורך קביעת המיקום והכוון של
הקדיחה העיקרית .כמו כן ,לשמש בסיס לקידוח ההרחבה של ראש הבורג .הקידוח חייב
לעבור את עובי הדופן של האבן ועוד  10מ"מ ללא ריטוט זאת על מנת לא לגרום נזק לגב האבן
ולא לפצוע את דפנות הקדח .לאחר מכן אפשר להפעיל את הריטוט לחדירה נוחה ומהירה של
הבטון .יש לבדוק מדי פעם את איכות המקדח ,מקדח משומש מדי עלול לפגוע בשולי הקדח.
.2קידוח עיקרי:
הקידוח ייעשה בקוטר מתאים לקוטר הדיבל וע"פ הוראות יצרן הדיבל .עומק הקידוח יהיה
כך שיחדור  50מ"מ לפחות לקיר הרקע.גם בקידוח זה יש לעבוד ללא רטט באזור האבן .אח"כ
אפשר לעבוד ברטט.
.3קידוח לראש הבורג:
קידוח זה נעשה לעתים עוד לפני הקידוח העיקרי ,כאשר הקידוח הראשוני בקוטר  6מ"מ
משמש כמוביל של המקדח שמייצר את הקדח עבור ראש הבורג .קידוח זה בעזרת מקדח
יהלום כאשר קוטרו מותאם לראש הבורג וגדול ב –  1מ"מ מראש הבורג .יש להקפיד שמקדח
זה אינו פוצע את שפת הקדח .שפת הקדח חייבת להיות מושלמת ועגולה (לא אובאלית).
ניקוי הקדחים:
הקדח ינוקה לכל עומקו לפני החדרת הדיבל ,המצאות אבק בקדח מחלישה את האחיזה של
הדיבל.
ניקוי ההרחבה לראש הבורג – לפני החדרת הבורג והדיבל יש להקפיד על ניקוי ההרחבה על
מנת לאפשר הדבקות טובה של פקק האבן אל פני האבן.
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ניקוי הקדח יתבצע על ידי נשיפה בצינורית המוחדרת אל הקדח או באמצעות לחץ אוויר ע"י
מדחס נייד.
ניקוי ההרחבה של ראש הבורג יתבצע על ידי סחבה לחה ,בנוסף בניקוי על ידי אוויר.
החדרת הברגים:
הברגים יוחדרו יחד עם החלק המעגן (המיתד) אל תוך הקדח .במידה ותהיה התנגדות
להחדרה ,אפשר להיעזר במכות פטיש קלות ,בתנאי שינקטו צעדי זהירות שלא לפגוע באבן.
בשלב זה אין עדיין התרחבות של המיתד (דיבל) לכן אין אחיזה טובה .האחיזה הטובה
מתקבלת ע"י נעילת הבורג באמצעות מברגה חשמלית עד לנעילה .הבורג בראש המיתד (דיבל).
פקקים לכיסוי ראש הבורג:
ראשי הברגים יכוסו על ידי פקקי אבן מסוג האבן שבקירות .צורת הפקק היא גליל בקוטר
הקדח שהוכן לראש הבורג ועוביו כ  3מ"מ .הפקקים צריכים להיות מיוצרים מאבן זהה לאבן
המורכת על הקירות .בנוסף לכך יש להקפיד תוך ביצוע ההדבקה להתאים את הגוון באופן
מקומי לפקק האבן מפני שישנם הבדלי גוונים גם באבן עצמה .כמו כן ,קוטר הפקק צריך
להיות מותאם בצורה מושלמת לקוטר הקדח .לא יורשה הפרש העולה על חצי מ"מ .הפרש זה
ימולא צמנטים עם מוספים אקרילים כגון " "MAPEYיבואן נגב קרמיקה ,או תוצרת כרמית,
בצבע מתאים לגוון האבן.
איטום ראש הבורג והדבקת הפקק:
איטום והדבקת הפקק אל האבן ייעשה באמצעות מסטיק גמיש (מומלץ אוטוסיל  )70או
סיקה פרו  2שאייו מכתים את האבן .יש לבצע פריימר מתאים למסטיק בהתאם להמלצת
היצרן .יש להיזהר שלא ללכלך את פני האבן עם הפריימר .החומר הנ"ל יבצע פעולת הדבקה
ואטימה בו זמנית.
 60.62.04.051 ;60.62.04.051טראצו יצוק באתר ותיקון ספי טראצו.
לפי סעיף  10.05במפרט עבודות שימור להלן

פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.62עבודות בקירות חוץ
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תת פרק משנה  -60.62.05עבודות תיקון ושיקום שונות
 60.62.05.010תיקון גגונים מבטון
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1תמיכות זמניות של הגגון ע"י "רגלי" פלדה וקורות עץ /פלדה  ,במידת הצורך ,לפי דרישתו של
המפקח ובהתאם להנחיותיו.
 .2פירוק וסילוק בשלמות של כל הטיח הקיים על הגגון ,מכל צדדיו ,לפי סעיף .60.62.01.100
 .3פירוק וסילוק כל חלקי בטון הרופפים וסדוקים ,מכל צידי הגגון ,וביצוע תיקוני בטון לפי
סעיף .60.62.06.010
 .4יציקת "מדה" בעובי משתנה  3-4ס"מ על פני הגגון .ה"מדה" תעובד עם שיפוע כלפי חוץ.
הרכב התערובת עבור ה"מדה" יהיה חול -צמנט ביחסי נפח  ,1:3לתערובת יש להוסיף מוסף
לפי סעיף  , 60.62.01.010סעיף משנה  11ג'.
 .5בחיבור בין קיר הבניין לבין הגגון (מעל ל"מדה") יש לעבד "רולקה" מטיט צמנט .תערובת
הטיט לפי סעיף משנה  4לעיל.
 .6ביצוע טיח חוץ חלק בתחתית הגגון ובכל צדדיו ,לפי סעיף .60.62.01.020
 .7עיבוד "אף מים" בתחתית הגגון במידות חתך של  2.0/1.0ס"מ ,בכל הצדדים החופשיים של
הגגון" .אף המים" יהיה בחתך מעוגל או טרפזי .מרכז "אף המים" יהיה במרחק  2-3ס"מ
מהקצה החופשי של הגגון .יש לעבד את "אף המים" באופן שיהיה מקביל לקצה החופשי של
הגגון.
 .8איטום פני הגגון ,לרבות ה"רולקה" ,עם "טורוסיל  " FX-100תוצרת "טורו" או "סיקה טופ
סיל  "107תוצרת "סיקה" או "בי.ג'י .טום  "10תוצרת "ב.ג פולימרים" או ""Surecoat
מתוצרת " "Bonsalאו "איטום מתחת לריצוף  502תוצרת "כרמית" או ש"ע מאושר ע"י
המפקח .בכמות של  3.0ק"ג למ"ר לפחות .אופן השימוש והיישום  ,מספר השכבות ,הכמויות
הדרושות וכד' ,יהיו לפי הוראות היצרן.
 .9גימור הגגון עם חומרי גמר שונים כגון" :שליכט" וצבע מסוגים שונים ,ציפויים קשיחים
מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של כל הקיר,
במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .10המדידה לפי אורך הגגונים שתוקנו בפועל ,ללא הבדל בין קטעים ארוכים או קצרים ,ללא
הבדל בין גגונים אנכיים ואופקיים וללא הבדל במיקום הגגונים המותקנים.
 .11מדידת הגגונים תהיה לפי החלוקה דלהלן:
גגונים ברוחב עד  30ס"מ (כולל)
גגונים ברוחב שעולה על  30ס"מ ועד לרוחב של  60ס"מ (כולל)
גגונים ברוחב שעולה על  60ס"מ ועד לרוחב של  100ס"מ (כולל)
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 60.62.05.020תיקון עמודי בטון ע"י יציקת בטון מסביבם (עיבוי עמוד)
סעיף זה מתייחס לעמודי בטון פגומים הנמצאים בקומת קרקע ,אשר יש לחזקם.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1התקנת רגלי מסקו בכמות ומיקום ע"פ הנחיות המהנדס מטעם הקבלן ואישור המפקח –
טרם התחלת הסיתותים.
 .2קילוף וסילוק בשלמות של כל הטיח הקיים על העמוד מכל צדדיו ולכל גובהו (מפני היסוד או
קורת היסוד ועד תחתית קורה בתקרת קומת עמודים ,או עד תחתית התקרה כאשר אין
קורה).
 .3קילוף וסילוק בשלמות של כל הטיח הקיים על תקרת קומת עמודים ,ברצועה שרוחבה 20
ס"מ מסביב לראש העמוד.
 .4סיתות וסילוק כל חלקי הבטון הסדוקים ,הרופפים והפגומים  .לאחר הסיתות יישארו רק
חלקי בטון יציבים וללא סדקים.
 .5טיפול בכל ברזלי הזיון הקיימים לפי סעיף  ,60.62.06.010סעיף משנה  .3החומר להגנה על
ברזל הזיון לפי סעיף  ,60.62.06.010סעיף משנה .6
 .6חפירה מסביב לעמוד עד לגילוי יסוד העמוד או קורות היסוד .מידות החפירה ושיפועי הצד
של החפירה יהיו כאלו שיאפשרו את ביצוע התבניות והיציקה ללא הפרעה וללא סיכון .בסיום
העבודות לפי סעיף זה ,על הקבלן לסתום את החפירה בעפר המקומי ,תוך כדי הרטבה
והידוק ,ולסלק עודפי עפר מהחצר .כאשר העמוד נמצא בתחום של שביל מרוצף ,או משטח
אספלט על הקבלן להחזיר את המצב הקיים לקדמותו ולהשלים ריצוף ,אספלט ,חגורות בטון,
אבני שפה וכד' ,כדוגמת הקיים.
 .7ביצוע "קוצים" ממוטות פלדה מצולעים (לפי סעיף  )60.62.06.030או ברגי עיגון (לפי סעיף
 . )60.62.06.020את ה"קוצים" (או ברגי העיגון) על הקבלן לעגן בתקרת קומת קרקע סביב
העמוד וביסוד של העמוד ,מסביב לעמוד (או בקורת היסוד)  .כמות ה"קוצים" לפי הוראות
המפקח באתר.
 .8סידור רשת ברזל זיון מסביב לעמוד ,אשר כוללת מוטות פלדה אנכיים בקוטר  10מ"מ במרחק
 10ס"מ בין מוט למוט ,לכל גובה העמוד מהיסוד (או קורת היסוד) ועד לקורות התקרה (או
התקרה) .סידור חישוקים סגורים (לא "ח") בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ ,לכל גובה העמוד.
במקומות שבהם הנזקים בעמוד הקיים קשים באופן מיוחד ,יהיה על הקבלן להתקין
חישוקים כנ"ל אך כל  10ס"מ .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת .כל מוטות הזיון
יהיו מוטות פלדה מצולעים .כיסוי הבטון לברזל הזיון לא יפחת מ 3-ס"מ.
 .9יציקת בטון ב 30-מסביב לעמוד ,לכל גובהו .עובי הבטון היצוק מכל צד של העמוד יהיה 10
ס"מ לפחות .המידות הסופיות של העמוד המורחב תהיינה גדולות ב 20-ס"מ (בכל דופן)
ממידות העמוד המקורי לפני התיקון .לפני ביצוע היציקה יש לשטף במים את פני היסוד או
קורת היסוד לסילוק כל שאריות העפר .הבטון יובא לאתר כבטון מוכן מסוג ב 30-בהתאם
לדרישות ת"י.
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 .10ביצוע טיח צמנט חלק בשכבה אחת על העמוד מסביב ,לכל גובהו ,לרבו החלק ש מתחת לפני
הקרקע .עובי שכבת הטיח יהיה  12מ"מ לפחות .תערובת הטיח תהיה לפי סעיף ,60.62.05.010
סעיף משנה .4
 .11השלמת טיח כנ"ל על תקרת קומת עמודים  ,מסביב לעמוד המורחב.
 .12לאחר ביצוע יציקת העמוד ולאחר ביצוע הטיח יש להשקות היטב במים.
 .13את החלק התחתון של העמוד ,אשר נמצא מתחת לפני השטח ,יש לאטום לפי סעיף
 ,60.62.05.010סעיף משנה .8
 .14בראש העמוד המורחב ,בקטעים הבולטים מעבר לתקרת קומת עמודים ,יש לעבד את הטיח
בשיפוע כדי למנוע היקוות של מי גשם.
 .15גימור העמוד המורחב עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים,
ציפויים קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק
מהגימור של כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .16המדידה לפי נפח הבטון היצוק בפועל ,ללא הבדל בין עמודים במידות חתך שונות ,ו/או
בצורות חתך שונות ו/או במידות גובה שונות.
 .17העסקת המהנדס מטעם הקבלן כנ"ל כלולה במחיר העבודה.

 60.62.05.030תיקון מרפסות פתוחות
סעיף זה מתייחס למרפסות קיימות ,אשר בהן רצפת הבטון הקיימת עוברת תהליך שיפוץ
כמתואר להלן:
העבודה כוללת את המפרט להלן:
 .1תמיכות זמניות מתחת למרפסת עם "רגלי" פלדה וקורות עץ
דרישות של המפקח ובהתאם להנחיותיו.

/פלדה ,במידת הצורך ,לפי

 .2פירוק וסילוק כל חלקי בטון רופפים וסדוקים ,מתחתית רצפת המרפסת וביצוע תיקוני בטון
לפי סעיף .60.62.01.100
 .3פירוק וסילוק כל חלקי בטון רופפים וסדוקים ,מתחתית רצפת המרפסת וביצוע תיקוני בטון
לפי סעיף .60.62.06.010
 .4פירוק וסילוק בשלמות של כל הריצוף הקיים במרפסת ,כולל שיפולים וכולל כל הטיט וחול
המילוי ,עד לחשיפה מלאה של פני הבטון ברצפת מרפסת.
 .5ניקוי החלודה מכל קורות הפלדה בחלקיהן הגלויים ,מעל רצפת הבטון ומתחת לרצפת
הבטון ,הניקוי יבוצע עם מברשות פלדה .אן להכות על הקורות בפטישים לצורך הורדת
חלודה .לאחר הניקוי יש לבצע שכבת הגנה על כל קורות הפלדה הנ"ל .שכבת ההגנה תהיה
מלאה ותכסה את כל החלקים הגלויים של קורות הפלדה הנ"ל בתוספת רצועות בטון ברוחב
 10ס"מ מכל צד של קורות הפלדה .החומר להגנה על ברזל הזיון יהיה לפי סעיף
 ,60.62.06.010סעיף משנה .6
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 .6ניקוי ושטיפת רצפת הבטון ויציקת "מדה" בעובי משתנה .הרכב התערובת עבור ה"מדה"
יהיה לפי סעיף  ,60.62.05.010סעיף משנה  .4עובי שכבת ה"מדה" יהיה כזה שהיא תכסה את
קורות הפלדה הבולטות מעל הרצפה .במקרים שבהם עובי שכבת ה"מדה" עולה על  6ס"מ יש
להוסיף באמצע השכבה רשת ברזל זיון בקוטר  4מ"מ במירווחים של  10/10ס"מ .פני שכבת
ה"מדה" יהיו משופעים בהתאמה לשיפועי הריצוף במרפסת .השיפועים ייקבעו באופן
שיאפשר ניקוז מהיר של מים מהמרפסת .פני שכבת ה"מדה" יהיו נמוכים מהמפלס הסופי
של הריצוף במרפסת במידה קבועה שהיא סה"כ העובי של המרצפות ושכל שכבת ההדבקה.
 .7יציקת חגורת בטון ב 30-בכל המקומות שבהם יש פתח דלת (כאשר יש ריצוף עובר
מהמרפסת אל פנים הדירה) .החגורה תהיה ברוחב של  15ס"מ וגובהה יקבע לפי ההפרש שבין
פני רצפת הבטון במרפסת לבין תחתית המרצפות ליד הפתח .יציקת החגורה תבוצע לפני
ביצוע ה"מדה" מסעיף משנה  6לעיל.
 .8איטום מעל ל"מדה" ועל הקירות והמעקות מסביב (עד לגובה  30ס"מ מעל ה"מדה") ,לרבות
מילוי הפינות שבין המעקות לרצפה ,לפי סעיף  ,60.62.05.010סעיף משנה .8
 .9ביצוע ריצוף בהדבקה מעל ה"מדה" ,עם מרצפות מסוג המתואר בכתב הכמויות לרבות
שיפולים בגובה  7ס"מ המתאימים לסוג הריצוף .מודגש בזאת כי הרצוף מתבצע ללא מצע
חול .חיתוך אריחים יבוצע רק במכונת חיתוך חשמלית ,בקווים ישרים וללא שיננים .החומר
להדבקת האריחים יהיה" :לטקס סופר  112 "SBתוצרת "סיקה"  ,או "דבק לקרמיקה "110
תוצרת "כרמית" ,או " 125 ."BONSALמתוצרת " ."BONSALעובי שכבת ההדבקה  3-5מ"מ.
יש למרוח את חומר ההדבקה על כל שטח האריחים וגם על שטח ה"מדה" .כמות החומר
הדרושה ואופן השימוש והיישום יהיו לפי הוראות היצרן.
 .10הריצוף יבוצע עם מישקים ("פוגות") עוברים בשני הכיוונים .רוחב המישקים יהיה  5מ"מ
לפחות .איטום המישקים יבוצע עם" :פוגה פלקס" תוצרת "סיקה" ,או "רובה  "117תוצרת
"כרמית" או " "BONSAL 120תוצרת " ."BONSALכמות החומר הדרושה ואופן השימוש
והיישום יהיו לפי הוראות היצרן.
 .11ביצוע טיח חוץ חלק בתחתית רצפת המרפסת  ,לפי סעיף  60.62.01.010או לפי סעיף
.60.62.01.020
 .12עיבוד "אף מים" בתחתית המרפסת במידות חתך של  2.0/1.0ס"מ  ,בכל הצדדים החופשיים
של רצפת המרפסת" .אף המים" יהיה בחתך מעוגל או טרפזי .מרכז "אף המים" יהיה
במרחק  2-3ס"מ מהקצה החופשי של רצפת המרפסת .יש לעבד את "אף המים" באופן שיהיה
מקביל לקצה החופשי של הגגון.
 .13התקנת יציאות למים (פישר) במקומות המתאימים מבחינת שיפועי הרצפה .היציאות למים
תהיינה פרט מתועש מתאים ,בקוטר " 2אשר יבלוט  20ס"מ מעבר לדופן החיצונית של
המרפסת (יותקנו ע"פ הנחיות יצרן).
 .14אריחי הריצוף והשיפולים ,מסביב לפתחי יציאות המים  ,יהיו חתוכים בהתאמה לפתח,
לרבות איטום בחומר אטימה גמיש בכל קווי המגע בין הריצוף והשיפולים לבין צינור יציאת
המים.
 .15המדידה לפי השטח אשר יימדד בתחתית רצפת הבטון של המרפסת (השטח שתחום בין
הקוים החיצוניים של רצפת המרפסת) ,ללא הבדל בין מרפסות בשטחים שונים  ,או בצורות
שונות ,או במיקום כלשהו.
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 .16לצורך ביצוע העבודה יידרש הקבלן להשתמש בחומרים של יצרן אחד לכל שלבי העבודה.
בחירת היצרן תהיה ע"י הקבלן ובאישור המפקח.
 .17גימור תחתית המרפסת עם חומרי גמר שונים כגון" :שליכט" וצבע מסוגים שונים ,ציפויים
קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של
כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 60.62.05.040ריצוף ואיטום מרפסות פתוחות
 .1סעיף זה מתייחס למרפסות קיימות ,אשר בהן פורקה רצפת הבטון הקיימת ובוצעה רצפת
בטון חדשה (עבודות הבטון הנ"ל נמדדות בנפרד במסגרת סעיפים אחרים בכתב הכמויות).
 .2איטום וריצוף רצפת הבטון החדשה כולל את כל האמור בסעיף  60.62.05.030מסעיף משנה 6
ועד סעיף משנה ( 17כולל).

 60.62.05.050פירוק "ארון אוויר" וסגירה בבניה
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פי רוק וסילוק של "ארון אוויר" מעץ ,על כל חלקיו הפנימיים והחיצוניים .במידה וקיים חלון
מעל "ארון האוויר" יש להשאיר את החלון בשלמותו ולא לפגוע בו.
 .2סגירת הפתח ע"י בניית בלוקי בטון חלולים 4 ,חורים ,בעובי לפי עובי הקיר הקיים .במידה
ועובי הקיר הוא  30ס"מ אזי יש לבנות קיר כפול מבלוקים בעובי  20ס"מ ובוקים בעובי 10
ס"מ.
 .3השלמות של יציקת בטון סביב לבנייה כדי לסגור את המירווחים שבין הקיר הקיים לבנייה
החדשה.
 .4ביצוע טיח חלק מבחוץ ומבפנים בקטעים בהם נסגר הפתח ,לפי סעיף 60.62.01.020
 .5פסים של רשת סיבי זכוכית לשריון הטיח ,לאורך כל קווי החיבור בין הבנייה החדשה
לסגירת הפתח לבין דפנות הפתח הקיים ,מבפנים ומבחוץ .הביצוע לפי סעיף 60.62.01.070
סעיפי משנה .2,3,4,5
 .6כאשר יש חלון מעל ארון האוויר ,יש לבצע אדן חלון מלוח אבן חברון לפי סעיף
.60.62.04.040
 .7גימור בתוך הדירה ע"י צביעה בצבע מסוג הקיים .במידה ויש גימור קיים של אריחי חרסינה
או קרמיקה ,אזי ישולם בנפרד עבור השלמה באריחים מסוג הקיים.
 .8הגימור בצדה חיצוני עם חומרי גמר שונים כגון" :שליכט" וצבע מסוגים שונים ,ציפויים
קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של
כל הקיר ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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 .9המדידה לפי יחידות של "ארונות אוויר" ללא הבדל בין "ארונות" בצורו שונות ו/או במיקום
כלשהו .בסעיפי כתב הכמויות תהיה חלוקה לפי שטח החזית של הארונות (שטח הפתח בקיר
הבנוי ) כדלהלן:
"ארונות אוויר" בשטח עד  0.7מ"ר (כולל)
"ארונות אוויר" בשטח שעולה על  0.7מ"ר ועד לשטח של  1.2מ"ר (כולל)

" 60.62.05.060אף מים" בולט בתחתית תקרה
סעיף זה מתייחס לביצוע "אף מים" בולט בתחתית תקרה עם טיח קיים.
העבודה כולל את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק רצועה של טיח קיים ברוחב  15ס"מ מקצה התקרה וניקוי השטח מכל שאריות
הטיח.
 .2ביצוע טיח חוץ חלק ברצועה הנ"ל ,לפי סעיף 60.62.01.020
 .3עיבוד "אף מים" בולט בתחתית התקרה במידות חתך של  2.0/1.0ס"מ .,מרכז "אף המים"
יהיה במרחק  2ס"מ מהקצה החופשי של התקרה .יש לעבד את "אף המים" באופן שיהיה
מקביל לקצה החופשי של התקרה.
 .4עיבוד החיבור בין הטיח הקיים לחדש ,כולל החלקה בשכבת "שליכט" צמנט.
 .5גימור רצועת הטיח הנ"ל עם חומרי גמר שונים כגון" :שליכט" וצבע מסוגים שונים וכד' ,אינו
כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של כל התקרה ,במסגרת הסעיף
המתאים בכתב הכמויות.
 .6המדידה לפי אורך נטו ,מדוד לאורך ציר "אף המים".
 .7עיבוד אף מים שקוע ,יחשב ככלול במחיר עבודות הטיח ולא ימדד בנפרד.

 60.62.05.070תיקון פינת בנין אנכית (עמוד פינתי)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק בשלמות של כל הטיח הקיים על עמוד הבטון הפינתי ,בשני צדדיו החיצוניים,
לפי סעיף .60.62.01.100
 .2סיתות וסילוק חלקי בטון סדוקים ופגומים .לאחר הסיתות יישארו רק חלקי בטון יציבים
וללא סדקים.
 .3כל האמור בסעיף  60.62.06.010סעיפי משנה .3,4,5,6,7
 .4ביצוע טיח צמנט חלק מוכן במפעל בשכבה אחת על העמוד הפינתי לכל גובהו
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 .5לאחר ביצוע התיקונים בעמוד הפינתי ולאחר ביצוע שכבת הטיח יש להשקות היטב במים.
 .6גימור הקטע המתוקן עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים,
ציפויים קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק
מהגימור של כל הקיר ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .7המדידה לפי אורך נטו של פינת הבניין שבה בוצע הטיפול דלהלן ,ללא הבדל בכמות ו/או
במידות של תיקוני הבטון לאורך פינת הבניין המטופלת.

 60.62.05.080תיקון עמוד בטון עם מלט מיוחד לתיקון
סעיף זה מתייחס לתיקון עמודי בטון בקומת קרקע
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1התקנת רגלי מסקו בכמות ומיקום ע"פ הנחיות מפקח – טרם תחילת הסיתותים.
 .2חפירה מסביב לעמוד עד לגילוי יסוד העמוד או קורות היסוד .מידות החפירה ושיפועי הצד
של החפירה יהיו כאלו שיאפשרו את ביצוע התיקונים ללא הפרעה וללא סיכון .בסיום
העבודות לפי סעיף זה ,על הקבלן לסתום את החפירה בעפר המקומי ,תוך כדי הרטבה
והידוק ,ולסלק עודפי עפר מהחצר ,כאשר העמוד נמצא בתחום של שביל מרוצף ,או משטח
אספלט על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו ולהשלים ריצוף ,אספלט ,חגורות בטון ,אבני
שפה וכד' ,כדוגמת הקיים.
 .3קילוף וסילוק בשלמות של כל הטיח הקיים על העמוד מכל צדדיו ולכל גובהו (מפני היסוד או
קורת היסוד ועד תחתית קורה בתקרת קומת עמודים ,או עד תחתית התקרה כאשר אין
קורה).
 .4סיתות וסילוק כל חלקי הבטון הסדוקים ,הרופפים והפגומים  .לאחר הסיתות יישארו רק
חלקי בטון יציבים וללא סדקים.
 .5טיפול בכל ברזלי הזיון הקיימים לפי סעיף  ,60.62.06.010סעיף משנה  .3החומר להגנה על
ברזל הזיון לפי סעיף  ,60.62.06.010סעיף משנה .6
 .6במקרים שבהם קיימות בעיות קונסטרוקטיביות כגון מוטות זיון חסרים וכד' ,יקבע המפקח
את שיטת התיקון והחיזוק הדרושה .עבור חיזוקים מיוחדים אלו ,כגון ברגי עיגון ,תוספת
ברזל זיון ,תוספת רשתות זיון וכד' ,ישולם בנפרד.
 .7ביצוע תיקוני הבטון לפי סעיף  60.62.06.010סעיף משנה  .5החומר לתיקון הבטון לפי סעיף
 60.62.06.010סעיף משנה .6
 .8ביצוע טיח צמנט חלק מוכן במפעל בשכבה אחת על העמוד מסביב ,לכל גובהו ,לרבות החלק
שמתחת לפני הקרקע .עובי שכבת הטיח יהיה  12מ"מ לפחות.
 .9לאחר ביצוע התיקונים ולאחר ביצוע הטיח יש להשקות היטב במים.
 .10את החלק התחתון של העמוד ,אשר נמצא מתחת לפני השטח ,יש לאטום לפי סעיף
 ,60.62.05.010סעיף משנה .8
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 .11גימור העמוד המורחב עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים,
ציפויים קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק
מהגימור של כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .12המדידה לפי שטח המעטפת של העמוד,כשהוא מדוד מהיסוד (או קורת היסוד) ועד תקרת
קומת עמודים ,ללא הבדל בין עמודים במידות חתך שונות ,ו/או בצורות חתך שונות ו/או
במידות גובה שונות.
 60.62.05.090תיקון פינה חיצונית שבורה במרפסת
סעיף זה מתייחס לתיקון פינה חיצונית של מעקה בנוי/בטון ותחתית רצפה במרפסת אשר בולטת
מקיר הבניין.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק חלקי טיח סדוקים ו/או מתפוררים ו/או שאינם מחוברים לקיר וביצוע תיקוני
טיח ,לפי סעף .60.62.01.060
 .2פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון לפי סעיף .60.62.06.010
 .3פירוק וסילוק חלקים פגומים של אדן הטרצו ויציקת אדן טרצו חדש במקומו ,לפי סעיף
.60.62.04.030
 .4כל האמור לעיל מתייחס לביצוע תיקון זה עד למרחק של  50ס"מ מכל צד של פינת המרפסת,
עבור קטעים ארוכים יותר וישולם בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .5גימור חיצוני של פינת המרפסת עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים
שונים ,ציפויים קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד
כחלק מהגימור של כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .6המחיר אינו כולל פירוק והתקנה מחדש של מעקה ברזל במרפסת .במידה ונדרשת עבודה
כלשהי במעקה הברזל ,היא תימדד במסגרת סעיף בכתב הכמויות.
 .7המחיר אינו כו לל פירוק והתקנה מחדש של תריסים וחלונות .במידה והדייר אינו מבצע את
פירוק התריסים והחלונות על חשבונו ,יבצע הקבלן יציקת אדן טרצו חדש רק בחלקים
הגלויים של אדן הטרצו הקיים.
 .8תיקון הפינה נמדד לפי יחידה קומפלט ,ללא הבדל בין פינות בממדים שונים ו/או במיקום
שונה.
 60.62.05.100תיקון שטחי בנייה פגומים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק חלקי לבנים או בלוקים ,רופפים וסדוקים ,עד שמגיעים לחלקים יציבים שאינם
סדוקים.
 .2ניקוי השטח ושטיפתו במים ,לרבות סילוק שאריות טיח ישן ,סיד ואבק.
 .3שכבת הרבצה של טיח צמנט ,בעובי  2-4מ"מ מוכן במפעל.
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 .4יישום שכבות של טיח צמנט מוכן במפעל עד למילוי כל הקטע הפגום בקיר .השכבות תהיינה
בעובי  10-15מ"מ .את השכבה העליונה יש ליישם עם פני הקיר הבנוי הקיים .גמר השכבה
העליונה יהיה בחספוס גס.
 .5המדידה לפי השטח בו בוצע התיקון ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות ,במידות שונות
ובמיקום שונה .המחיר מתייחס למילוי עד לעובי כולל של  50מ"מ .במידה ובקטעים מסוימים
היה עובי המילוי גדול יותר  ,תשולם עבור אותם קטעים תוספת מחיר יחסית לתוספת העובי.
 .6הקטעים שבהם יש לבצע את התיקון המתואר לעיל ,יסומנו מראש ע"י המפקח .הקבלן יבצע
את התיקון רק בקטעים שסומנו לו ע"י המפקח.
 .7גימור הקטע המתוקן עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים,
ציפויים קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק
מהגימור של כל הקיר ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 60.62.05.110עמוד בטון לחיזוק מעקה גג קיים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק חלק מהמעקה הבנוי הקיים .הקטע המפורק יהיה ברוחב ממוצע כ 40-ס"מ ,
גובהו כגובה המעקה ועוביו לפי עובי המעקה הבנוי.
 .2הפירוק יבוצע בקו אנכי מדורג ,כך שניתן יהיה לצקת את העמוד עם "שטרבות".
 .3בתחתית הקטע המפורק יש לחשוף בשלמות את פני הבטון בגג ולהתקין שני ברגי עיגון לפי
סעיף  60.62.06.020או שני "קוצים" לפי סעיף .60.62.06.030
 .4יציקת עמוד בטון ב 30-אשר ימלא את כל החלק שפורק ממעקה הגג.
 .5ברזל הזיון לעמוד יהיה  4מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ לאורך וחישוקים סגורים
בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כל מוט פלדה אנכי של העמוד יהיה עם חלק מכופף אופקי המיועד
לעיגון בחגורת הבטון העליונה של המעקה .אורך העיגון בכל צד יהיה  50ס"מ לפחות.
 .6במקומות בהם החגורה העליונה קיימת יש להוסיף בורג עיגון אחד (או "קוץ" אחד) לכל צד
של החגורה ,זאת במקום כיפוף מוט הברזל המתואר לעיל .ברגי העיגון (או ה"קוצים" ) יהיו
כאמור בסעיף משנה  3לעיל.
 .7במקומות שבהם יש לצקת גם חגורה עליונה במעקה ,תתבצע יציקת העמוד והחגורה
העליונה יחד .ביצוע החגורה הנ"ל נמדד במסגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות.
 .8ביצוע טיח צמנט חלק מוכן במפעל בשכבה אחת על העמוד מכל צדדיו .עובי שכבת הטיח
יהיה  12מ"מ לפחות.
 .9לאורך כל קוי החיבור בין העמוד החדש לבין המעקה הקיים יש להתקין רצועות רשת סיבי
זכוכית לפי סעיף  60.62.01.070סעיפי משנה .1,2,3,4,5
 .10לאחר ביצוע היציקה ולאחר ביצוע הטיח יש להשקות היטב במים.
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 .11גימור העמוד עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים ,ציפויים
קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של
כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .12המדידה לפי יחידה קומפלט ,ללא הבדל בין עמודים בצורות חתך שונות ו/או במיקום
כלשהו.

 60.62.05.120איטום וחיפוי תפר בקיר חוץ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק פח קיים על התפר וכל כיסוי אחר שקיים על התפר.
 .2ניקוי התפר ,סילוק שאריות של חומרי אטימה קיימים .השחזה של דפנות התפר וסילוק
חלקים רופפים וסדוקים מהדפנות .במידת הצורך ובהתאם להוראת המהנדס יש לבצע תיקוני
בטון ותיקוני טיח בדפנות התפר .תיקוני בטון יבוצעו פי סעיף  60.62.06.010ותיקוני טיח לפי
סעיף .60.62.01.060
 .3החדרת פרופיל גיבוי תקני מפוליאתילן מוקצף עם תאים סגורים מתוצרת "פלציב" ,לתוך
התפר  .מידות פרופיל הגיבוי יותאמו למידות התפר.
 .4מריחת "פריימר" על דפנות התפר ,לפי הוראות היצרן.
 .5אטימת התפר עם "סיקפלקס  "11 FCתוצרת "סיקה"  .עומק התפר למילוי יהיה  50%מרוחב
התפר ,אך לא פחות מ 10-מ"מ.
 .6כיסוי התפר בפח מגולבן בעובי  0.8מ"מ ברוחב פרוש כולל של  30ס"מ .לכל אורך הפח,
במרכזו ,יהיה כיפוף משולשי בחתך  2/1ס"מ ובכל קצה יהיה כיפוף של  1ס"מ.
 .7הפח יחובר לקיר ע"י דיבלים ,ברגים מגולבנים ודיסקיות מגולבנות ,במקומות שיקבע המפקח
ובמרחקים שלא יעלו על  1.5מ' זה מזה .קוטר הברגים יהיה  4מ"מ לפחות וקוטר חיצוני של
הדיסקיות יהיה  20מ"מ לפחות.
 .8בפח יש להכין חורים עבור הברגים .בצד אחד של הפח יהיו החורים בקוטר  5מ"מ ובצד השני
של הפח ,המיועד להתרחבות מצד שני של התפר ,יהיו חורים מאורכים ברוחב  5מ"מ ובאורך
 15מ"מ.
 .9בין חלקי הפח לאורך התפר תהיינה חפיות באורך  20ס"מ לפחות.
 .10צביעת הפח לפי סעיף .60.63.01.010
 .11המדידה לפי אורך נטו של התפר.
 60.62.05.130איטום וחיפוי סדק בתחתית מעקה גג
העבודה כוללת את המפורט להלן:
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 .1ביצוע סיתות ופירוק ,תיקוני בטון ותיקוני טיח בסדק הקיים עד שמגיעים למצב שבו הסדק
יהיה בקו ישר אופקי ושתי שפות הסדק תהיינה מקבילות עם מרווח קבוע ביניהן .המרווח
הנ"ל יהיה ברוחב  10מ"מ לפחות .במצב זה מרכז הסדק חייב להיות במרחק קבוע מפני
מעקה הגג.
 .2תיקוני הבטון בדפנות הסדק יבוצעו לפי סעיף  . 60.62.06.010תיקוני הטיח יבוצעו לפי סעיף
.60.62.01.060
 .3כל האמור בסעיף  60.62.05.120סעיפי משנה .3,4,5,6,7,8,9,10
 .4המדידה לפי אורך נטו של הסדק.

 60.62.05.140בניית מעקה גג
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק מעקה קיים מכל סוג שהוא.
 .2סיתות לכל האורך בתוואי המעקה עד לחשיפה מלאה של הטון בגג ,ברצועה שרוחבה כעובי
המעקה.
 .3לאורך תוואי המעקה יותקנו ברגי עיגון לפי סעיף  60.62.06.020או "קוצים" לפי סעיף
 . 60.62.06.030ברגי העיגון (או ה"קוצים") יותקנו כל  80ס"מ לאורך תוואי המעקה.
 .4יציקת חגורת בטון ב 20-שרוחבה יהיה ב 3-ס"מ פחות מעובי המעקה .את החגורה יש לצקת
ממפלס הבטון בגג ועד למפלס הגבוה ב 10-ס"מ מעל פני שיפועי הגג במקום הגבוה ,החגורה
יצוקה על הגג לכל אורך תוואי המעקה .ברזל הזיון לחגורה יהיה  6מוטות פלדה מצולעים
בקוטר  8מ"מ לאורך וחישוקים סגורים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .לפני יציקת החגורה יש
לעגן בתוכה את מוטות הזיון האנכיים של עמודי המעקה (ראה סעיף משנה  6להלן).
 .5בניית המעקה מבלוקי בטון חלולים  4חורים  ,בעובי לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .6יציקת עמודי בטון ב 30-ברוחב  20ס"מ ובעובי לפי עובי המעקה הבנוי (המידות הנ"ל הן
מידות נטו שאינן כוללות את ה"שטרבות") .העמודים יבוצעו בכל פינה של המעקה ובקטעים
הישרים במרחקים שלא יעלו על  4.0מ' ביניהם .ברזל הזיון לכל עמוד יהיה  4מוטות פלדה
מצולעים בקוטר  8מ"מ לאורך וחישוקים סגורים בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ .כל מוט פלדה
אנכי של העמוד יהיה עם חלק מכופף אופקי מעוגן בחגורת הבטון התחתונה ובחגורת הבטון
העליונה .אורך העיגון בכל צד יהיה  50ס"מ לפחות.
 .7במקו מות המיועדים ליציקת העמודים יש לסיים את הבנייה בצורה מדורגת ("שטרבות") ,
ולבצע את יציקת העמודים לאחר הבנייה .במידת האפשר יש לבצע את יציקת העמודים
והחגורה העליונה יחד.
 .8בראש המעקה יש לצקת חגורת בטון ב 0-בגובה ממוצע של  15ס"מ וברוחב הגדול מעובי
המעקה ב 5-ס"מ .פני החגורה יעובדו בשיפוע כלפי פנים הגג ובתחתית החלק הבולט של
החגורה יש לבצע "אף מים" .החלק הבולט של החגורה יהיה כלפי פנים הגג .ברזל הזיון
לחגורה יהיה  4מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ לאורך וחישוקים סגורים בקוטר  8מ"מ
כל  20ס"מ.
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 .9גובה המעקה יהיה כזה שההפרש בין מפלס ראש המעקה לבין מפלס עליון של איטום הגג
(בנקודה הגבוהה ביותר) ,לא יפחת מ 105-ס"מ .במקרה שבו בונים רק קטע ממעקה הגג  ,יש
לבנות את הקטע החדש עד למפלס של המעקה הקיים.
 .10ביצוע טיח חוץ ושכבת גימור על המעקה ,מכל צדדיו ,ימדדו בנפרד במסגרת הסעיפים
המתאימים בכתב הכמויות.
 .11המדידה לפי אורך נטו של המעקה ,כשהוא מדוד לאורך ציר המעקה ,ללא הבדל בין קטעים
באורכים שונים או במיקום שונה .עובי המעקה המצוין בכתב הכמויות מתייחס לעובי
הבלוקים אשר מהם נבנה המעקה.
 .12כל האמור לעיל מתייחס גם למעקות בנויים במרפסות.

 60.62.05.150חגורת בטון על מעקה גג קיים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק חגורת בטון קיימת על מעקה הגג.
 .2יציקת חגורת בטון חדשה ,כולל ברזל זיון  ,לפי סעיף  60.62.05.140סעיף משנה .8
 .3כאשר יש לבצע רק קטע של חגורה ,הביצוע יהיה לפי מידות החתך של החגורה הקיימת וברזל
הזיון יהיה כמו בסעיף משנה  2לעיל .קטע החגורה החדשה יחובר בכל צד אל החגורה
הקיימת עם בורג עיגון אחד (או "קוץ" אחד) לפי סעיף ( 60.62.06.020או סעיף .)60.62.06.030
 .4ביצוע טיח חוץ חלק על החגורה מכל צדדיה ,לפי סעיף  60.62.01.010או לפי סעיף
.60.62.01.020
 .5גימור החגורה עם חומרי גמר שונים כגון :שליכט מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים ,ציפויים
קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של
כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .6המדידה לפי אורך נטו של החגורה ,כשהוא מדוד לאורך ציר החגורה ,ללא הבדל בין קטעים
באורכים שונים או במיקום שונה ,עובי המעקה הקיים המצוין בכתב הכמויות מתייחס לעובי
הבלוקים אשר מהם נבנה המעקה.
 .7כל האמור לעיל מתייחס גם לחגורות על מעקות בנויים במרפסות.

 60.62.05.160-161מעקה בטון לגג
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק המעקות הקיימים ,מבטון או מכל חומר אחר.
 .2ביצוע סיתות והתקנת ברגי עיגון (או "קוצים") לפי סעיף  60.62.05.140סעיפי משנה .2,3
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 .3יציקת מעקה בטון ב 0-במידות חתך לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .בראש המעקה
תבוצע בליטה מבטון ברוחב  65ס"מ ובגובה  10ס"מ .הבליטה תהיה כלפי פנים הגג .מידות
הבליטה הן תוספת למידות החתך של המעקה .פני המעקה יעובדו עם שיפוע של  2ס"מ כלפי
פנים הגג.
 .4ברזל הזיון למעקה כולל  4מוטות פלדה מצולעים בקוטר  10מ"מ לאורך וחישוקים סגורים
בקוטר  8מ"מ כל  20ס"מ.
 .5ביצוע טיח חוץ ושכבת גימור על מעקה הבטון ,מכל צדדיו ,יימדדו בנפרד במסגרת הסעיפים
המתאימים בכתב הכמויות.
 .6המדידה לפי אורך נטו של מעקה הבטון ,כשהוא מדוד לאורך ציר המעקה ,ללא הבדל בין
קטעים באורכים שונים או במיקום שונה.
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פרק  -60שיקום ושיפוץ מבנים
תת פרק  -60.62עבודות בקירות חוץ

תת פרק משנה  -60.62.06עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון
 60.62.06.010תיקון שטחים של בטונים פגומים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1קילוף וסילוק בשלמות של הטיח הקיים על אלמנט הבטון שבו נדרש הקבלן לטפל.
 .2סיתות וסילוק חלקי בטון סדוקים ופגומים .לאחר הסיתות יישארו רק חלקי בטון יציבים
וללא סדקים.
 .3ניקוי כל ברזלי הזיון עם מברשות פלדה  ,עד להורדה וסילוק של כל החלודה .לא יורשה
השימוש בפטיש למטרה זו .יש לחשוף את ברזלי הזיון עד שמגיעים לחלקים שבהם הברזל
שלם וללא חלודה ,בתוספת  5ס"מ מכל צד של מוטות הברזל ..לאחר הניקוי יש לבצע שכבת
הגנה על כל ברזלי הזיון הגלויים בכל צדדיהם החשופים .שכבת ההגנה תהיה מלאה ותכסה
כל מוט ברזל בשלמותו .החומר לשכבת ההגנה והפריימר יהיה כמפורט בסעיף משנה  6להלן.
 .4במקרים שבהם קיימות בעיות קונסטרוקטיביות כגון מוטות זיון חסרים וכד' ,יקבע המהנדס
מטעם הקבלן באישור המפקח את שיטות התיקון והחיזוק הדרושה .עבור חיזוקים מיוחדים
או ,כגון ברגי עיגון ,תוספת ברזל זיון ,תוספת רשתות זיון וכד' ישולם בנפרד לפי סעיפים
אחרים בכתב הכמויות.
 .5ביצוע התיקון באופן שכל החלקים החסרים בבטון הקיים יושלמו עם חומר התיקון ,עד
לקבלת 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 כמפורט בסעיף משנה  6להלן .אשפרת התיקונים תבוצע לפי הוראות
היצרן.
 .6מערכת החומרים לשיקום הבטון תהא מסומנת/שו"ע בסיווג .R4
 .7בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת תיקון הבטון בכפוף להוראות
היצרן ,לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עובי
השכבות ,עבודות הכנה דרושות וכד'.
 .8ביצוע טיח צמנט חלק מוכן במפעל בשכבה אחת על הקטע המתוקן ,עובי שכבת הטיח יהיה 12
מ"מ לפחות.
 .9לאחר ביצוע שכבת הטיח יש להשקות היטב במים.
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 .10גימור הקטע עם חומרי גמר שונים כגון :טיח מסוגים שונים ,צבע מסוגים שונים ,ציפויים
קשיחים מסוגים שונים וכד' ,אינו כלול במסגרת סעיף זה .הגימור יימדד כחלק מהגימור של
כל הקירות ,במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .11המדידה לפי שטח הקטעים שתוקנו בפועלו ,ללא הבדל בין שטחים גדולים או קטנים  ,ללא
הבדל בין שטחים בצורות שונות ,ללא הבדל בין שטחים אנכיים ואופקיים וללא הבדל
במיקום השטחים המותקנים.
 .12במקרים שבהם התיקונים מתבצעים בקטעים צרים וארוכים ,תהיה מדידת התיקונים לפי
אורך הקטעים המתוקנים בפועל ,ללא הבדל בין קטעים ארוכים או קצרים ,ללא הבדל בין
קטעים בצורות שונות ,ללא הבדל בין קטעים אנכיים ואופקים וללא הבדל במיקום הקטעים
המותקנים.
 .13מדידת תיקוני הבטון תהיה לפי החלוקה כדלהלן:
קטעים (רצועות) ברוחב עד  20ס"מ (כולל)
קטעים (רצועות) ברוחב שעולה על  20ס"מ ועד לרוחב של  40ס"מ (כולל)
קטעים (רצועות) ברוחב שעולה על  40ס"מ
 .19העסקת המהנדס מטעם הקבלן כנ"ל כלולה במחיר העבודה.

 60.62.06.020ברגי עיגון לחיבור בין בטון קיים לבטון חדש
סעיף זה מתייחס לברגי עיגון (מיתדים) בקוטר "1/2
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1קידוח חור בבטון הקיים .קוטר ועומק הקידוח יהיו מותאמים לקוטר בורג העיגון ובהתאם
להוראות היצרן.
 .2הכנסת קפסולה עם החומר הכימי לתוך הקידוח ,בהתאם להוראות היצרן.
 .3הכנסת מוט הברגה (מוט עיגון) מגולוון מפלדה בקוטר " 1/2לתוך הקידוח ,בהתאם להוראות
היצרן .המוט יבלוט מהבטון לפחות  50ס"מ.
 .4ברגי העיגון הכימיים לעיל יהיו דוגמת תוצרת " ."UPATבמקום האמור לעיל אפשר להשתמש
בברגי עיגון מכניים דוגמת "פיליפס" באותו קוטר.
 .5עפ"י דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקות שליפה לברגי העיגון  .הבדיקות תבוצענה ע"י
מעבדה מוסמכת ,על חשבון הקבל .על הקבלן חלה חובת ההוכחה כי חוזק השליפה של ברגי
העיגון אשר התקין ,מתאים לנתונים של היצרן.

" 60.62.06.030קוצים" מפלדה לחיבור בין בטון קיים לבטון חדש
סעיף זה מתייחס ל"קוצים" ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  12מ"מ.
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העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1קידוח חורים בקוטר  14מ"מ ובעומק  10ס"מ באלמנטי הבטון הקיימים.
 .2מילוי הקדח בדבק אפוקסי דו רכיבי מסוג "סיקדור  "31תוצרת "סיקה" או ש"ע .אופן
השימוש ויישום הדבק לפי הוראות היצרן.
 .3ה"קוצים" יהיו מפלדה מצולעת בקוטר  12מ"מ ויוחדרו לעומק  10ס"מ בתוך הקדח בבטון
הקיים .ה"קוצים" יבלטו מהבטון הקיים  50ס"מ לפחות.
 .4עפ"י דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקות שליפה ל"קוצים" .הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה
מוסמכת ,על חשבון הקבלן.

 60.62.06.040רצפה/תקרה מלאה מבטון
 .1סעיף זה מתייחס לביצוע תקרות ו/או רצפות חדשות מבטון מזוין .סוג הבטון לפי המצוין
בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .2ביצוע העבודה ואופני המדידה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר (פרק .)02
 .3הרצפה/תקרה תבוצע אך ורק לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ובכפוף להוראותיו והנחיותיו.
 .4ברזל הזיון לרצפה/תקרה יימדד בנפרד במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות
 .5המחיר מתייחס לתקרות/רצפות בטון בכמות כלשהי ובמיקום כלשהו.

 60.62.06.050רצפה /תקרה צלעות בטון עם מילוי
 .1סעיף זה מתייחס לביצוע תקרות ו/או רצפות חדשות מבטון מזוין .סוג הבטון לפי המצוין
בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .2ביצוע העבודה ואופני המדידה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר (פרק .)02
 .3הרצפה/תקרה תבוצע אך ורק לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ובכפוף להוראותיו והנחיותיו.
 .4ברזל הזיון לרצפה/תקרה יימדד בנפרד במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות
 .5המחיר מתייחס לתקרות/רצפות בטון בכמות כלשהי ובמיקום כלשהו.
 .6המחיר כולל את בלוקי המילוי (בטון ,איטונג) ו/או את ארגזי המילוי (פוליביד).

 60.62.06.060קורות ומעקות בטון במידות שונות
 .1סעיף זה מתייחס לביצוע תקרות ו/או רצפות חדשות מבטון מזוין .סוג הבטון לפי המצוין
בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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 .2ביצוע העבודה ואופני המדידה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר (פרק .)02
 .3הרצפה/תקרה תבוצע אך ורק לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ובכפוף להוראותיו והנחיותיו.
 .4ברזל הזיון לרצפה/תקרה יימדד בנפרד במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות
 .5המחיר מתייחס לתקרות/רצפות בטון בכמות כלשהי ובמיקום כלשהו.

 60.62.06.070עמודי בטון במידות שונות
 .1סעיף זה מתייחס לביצוע תקרות ו/או רצפות חדשות מבטון מזוין .סוג הבטון לפי המצוין
בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .2ביצוע העבודה ואופני המדידה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר (פרק .)02
 .3הרצפה/תקרה תבוצע אך ורק לפי תכנית של מהנדס בנין רשוי ובכפוף להוראותיו והנחיותיו.
 .4ברזל הזיון לרצפה/תקרה יימדד בנפרד במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות
 .5המחיר מתייחס לתקרות/רצפות בטון בכמות כלשהי ובמיקום כלשהו.

 60.62.06.080מוטות פלדה לזיון בטון
 .1מוטות פלדה לזיון בטון יהיו מהסוגים דלהלן:
מוטות פלדה חלקים ,לפי ת"י  4466חלק 2
מוטות פלדה מצולעים ,לפי ת"י  4466חלק 3
מוטות פלדה מרותכות מראש ,לפי ת"י  4466חלק 4
 .2סידור מוטות הפלדה באלמנטים של בטון מזוין ,הקטרים שלהם ,צורתם ,מידותיהם וכד',
יהיו לפי המפורט בתכניות של מהנדס בנין רשוי.
 .3מדידת ברזל זיון תהיה לפי המשקל נטו של מוטות הפלדה אשר נמצאים בפועל בתוך אלמנט
הבטון .המשקל נטו אינו כולל פחת ואינו כולל חפיות אשר לא מסומנות בתכנית המהנדס.
 .4מוטות פלדה לזיון בטון יימדדו וישולמו בנפרד רק באלמנטים של בטון אשר לגביהם צוין
במפורש בפרק זה כי מחיר הבטון אינו כולל את ברזל הזיון (מסעיף  60.62.06.040ועד לסעיף
 60.62.06.070כולל).
בכל שאר הסעיפים בפרק זה ,אשר בהם יש תיאור ופירוט של ברזל הזיון הדרוש ,מחיר אלמנט
הבטון כולל את ברזל הזיון
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עבודות נגרות ,מסגרות
פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ
תת פרק משנה  - 60.63.00כללי
 60.63.00.010עבודות צביעה  -כללי
.1

כל עבודות צביעה כוללות ניקוי השטח המיועד לצביעה ,משומן ,אבק ולכלוך.

.2

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

.3

בביצוע של כל מערכת צבע ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הפריט הנצבע ,בכל 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.

.4

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

.5

הגוונים לצביעה יהיו לבחירת המפקח מתוך קטלוג הגוונים של היצרן .המפקח רשאי
להזמין 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.

.6

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

.7

בכל עבודות הצביעה על הקבלן להשתמש במערכת צבע מושלמת של אותו יצרן כאשר
חומרי ההכנה ,צבעי היסוד והצבעים העליונים כולם מתאימים ליישום באותה מערכת
צבע .לא יורשה שימוש בצבע יסוד של יצרן אחד ובצבע עליון של יצרן אחר.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ
תת פרק משנה  - 60.63.01חידוש צבע לפריטי נגרות ,מסגרות ואלומיניום
 60.63.01.010חידוש צבע אטום לפריטי עץ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים ו/או מתקלפים ו/או סדוקים.

.3

החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ (גם השטחים שבהם נשאר צבע קיים יציב וגם
השטחים בהם הורד הצבע הקיים) וניקוי אבק הליטוש.

.4

מילוי חורים ופגמים ותיקונים קלים ,ע"י מרק (שפכטל).

.5

החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ לאחר תיקוני המרק ,ולאחר ביצוע כל שכבת צבע
(למעט השכבה העליונה) ,בכפוף להנחיות היצרן .לאחר כל החלקה בנייר לטש יבוצע ניקוי
אבק הליטוש.

.6

מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אטום  -תוצרת "טמבור"
מרק לתיקונים " -מרק פי.וי.אי"
צבע יסוד בשכבה אחת " -צבע ראשון סינטטי"
צבע עליון בשתי שכבות " -סופרלק" או "פוליאור"
מערכת צבע אטום -תוצרת "נירלט"
מרק לתיקונים " -שפכטל לעץ"
צבע יסוד בשכבה אחת " -יסוד ראשון סינטטי"
צבע עליון בשתי שכבות " -אונירלק" או "אוניאור"

 60.63.01.011חידוש צבע אטום לחלונות עץ
.1

העבודה מתייחסת לחלונות עץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.010

.2

העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל כנפי החלון ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת החלונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח החלון ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).
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 60.63.01.012חידוש צבע אטום לתריסי עץ
.1

העבודה מתייחסת לתריסי עץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.010

.2

העבודה תבוצע על משקוף התריס ועל כנפי התריס ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים
הבנין וכלפי חוץ).

.3

מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא התריס (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.013חידוש צבע אטום לדלתות עץ
.1

העבודה מתייחסת לדלתות עץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.010

.2

העבודה תבוצע על משקוף הדלת ועל כנפי הדלת ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות במידות שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר שבו
נמצאת הדלת (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.014חידוש צבע אטום לארונות אוויר מעץ
.1

העבודה מתייחסת לארונות אוויר מעץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור
בסעיף . 60.63.01.010

.2

כאשר ארון האוויר כולל חלקים מפח מגולוון ,תבוצע צביעתם לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.040

.3

העבודה תבוצע בכל צדדיו הגלויים של הארון ,כלפי חוץ הבנין.

.4

מדידת הארונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין ארונות במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח הארון ייחשב השטח של חזית הארון (דפנות הארון
בניצב לקיר ,לא תימדדנה ,אך חידוש הצבע בדפנות הנ"ל כלול במחיר).
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 60.63.01.015חידוש צבע אטום לארגזי רוח מעץ
.1

העבודה מתייחסת לארגזי רוח של גגות רעפים מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע
לפי האמור בסעיף . 60.63.01.010

.2

העבודה תבוצע על ארגזי הרוח בכל צדדיהם הגלויים.

.3

מדידת ארגזי הרוח תהיה לפי השטח הפרוש שלהם (סכום השטחים האופקיים,
המשופעים ןהאנכיים) ,ללא הבדל בין ארגזי רוח במידות שונות ,או בצורות שונות ,או
במיקומים שונים.

 60.63.01.020חידוש צבע שקוף לפריטי עץ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

הורדת ציפויים מתקלפים וכל לכלוך ,אבק וחומרים זרים מעל כל שטח העץ.

.3

החלקה בנייר לטש עדין (מס'  0או  )360של כל שטח העץ לפני תחילת הצביעה ,ולאחר
ביצוע כל שכבת צבע (למעט השכבה העליונה) ,בכפוף להנחיות היצרן .לאחר כל החלקה
בנייר לטש יבוצע ניקוי אבק הליטוש.

.4

מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע שקוף  -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת " -ורנית לעץ"
צבע עליון בשכבה אחת " -ורנית לעץ"
מערכת צבע שקוף -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת " -לזור – מגן עץ" (שקוף או בגווני עץ טבעי)
צבע עליון בשכבה אחת " -לזור – מגן עץ" (שקוף או בגווני עץ טבעי)

 60.63.01.021חידוש צבע שקוף לחלונות עץ
.1

העבודה מתייחסת לחלונות עץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.020

.2

העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל כנפי החלון ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת החלונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח החלון ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).
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 60.63.01.022חידוש צבע שקוף לדלתות עץ
.1

העבודה מתייחסת לדלתות עץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.020

.2

העבודה תבוצע על משקוף הדלת ועל כנפי הדלת ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות במידות שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר שבו
נמצאת הדלת (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.023חידוש צבע שקוף לתריסי עץ
.1

העבודה מתייחסת לתריסי עץ מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.020

.2

העבודה תבוצע על משקוף התריס ועל כנפי התריס ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים
הבנין וכלפי חוץ).

.3

מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא התריס (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.024חידוש צבע שקוף לארגזי רוח מעץ
.1

העבודה מתייחסת לארגזי רוח של גגות רעפים מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע
לפי האמור בסעיף . 60.63.01.020

.2

העבודה תבוצע על ארגזי הרוח בכל צדדיהם הגלויים.

.3

מדידת ארגזי הרוח תהיה לפי השטח הפרוש שלהם (סכום השטחים האופקיים,
המשופעים ןהאנכיים) ,ללא הבדל בין ארגזי רוח במידות שונות ,או בצורות שונות ,או
במיקומים שונים.

 60.63.01.030חידוש צבע לפריטי ברזל
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010
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.2

גירוד וקילוף שכבות של צבע רופף או פגום ושכבות של חלודה רופפת ומתקלפת,
באמצעות מברשות פלדה לברזל ,בד שמיר וכד'.

.3

מערכת הצבע כוללת :
במקומות שבהם יש חלודה  -ממיר חלודה של טמבור או ניר לט
שתי שכבות של צבע פוליאוריטני "אוניקריל מטל ראסט" של "ניר לט" בעובי 180
מיקרון.

 60.63.01.031חידוש צבע לחלונות ברזל
.1

העבודה מתייחסת לחלונות ברזל מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור
בסעיף . 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל כנפי החלון ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת החלונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח החלון ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.032חידוש צבע לתריסי ברזל
.1

העבודה מתייחסת לתריסי ברזל מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור
בסעיף . 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על משקוף התריס ועל כנפי התריס ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים
הבנין וכלפי חוץ).

.3

מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא התריס (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.033חידוש צבע לדלתות ברזל
.1

העבודה מתייחסת לדלתות ברזל מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור
בסעיף . 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על משקוף הדלת ועל כנפי הדלת ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות במידות שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר שבו
נמצאת הדלת (המדידה בצד החיצוני בלבד).
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 60.63.01.034חידוש צבע למעקות ברזל
.1

העבודה מתייחסת למעקות ברזל מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור
בסעיף . 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על המעקה ועל מסעד המעקה ,בכל צדדיהם.

.3

כאשר מסעד המעקה הוא מעץ ,צביעתו תבוצע לפי סעיף  60.63.01.010או סעיף
 , 60.63.01.020בהתאם לסוג הצבע הקיים .צביעת מסעד המעקה מעץ כלולה במחיר
צביעת מעקה הברזל ולא תשולם בנפרד.

.4

המדידה לפי אורך המעקות ללא הבדל בין מעקות במידות גובה שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .אורך המעקות נמדד לפי אורך מסעדי המעקות.

 60.63.01.035חידוש צבע לסורגי ברזל
.1

העבודה מתייחסת לסורגי ברזל מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
. 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על הסורג בכל חלקיו ובכל צדדיו.

.3

מדידת הסורגים תהיה לפי שטח ,ללא הבדל בין סורגים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים וללא הבדל בין סורג הנמצא בתוך הפתח או סורג הבולט
מהקיר ו"עוטף" את הפתח מבחוץ .כשטח הסורג ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח
בקיר שבו (או סביבו) נמצא הסורג.

 60.63.01.040חידוש צבע לפריטי ברזל מגולוון
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

ניקוי משומנים ,גריז וכד' ע"י ממיס "ארדרוקס  "G-551או דטרגנט " "BC-70תוצרת
"כמיתעש".

.3

במידה והגילוון נפגם קלות ,יש לנקות ולסלק את החלודה וחלקים רופפים ,ע"י מברשות
פלדה ובד שמיר.

.4

מערכת הצבע תהיה:

שתי שכבות של צבע פוליאוריטני "אוניקריל מטל ראסט" של "ניר לט" בעובי  90מיקרון.
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 60.63.01.041חידוש צבע לחלונות ברזל מגולוון
.1

העבודה מתייחסת לחלונות ברזל מגולוון מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי
האמור בסעיף . 60.63.01.040

.2

העבודה תבוצע על משקוף החלון ועל כנפי החלון ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת החלונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח החלון ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.042חידוש צבע לתריסי ברזל מגולוון
.1

העבודה מתייחסת לתריסי ברזל מגולוון מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי
האמור בסעיף . 60.63.01.040

.2

העבודה תבוצע על משקוף התריס ועל כנפי התריס ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים
הבנין וכלפי חוץ).

.3

מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא התריס (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.043חידוש צבע לדלתות מברזל מגולוון
.1

העבודה מתייחסת לדלתות מברזל מגולוון מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי
האמור בסעיף . 60.63.01.040

.2

העבודה תבוצע על משקוף הדלת ועל כנפי הדלת ,בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין
וכלפי חוץ).

.3

מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות במידות שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר שבו
נמצאת הדלת (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.63.01.044חידוש צבע למעקות ברזל מגולוון
.1

העבודה מתייחסת למעקות ברזל מגולוון מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי
האמור בסעיף . 60.63.01.040

.2

העבודה תבוצע על המעקה ועל מסעד המעקה ,בכל צדדיהם.
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.3

כאשר מסעד המעקה הוא מעץ ,צביעתו תבוצע לפי סעיף  60.63.01.010או סעיף
 , 60.63.01.020בהתאם לסוג הצבע הקיים .צביעת מסעד המעקה מעץ כלולה במחיר
צביעת מעקה הברזל ולא תשולם בנפרד.

.4

המדידה לפי אורך המעקות ללא הבדל בין מעקות במידות גובה שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .אורך המעקות נמדד לפי אורך מסעדי המעקות.

 60.63.01.045חידוש צבע לסורגי ברזל מגולוון
.1

העבודה מתייחסת לסורגי ברזל מגולוון מכל הסוגים והדגמים .העבודה תבוצע לפי
האמור בסעיף . 60.63.01.040

.2

העבודה תבוצע על הסורג בכל חלקיו ובכל צדדיו.

.3

מדידת הסורגים תהיה לפי שטח ,ללא הבדל בין סורגים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים וללא הבדל בין סורג הנמצא בתוך הפתח או סורג הבולט
מהקיר ו"עוטף" את הפתח מבחוץ .כשטח הסורג ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח
בקיר שבו (או סביבו) נמצא הסורג.

 60.63.01.046חידוש צבע לצינורות ,מרזבים ומזחילות ממתכת
.1

העבודה מתייחסת לצינורות ,מרזבים ומזחילות ,מפלדה ,מיציקת ברזל ,מפח וכד' ,מכל
הסוגים והדגמים.

.2

בקטעים של הפריטים הנ"ל בהם קיים גילוון ,העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף
 . 60.63.01.040בקטעים שבהם אין גילוון או שהגילוון פגום ברובו ,העבודה תבוצע לפי
האמור בסעיף . 60.63.01.030

.3

העבודה תבוצע על פריטים אלה ,בכל צדדיהם ובכל חלקיהם.

.4

מדידת הפריטים הנ"ל תהיה לפי אורך ,ללא הבדל בין צינורות .מרזבים ומזחילות,
בקטרים שונים ,או במידות חתך שונות ,או במיקומים שונים.

 60.63.01.047חידוש צבע למעמד וסורג של מזגן
.1

העבודה מתייחסת למעמדים וסורגים של מזגנים ,מכל הסוגים והדגמים .בקטעים בהם
קיים גילוון העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף  . 60.63.01.040בקטעים שבהם אין גילוון
או שהגילוון פגום ברובו ,העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף . 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על המעמד ועל הסורג ,בכל צדדיהם ועל כל חלקיהם.

.3

המדידה לפי יחידות קומפלט (כל יחידה כוללת מעמד  +סורג) ללא הבדל בין מעמדים
וסורגים במידות שונות ,או בצורות שונות ,או במיקומים שונים.
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 60.63.01.048חידוש צבע לדוד שמש
.1

העבודה מתייחסת לדודי שמש ,מכל הסוגים והדגמים .בקטעים בהם קיים גילוון העבודה
תבוצע לפי האמור בסעיף  . 60.63.01.040בקטעים שבהם אין גילוון או שהגילוון פגום
ברובו ,העבודה תבוצע לפי האמור בסעיף . 60.63.01.030

.2

העבודה תבוצע על הדוד עצמו ,על "הרגליים" עליהן הוא מותקן וגם על התמיכות של
הקולטים ,בכל צדדיהם הגלויים.

.3

המדידה לפי יחידות קומפלט (כל יחידה כוללת דוד " +רגליים"  +תמיכות לקולטים),
ללא הבדל בין דודים וקולטים במידות שונות ,או בצורות שונות ,או במיקומים שונים.

 60.63.01.050חידוש צבע לחלונות ודלתות מאלומיניום
העבודה מתייחסת לחלונות ודלתות מאלומיניום ,מכל הסוגים והדגמים .העבודה כוללת את
המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

ניקוי משומנים ,גריז וכד' ע"י ממיס מתאים או דטרגנט מתאים ,לפי הנחיות היצרן.

.3

ניקוי וסילוק חלקים רופפים של צבע קיים ,ע"י מברשות פלדה ובד שמיר.

.4

מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע  -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת " -אוניסיל  ZNחום"
צבע עליון בשכבה אחת " -פוליאור" או "צביעה אחת ודי"
מערכת צבע  -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת  -צבע דו רכיבי "אוניקריל"
צבע עליון בשכבה אחת  -צבע דו רכיבי "אוניקריל"

.5

העבודה תבוצע על כל חלקי האלומיניום במשקוף החלון/הדלת ובכנפי החלון/הדלת ,בכל
צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין וכלפי חוץ).

.6

מדידת החלונות/הדלתות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות/דלתות במידות שונות,
או בצורות שונות ,או במיקומים שונים .כשטח החלון/הדלת ייחשב השטח המדוד בין
דפנות הפתח בקיר שבו נמצאים החלון/הדלת.

 60.63.01.060חידוש צבע לתריסים עם רפפות פי.וי.סי
העבודה מתייחסת לתריסים מעץ או מאלומיניום ,עם רפפות פי.וי.סי ,מכל הסוגים והדגמים.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
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.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

חידוש צבע לחלקי עץ יבוצע לפי סעיף  60.63.01.010או סעיף . 60.63.01.020

.3

חידוש צבע לחלקי אלומיניום יבוצע לפי סעיף .60.63.01.050

.4

מערכת הצבע עבור רפפות פי.וי.סי תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע  -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת " -יסוד שקוף לפלסטיק" ("טמבורכב")
צבע עליון בשכבה אחת " -טמגלס"
מערכת צבע  -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת  -צבע דו רכיבי "אוניקריל"
צבע עליון בשכבה אחת  -צבע דו רכיבי "אוניקריל"

.5

העבודה תבוצע על כל חלקי העץ ,האלומיניום ו-פי.וי.סי ,במשקוף התריס ובכנפי התריס,
בכל צדדיהם הגלויים (כלפי פנים הבנין וכלפי חוץ).

.6

מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא התריס.

 60.63.01.070חידוש צבע לארובות מפח ואסבסט
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

צביעת ארובות האסבסט בשלוש שכבות של צבע "סופרקריל מ.ד" מתוצרת "טמבור" או
בצבע " "AC - 100תוצרת נירלט .או בצבע "רב כיסוי" מתוצרת טמבור ,רק באישור
המפקח .העבודה תבוצע על הארובות בכל צדדיהן ובכל חלקיהן.

.3

צביעת ארובות מפח מגולוון תבוצע לפי סעיף . 60.63.01.040

.4

צביעת ארובות מפח ו/או ברזל שאינו מגולוון תבוצע לפי סעיף . 60.63.01.030

.5

המתלים והתמיכות ייצבעו ,בכל צדדיהם ובכל חלקיהם ,לפי סעיף 60.63.01.040או לפי
סעיף  ,60.63.01.030וצביעתם כלולה במחיר הארובות.

.6

המדיד תהיה לפי אורך ,ללא הבדל בסוג הארובה ובמיקומה .קוטר הארובה יהיה לפי
הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ

תת פרק משנה  – 60.63.02עבודות נגרות
" 60.63.02.010ארגזי רוח" מעץ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק ארגז רוח קיים ,במידה וישנו.

.2

ביצוע ארגז רוח חדש במידות וצורה לפי הקיים עם לוחות עץ בעובי " 1מהוקצעים בצד
הפונה כלפי חוץ .רוחב לוחות העץ ואופן הסידור שלהם והחפיות ביניהם יהיו לפי הקיים.

.3

במידה ואין ארגז רוח קיים אזי תיקבענה המידות והצורה בתיאום עם המפקח.

.4

צביעת ארגז הרוח תבוצע בצבע שקוף לפי סעיף  . 60.63.90.020את שכבת הצבע הראשונה
יש לבצע בכל חלקי ארגז הרוח ומכל צדדיו (לרבות החלקים שאינם גלויים כלפי חוץ) .את
שתי שכבות הצבע הנוספות יש לבצע רק בחלקים הגלויים כלפי חוץ של ארגז הרוח.

.5

במקום סעיף  4לעיל ,אפשר לבצע צביעה בצבע אטום לפי סעיף  , 60.63.90.010ההחלטה
לגבי אפשרות הצביעה תהיה בהתאם לבחירת המזמין ו/או המפקח.

.6

מחיר ארגז הרוח כולל את הצביעה ,ללא הבדל אם נבחרה אפשרות של צביעה בצבע
שקוף או אפשרות של צביעה בצבע אטום.

.7

כאשר יש צורך ,לפי הוראות המפקח ,לשנות או לתקן או לחזק את קונסטרוקצית העץ
(הנושאת את ארגז הרוח) אזי יימדד הדבר וישולם בנפרד.

.8

המדידה לפי שטח פרוש של ארגז הרוח אשר גלוי כלפי חוץ .השטח הפרוש כולל קטעים
משופעים ,אופקיים ואנכיים של ארגז הרוח.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ
תת פרק משנה  – 60.63.03עבודות מסגרות
 60.63.03.010מעקה ברזל למרפסות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מעקה ברזל ,או עץ קיים.

.2

גובה המעקה יהיה  105ס"מ מעל אדן המוזאיקה של המרפסת ,הכל ע"פ ת"י .1142

.3

למעקה יהיו עמודים מצינור פלדה מלבני בחתך  30/60/2.2מ"מ .המרחק בין העמודים לא
יעלה על  1.5מ' .כל עמוד יהיה עם "רגל" תחתונה ,מאותו צינור ,אשר תרותך בניצב
לעמוד ותהיה מעוגנת אל המעקה או התקרה מבחוץ .אופן העיגון יהיה בתיאום עם
המהנדס ולאחר אישורו.

.4

בראש המעקה ,כשהוא מרותך אל כל העמודים ,יהיה פרופיל צינור מלבני בחתך
 30/60/2.2מ"מ .פרופיל זה יעוגן אל הקירות משני צידי המרפסת .אופן העיגון אל הקיר
יהיה בתיאום עם המהנדס ולאחר אישורו.

.5

בין העמודים ,בתחתית המעקה ירותך פס ברזל שטוח  30/5מ"מ .הפס הנ"ל יותקן בגובה
 10ס"מ מעל מפלס אדן המוזאיקה במרפסת.

.6

בין הצינור שבראש המעקה לבין הברזל השטוח שבתחתית ,ירותכו מוטות אנכיים מברזל
עגול בקוטר  12מ"מ ,במרחקים נטו של  10ס"מ ביניהם.

.7

המעקה בשלמותו יהיה מגולוון בכל חלקיו ומכל צדדיו ,לפי סעיף .60.63.90.040

.8

המעקה בשלמותו ייצבע בכל חלקיו ומכל צדדיו ,לפי סעיף .60.63.90.030

.9

המדידה לפי אורך המעקה ,מדוד לפי אורך מסעד המעקה.

 60.63.03.020מסעד למעקה ברזל במרפסות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מסעד מעקה קיים ,במידה וישנו (במיקום ע"פ הנחיות מפקח).

.2

התקנת מסעד מעקה חדש עשוי מפח מכופף ומעוגל בעובי  1.0מ"מ ובמידות חתך 50/20
מ"מ בערך .צורת המסעד ומידותיו המדוייקות תהיינה לפי הקיים.

.3

כל החיבורים יבוצעו בריתוך.
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.4

מסעד המעקה בשלמותו יהיה מגולוון ,לפי סעיף .60.63.90.040

.5

מסעד המעקה בשלמותו יהיה צבוע ,לפי סעיף .60.63.90.030

.6

המדידה לפי אורך ,ללא הבדל בין קטעים ארוכים וקצרים וללא הבדל במיקום של
הקטעים הנ"ל.

 60.63.03.030שיפוץ מעקה ברזל במרפסת
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק בזהירות של המעקה ,לרבות חיתוך החיבורים אל הקירות במכונת חיתוך
חשמלית .המעקות המפורקים יסומנו בשיטת סימון ברורה כדי שלא יהיה כלספק לגבי
מיקומו של כל מעקה ,בעת ההתקנה מחדש.

.2

הובלת המעקה ביחידה אחת שלמה אל המפעל .המידה ואין אפשרות לבצע זאת בגלל
מימדי המעקה ,יש לבצע חיתוך של המעקה לשני חלקים ,או יותר .כל אחד מהחלקים
יסומן במדויק כדי שאפשר יהיה אח"כ לחברם מחדש .מקום החיתוך ייקבע בתיאום עם
המהנדס.

.3

ביצוע ניקוי בהתזת חול ברמה  SA - 2.5לפי התקן השבדי.

.4

גילוון המעקה בשלמותו לפי סעיף .60.63.90.040

.5

הובלת המעקה לאתר והתקנתו מחדש ע"י ריתוך אל החיבורים הקיימים בקירות.

.6

צביעת המעקה בשלמותו לפי סעיף .60.63.90.030

.7

המדידה לפי אורך המעקות ללא הבדל בין מעקות במידות גובה שונות ו/או במיקום
שונה .אורך המעקות מדוד לפי אורך מסעדי המעקות.

 60.63.03.040סורגים מברזל
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק סורגים קיימים ,במידה וישנם.

.2

לסורג תהיה מסגרת מפרופיל ברזל שטוח בחתך  40/5מ"מ .מידות המסגרת תהיינה לפי
מידות הפתח ,בהורדה של  3ס"מ מכל צד.

.3

בתוך המסגרת יותקנו מוטות אנכיים מברזל עגול בקוטר  12מ"מ עם מירווחים (נטו) של
 10ס"מ ביניהם.

.4

כל החיבורים בין חלקי הסורג יהיו בריתוך .הריתוכים יהיו מלאים ,בעובי אחיד ולכל
אורך קווי המגע בין הפרופילים.
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.5

המסגרת תחובר אל דפנות הפתח ע"י ברזל שטוח בחתך  30/4מ"מ ,אשר יהיה מכופף
בצורת "ר" .קצה אחד ירותך את המסגרת וקצה שני יעוגן אל דופן הפתח עם בורג עיגון
בקוטר  8מ"מ.

.6

לאחר התקנת כל בורג עיגון יש לרתך אותו אל פח החיבור באופן שלא ניתן יהיה לפתוח
אותו.

.7

בכל צלע של סורג שאורכה עד  0.5מ' יהיה חיבור אחד .בכל צלע של סורג שאורכה עולה
על  0.5מ' ועד  1.0מ' ,יהיו שני חיבורים .בכל צלע סורג שאורכה עולה על  1.0מ' ועד 1.5
מ' ,יהיו שלושה חיבורים.

.8

הסורג יותקן בתוך הפתח באופן שפני הסורג כלפי חוץ יהיו במישור אחד עם פני הקיר.

.9

הסורג בשלמותו יהיה מגולוון בכל חלקיו ומכל צדדיו ,לפי סעיף .60.63.90.040

.10

הסורג בשלמותו ייצבע בכל חלקיו ומכל צדדיו ,לפי סעיף .60.63.90.030

.11

מדידת הסורגים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין סורגים במידות שונות ,או בצורות
שונות ,או במיקומים שונים .כשטח הסורג ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא הסורג.

 60.63.03.050סולם ברזל בגג
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק סולם קיים ,במידה וישנו.

.2

שני עמודי הסולם יהיו מצינורות פלדה בקוטר " 1והמירווח בין העמודים יהיה  45ס"מ.

.3

כל עמוד יהיה מכופף בקשת בחלקו העליון .אורך הכיפוף יהיה  20ס"מ.

.4

בין העמודים יותקנו מוטות אופקיים (שלבי הסולם) מצינורות פלדה בקוטר " 3/4עם
מירווחים (נטו) של  30ס"מ ביניהם.

.5

כל החיבורים בין חלקי הסולם יהיו בריתוך .הריתוכים יהיו מלאים ,בעובי אחיד ולכל
אורך קווי המגע בין הפרופילים.

.6

לכל קצה של רגל העמוד תרותך פלטה מברזל שטוח בעובי  6מ"מ .מידות של פלטה יהיו
 100/60מ"מ והיא תחובר עם שני ברגי עיגון בקוטר  8מ"מ אל הקיר ו/או אל המעקה ו/או
אל הגג.

.7

הסולם בשלמותו יהיה מגולוון בכל חלקיו ומכל צדדיו ,לפי סעיף .60.63.90.040

.8

הסולם בשלמותו ייצבע בכל חלקיו ומכל צדדיו ,לפי סעיף .60.63.90.030

.9

המדידה לפי אורך הסולם .האורך נקבע לפי אורך עמוד הסולם.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ

תת פרק משנה  – 60.63.04עבודות פחחות
 60.63.04.010אדני חלונות מפח מגולוון
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק אדני פח קיימים במידה וישנם.

.2

התקנת אדני פח חדשים מפח מגולוון בעובי  1.0מ"מ ,מכופף ומותקן במידות זהות
לקיים .אדן הפח יהיה עשוי מחלק אחד לכל רוחב פתח החלון ,ללא הלחמות או חיבורים
אחרים .במקומות בהם אין אדן פח קיים ,ייקבע רוחב האדן החדש באופן שיכסה את
המרחק בין משקוף החלון לבין הקצה הבנוי של אדן החלון (או קצה אדן טרצו קיים),
לרבות בליטה ל"אף מים" כאמור בסעיף  4להלן.

.3

חיבור הפח אל המשקוף ו/או אל אדן החלון ייעשה עם דיבלים וברגים מגולוונים.

.4

הפח יותקן בשיפוע כלפי חוץ ויבלוט מקו הקיר ב 3.0 -ס"מ .בקצה יבוצע כיפוף ליצירת
"אף מים".

.5

צביעת אדן הפח לפי סעיף . 60.63.90.030

.6

איטום בין הפח לבין משקוף החלון וכן בין הפח לבין הקירות מסביב ,לפי סעיף
. 60.63.06.010

.7

המדידה לפי אורך אדן הפח ,ללא הבדל בין מידות רוחב שונות וללא הבדל בין קטעים
במידות אורך שונות.

 60.63.04.030כיסוי ארונות אוויר בפח מגולוון
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כיסוי הארון מכל צדדיו בפח מגולוון בעובי  0.8מ"מ .הפח יהיה עשוי מחלק אחד אשר
ייחתך ,יכופף ויולחם לפי צורת ארון האוויר הקיים.

.2

בחלק העליון מעל הארון יש לבצע את כיסוי הפח עם שיפוע כלפי חוץ ,כדי למנוע
הצטברות מי גשם על הארון.
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.3

כיסוי הפח יסתיים בקצה (בכל הצדדים) עם שוליים ברוחב  5ס"מ אשר יהיו מכופפים
בניצב לדפנות וישמשו לחיבור אל הקירות מסביב.

.4

החיבור יתבצע ע"י ברגי עיגון מגולבנים בקוטר של  6מ"מ לפחות ובמרחקים שלא יעלו על
 30ס"מ ביניהם .בכל מקרה בכל דופן אנכית של הארון יותקנו  4ברגים לפחות.

.5

צביעת כיסוי הפח לפי סעיף . 60.63.90.030

.6

איטום המירווח שבין הקיר לבין הפח לפי סעיף . 60.63.06.010

.7

המדידה לפי שטח הפח המכסה את הארון מכל צדדיו (השטח בחזית הארון בתוספת
הקטעים על דפנות הארון בניצב לקיר).
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ

תת פרק משנה  – 60.63.05עבודות אלומיניום
 60.63.05.010מעקה אלומיניום עם מוטות חלוקה אנכיים מאלומיניום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מעקה קיים מברזל או מעץ.

.2

ביצוע מעקה חדש עם פרופילי אלומיניום כדוגמת "קליל  "3000המיועדים למעקות.

.3
.4

גובה המעקה יהיה  105ס"מ מעל אדן המוזאיקה של המרפסת , ,הכל ע"פ ת"י 1142
מסעד המעקה יהיה מלבני ומורכב משני פרופילים (כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי
 03581ו )03576 -והוא יותקן באופן שמפלס עליון שלו יהיה כנדרש בסעיף  3לעיל.

.5

הפרופילים בתחתית המעקה יהיו כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  03576ו,03577 -
והם יותקנו באופן שיישאר מירווח של  10ס"מ מעל אדן המוזאיקה של המעקה הבנוי.

.6

העמודים יהיו מלבניים ,כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  ,03587במרחקים שלא יעלו
על  1.5מ' ביניהם.

.7

מוטות החלוקה האנכיים שיחוברו בין מסעד המעקה לפרופיל האופקי התחתון ,יהיו
בחתך אליפטי ,כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי ( 03586מרווח נטו בין המוטות 10
ס"מ).

.8

כל החיבורים יבוצעו עם ברגים מתאימים ועם פרטי חיבור ואביזרי חיבור סטנדרטיים
של היצרן ולפי הוראות היצרן.

.9

המחיר מתייחס לפרופילים עם צבע כדוגמת "קליל צבע" בגוון שיבחר המזמין.

.10

על הקבלן להגן על מעקות האלומיניום ע"י עטיפתם ביריעות פוליאטילן לאחר התקנתם
בבנין .היריעות תודבקנה אל פרופילי האלומיניום באופן שיבטיח מניעת נזקים עד לשלב
של גמר עבודות השיפוץ בבנין .כאשר תסתיימנה העבודות בבנין ,יסיר הקבלן את כיסוי
היריעות וינקה במידת הצורך את מעקות האלומיניום.

.11

המדידה לפי אורך המעקה ,מדוד לפי אורך מסעד המעקה.
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 60.63.05.020מעקה אלומיניום עם זכוכית מחוסמת
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מעקה קיים מברזל או מעץ.

.2

ביצוע מעקה חדש עם פרופילי אלומיניום כדוגמת "קליל  "3000המיועדים למעקות (פנל
זכוכית מלא).

.3
.4

גובה המעקה יהיה  105ס"מ מעל אדן המוזאיקה של המרפסת , ,הכל ע"פ ת"י 1142
מסעד המעקה יהיה מורכב משני פרופילים (כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  03578ו-
 )03576והוא יותקן באופן שמפלס עליון שלו יהיה כנדרש בסעיף  3לעיל.

.5

הפרופילים בתחתית המעקה יהיו כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  03576ו,03577 -
והם יותקנו באופן שיישאר מירווח של  10ס"מ מעל אדן המוזאיקה של המעקה הבנוי.

.6

העמודים יהיו מלבניים ,כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  ,03587במרחקים שלא יעלו
על  1.5מ' ביניהם.

.7

הזכוכית תהיה מחוסמת בעובי  10מ,מ .סרגלי הזיגוג יהיו כדוגמת תוצרת "קליל" מס'
קטלוגי  03588והם יחוברו אל מסעד המעקה ואל המוט האופקי התחתון עם אביזר
תושבת ובורג הידוק כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי  .3024האטמים לזכוכית יהיו
כדוגמת תוצרת "קליל" מס' קטלוגי .2208

.8

כל החיבורים יבוצעו עם ברגים מתאימים ועם פרטי חיבור ואביזרי חיבור סטנדרטיים
של היצרן ולפי הוראות היצרן.

.9

המחיר מתייחס לפרופילים עם צבע כדוגמת "קליל צבע" בגוון שיבחר המזמין.

.10

על הקבלן להגן על מעקות האלומיניום ע"י עטיפתם ביריעות פוליאטילן לאחר התקנתם
בבנין .היריעות תודבקנה אל פרופילי האלומיניום באופן שיבטיח מניעת נזקים עד לשלב
של גמר עבודות השיפוץ בבנין .כאשר תסתיימנה העבודות בבנין ,יסיר הקבלן את כיסוי
היריעות וינקה במידת הצורך את מעקות האלומיניום.

.11

המדידה לפי אורך המעקה ,מדוד לפי אורך מסעד המעקה.

 60.63.05.030חלונות אלומיניום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל החלונות החדשים מאלומיניום יתאימו ,בכל תכונותיהם ,לסיווג :כינוי ( 1ת"י ,1068
חלק  )1המתאים לבניני מגורים.
כל פריטי האלומיניום יהיו עם גמר אלגון בגוון טבעי,לבן או ברונזה  15-20מיקרון או צבע
באבקה ע"פ בחירת מזמין.
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 .2הזכוכית לחלונות תהיה זכוכית שקופה או זכוכית חצי שקופה ("חלבית") .עובי הזכוכית
לחלונות יהיה לפי הטבלה דלהלן:
השטח הרצוף של זכוכית בשדה
אחד של החלון
עד  0.5מ"ר (כולל)
מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר (כולל)
מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר (כולל)
מעל  2.0מ"ר

עובי הזכוכית הדרוש
 3מ"מ
 4מ"מ
 5מ"מ
 6מ"מ

עובי הזכוכית בכל חלקי החלון ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותו חלון.
בחלונות שבהם יש רפפות זכוכית ,יש להשתמש בזכוכית שעוביה המזערי יהיה  6מ"מ.
רפפות הזכוכית תהיינה עם פינות משויפות בכל צדדיהן.

 .3איטום בין כל חלקי החלון הקבועים ,בינם לבין עצמם ואיטום בין החלון לבין דפנות
הפתח מסביב ,יבוצע עם חומר איטום אלסטומרי חד רכיבי על בסיס שרפים אקריליים
וסיליקוניים אשר יתאים לדרישות ת"י  .1536איטום בין החלקים הנעים של החלון יבוצע
ע"י מברשות שעירות ,אטמים גמישים צורתיים וכד'.
 .4כל אביזרי הפרזול לחלונות אלומיניום יהיו אביזרים מקוריים של היצרן ומותאמים לדגם
החלון.
 .5החלונות יהיו אחד מהסוגים דלהלן:
א .חלון עם צירי צד (פתיחה רגילה) – כדוגמת דגם "קליל "4400
ב .חלון הזזה כנף על כנף – כדוגמת "קליל "1700
ג .חלון קבוע עם רפפות זכוכית
ד .חלון קיפ אופקי – כדוגמת דגם "קליל "4500
על הקבלן לספק את דגמי החלון לעיל בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
במידה והקבלן מבקש לספק מוצר זהה של יצרן אחר ,עליו להציג דוגמה לכל אחד מסוגי
החלונות שעליו לספק  ,לאישור המפקח.במקום דוגמה הקבלן יכול להציג תכניות עבודה
מפורטות של היצרן.
בכל מקרה על החלונות לעמוד בכל דרישות ת"י ( 1068חלק  1וחלק  ,)2בכל דרישות
המפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק)  12ובכל דרישות מפרט מיוחד זה.
 .6פירוק וסילוק חלון קיים ,לרבות המשקוף ,במידה וישנם.
 .7משקוף סמוי ("עיוור") מפח מגולוון בעובי  1.2מ"מ ,מותאם לגודל הפתח.
 .8תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סביב הפתח.
 .9החלון יסופק לאתר כפריט אחד מושלם על כל חלקיו (כולל המשקוף).
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 .10כיסוי החלון והמשקוף ביריעות פוליאטילן להגנה בפני סריטות וכד' ,בעת ההובלה
וההעברה מהמפעל אל האתר .הורדת היריעות תתבצע רק לאחר שהסתיימו כל עבודות
הטיח והצבע בבנין.
 .11מדידת החלונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות מסוגים שונים ,או מידות
שונות ,או בצורות שונות או במיקומים שונים .כשטח החלון ייחשב השטח המדוד בין
דפנות הפתח בקיר שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).
 60.63.05.040דלתות אלומיניום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל הדלתות החדשות מאלומיניום תתאמנה ,בכל תכונותיהן ,לסיווג  :כינוי ( 2ת"י ,1068
חלק  )1המתאימים לביני ציבור.
כל פריטי האלומיניום יהיו עם גמר אלגון בגוון טבעי ,לבן או ברונזה  15-20מיקרון או
צבע באבקה ע"פ בחירת מזמין.
 .2הזכוכית לדלתות תהיה זכוכית שקופה מחוסמת .עובי הזכוכית לדלתות יהיה לפי הטבלה
דלהלן:
השטח הרצוף של זכוכית בשדה
אחד של הדלת
עד  2.0מ"ר (כולל)
מעל  2.0מ"ר

עובי הזכוכית הדרוש
 6מ"מ
 8מ"מ

עובי הזכוכית בכל חלקי הדלת ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותה דלת.
 .3איטום בין כל חלקי הדלת הקבועים ,בינם לבין עצמם ואיטום בין הדלת לבין דפנות
הפתח
מסביב ,יבוצע עם חומר איטום אלסטומרי חד רכיבי על בסיס שרפים אקריליים
וסיליקונים אשר יתאים לדרישות ת"י  .1536איטום בין החלקים הנעים של הדלת יבוצע
ע"י מברשות שעירות ,אטמים גמישים צורתיים וכד'.
 .4כל אביזרי הפירזול לדלתות אלומיניום יהיו אביזרים מקוריים של היצרן לדגם
הדלת.
 .5הדלתות תהיינה אחד מהסוגים דלהלן:
א .דלת עם צירי צד (פתיחה רגילה) -כדוגמת דגם "קליל "4500
ב .דלת הזזה כנף על כנף – כדוגמת דגם "קליל "6000
על הקבלן לספק את דגמי הדלת לעיל בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
במידה והקבלן מבקש לספר מוצר זהה של יצרן אחר ,עליו להציג דוגמה לכל אחד מסוגי
הדלתות שעליו לספק ,לאישור המפקח .במקום דוגמה הקבלן יכול להציג תכניות עבודה
מפורטות של היצרן.

121

בכל מקרה על הדלתות לעמוד בכל דרישות ת"י ( 1068חלק  , )1ת"י ( 4001חלק  ,)1מפמ"כ
( 263חלק  ,)2המפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק  )12ובכל דרישות מפרט מיוחד זה.
 .6פירוק וסילוק דלת קיימת ,לרבות המשקוף ,במידה וישנם.
 .7משקוף סמוי ("עיור") מפח מגולוון בעובי  1.2מ"מ ,מותאם לגודל הפתח.
 .8תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סביב הפתח.
 .9הדלת תסופק לאתר כפריט אחד מושלם על כל חלקיה (כולל המשקוף).
 .10כיסוי הדלת והמשקוף ביריעת פוליאטילן להגנה בפני סריטות וכד' ,בעת ההובלה
וההעברה מהמפעל אל האתר .הורדת היריעות תתבצע רק לאחר שהסתיימו כל עבודות
הטיח והצבע בבנין.
 .11מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות מסוגים שונים ,או מידות שונות,
או בצורות שונות או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב השטח המדוד בין דפנות
הפתח בקיר שבו נמצאת הדלת (המדידה בצד החיצוני בלבד).
 60.63.05.050תריסי אלומיניום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל התריסים החדשים מאלומיניום יתאימו ,בכל תכונותיהם ,לסיווג  :כינוי ( 1ת"י ,1068
חלק  )1המתאימים לביני מגורים.
כל פריטי האלומיניום יהיו עם גמר אלגון בגוון טבעי,לבן או ברונזה  15-20מיקרון או צבע
באבקה ע"פ בחירת מזמין
 .2הרפפות לתריסים תהיינה מ -פי.וי.סי ,ותתאמנה לדרישות ת"י .599
 .3איטום בין כל חלקי התריס הקבועים ,בינם לבין עצמם ואיטום בין התריס לבין דפנות
הפתח מסביב ,יבוצע עם חומר איטום אלסטומרי חד רכיבי על בסיס שרפים אקריליים
וסיליקוניים אשר יתאימו לדרישות ת"י  .1536איטום בין החלקים הנעים של התריס יבוצע
ע"י מברשות שעירות ,אטמים גמישים צורתיים וכד'.
 .4כל אביזרי הפרזול לתריסי אלומיניום יהיו אביזרים מקוריים של היצרן ומותאמים לדגם
התריס.
 .5התריסים יהיו אחד מהסוגים דלהלן:
א .תריס עם צירי צד (פתיחה רגילה) -כדוגמת דגם "קליל "1000
ב .תריס הזזה כנף על כנף – כדוגמת דגם "קליל "1000
על הקבלן לספק את דגמי הדלת לעיל בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
במידה והקבלן מבקש לספר מוצר זהה של יצרן אחר ,עליו להציג דוגמה לכל אחד מסוגי
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הדלתות שעליו לספק ,לאישור המפקח .במקום דוגמה הקבלן יכול להציג תכניות עבודה
מפורטות של היצרן.
בכל מקרה על הדלתות לעמוד בכל דרישות ת"י ( 1068חלק  , )1ת"י ( 1509חלק ,)1
המפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק  )12ובכל דרישות מפרט מיוחד זה.
.6

פירוק וסילוק תריס קיים ,לרבות המשקוף ,במידה וישנם.

 .7משקוף סמוי ("עיור") מפח מגולוון בעובי  1.2מ"מ ,מותאם לגודל הפתח.
 .8תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סביב הפתח.
 .9הדלת תסופק לאתר כפריט אחד מושלם על כל חלקיה (כולל המשקוף).
 .10כיסוי התריס והמשקוף ביריעת פוליאטילן להגנה בפני סריטות וכד' ,בעת ההובלה
וההעברה מהמפעל אל האתר .הורדת היריעות תתבצע רק לאחר שהסתיימו כל עבודות
הטיח והצבע בבנין
 .11מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים מסוגים שונים ,או מידות
שונות ,או בצורות שונות או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין
דפנות הפתח בקיר שבו נמצאת הדלת (המדידה בצד החיצוני בלבד).
 60.63.05.060תיבות דואר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק כל תיבות הדואר ,מכל הסוגים ,הקיימות בחדר המדרגות.

.2

התאמת שקע (או הפתח) הקיים בקיר בהתאם למידות של התיבות החדשות ,לרבות
אטימה בבטון של שקעים (או פתחים) מיותרים לרבות פריצה ו/או הרחבה של שקעים (או
פתחים) קיימים.

.3

כאשר הקבלן נדרש להתקין את תיבות הדואר במקום שאין בו שקע (או פתח) קיים בקיר,
המחיר כולל הכנת שקע (או פריצת פתח) בקיר אשר יהיה מותאם למידות מערכת
התיבות.

.4

התקנת מערכת התיבות בקיר כולל עיגון עם טיט צמנט וכולל כל תיקוני הטיח הדרושים
מסביב לתיבות.

.5

לחילופין (במקום סעיף משנה  4לעיל) התקנת מערכת תיבות הדואר בתוך ויטרינה
מאלומיניום בכניסה לבנין ,לרבות שילוב עם מערכת האינטרקום.

.6

לחילופין (במקום סעיפי משנה  4ו 5 -לעיל) התקנת מערכת תיבות הדואר על עמוד מתכת
במקום שיקבע המפקח .המחיר במקרה זה יכלול את העמוד ואת כל הדרוש להתקנה
וביסוס של מערכת תיבות הדואר כאלמנט מושלם ויציב.

.1

התיבות תהיינה עשויות מפחים ופרופילים של אלומיניום צבוע בגוון שיקבע ע"י המזמין,
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המידות של כל תא תהיינה  30/15/45ס"מ וכל התאים יהיו מחוברים למערכת אחת
שלמה.
.8

התיבות תהיינה מתוצרת "דיל עוז" או "טכנואלום" או "בלייכר" או שו"ע.

.9

לכל תא תהיינה שתי דלתיות (קדמית ואחורית) .לכל דלתית יהיה מנעול "ירדני" ,מספר
הדירה מוטבע על הדלתית וחלון עם מקום לכתיבת השם.

.1

המדידה לפי יחידות של תאים והמחיר כולל את כל המפורט לעיל.

.2

גוון האלומיניום ע"פ בחירת מזמין.

 60.63.05.070ויטרינה מאלומיניום עם דלת כניסה ומערכת אינטרקום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל הויטרינות החדשות מאלומיניום (לרבות הדלתות) תתאמנה ,בכל תכונותיהן ,לסיווג
כינוי ( 2ת"י  ,1068חלק  )1המתאים לבניני ציבור.

.2

כל פריטי האלומיניום יהיו עם גמר של צבע .הצביעה תיעשה ברטוב בצבע סיליקון
פוליאסטר ,כדוגמת "קליל צבע" או שווה ערך ,בעובי  35מיקרון .גוון הצבע לפי בחירת
המזמין.
הזכוכית לכל חלקי הויטרינה תהיה זכוכית שקופה מחוסמת .עובי הזכוכית יהיה לפי
הטבלה דלהלן:

.3

השטח הרצוף של זכוכית בשדה
אחד של הויטרינה

עובי הזכוכית הדרוש

עד  2.0מ"ר (כולל)

 6מ"מ

מעל  2.0מ"ר

 8מ"מ

עובי הזכוכית בכל חלקי הויטרינה ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותה ויטרינה.
.4

איטום בין כל חלקי הויטרינה הקבועים ,בינם לבין עצמם ואיטום בין הויטרינה לבין
דפנות הפתח מסביב ,יבוצע עם חומר איטום אלסטומרי חד רכיבי על בסיס שרפים
אקריליים וסיליקוניים אשר יתאים לדרישות ת"י  .1536איטום בין החלקים הנעים של
הויטרינה יבוצע ע"י מברשות שעירות ,אטמים גמישים צורתיים וכד'.

.5

כל אביזרי הפרזול לויטרינה יהיו אביזרים מקוריים של היצרן ומותאמים לדגם
הויטרינה.

.6

ויטרינה חדשה מאלומיניום אשר כוללת חלקים קבועים ונפתחים ותהיה במידות וצורה
לפי קביעת המפקח והמזמין .הויטרינה על כל חלקיה תהיה כדוגמת דגם "קליל  "2000עם
פרופילים מעוגלים ו/או מלבניים.
במידה והקבלן מבקש לספק מוצר זהה של יצרן אחר ,עליו להציג דוגמאות לכל חלקי
הויטרינה שעליו לספק ,לאישור המפקח .במקום דוגמאות הקבלן יכול להציג תכניות
עבודה מפורטות של היצרן.
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בכל מקרה על הויטרינות לעמוד בכל דרישות ת"י ( 1068חלק  ,)1ת"י ( 4001חלק ,)1
מפמ"כ ( 263חלק  ,)1המפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק  )12ובכל דרישות מפרט
מיוחד זה.
.7

פירוק וסילוק ויטרינה קיימת או דלתות קיימות ,לרבות המשקופים במידה וישנם.

.8

תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" על קירות סביב הויטרינה.

.9

הויטרינה תסופק לאתר כפריט מושלם על כל חלקיה (כולל המשקוף).

.10

כיסוי הויטרינה על כל חלקיה ביריעות פוליאטילן להגנה מפני סריטות וכד' ,בעת ההובלה
וההעברה מהמפעל אל האתר .הורדת היריעות תתבצע רק לאחר שהסתיימו כל עבודות
הטיח והצבע בבנין.
בתוך החלק הקובע של הויטרינה תשולב מערכת של תיבות דואר מאלומיניום .מערכת
תיבות הדואר נמדדת בנפרד במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות.

.12

בויטרינה תשולב דלת כניסה ראשית כנף אחת פתיחה רגילה על צירי צד .דגם הדלת יהיה
כמו דגם הויטרינה .מידות נטו של פתח הדלת ("פתח אור") תהיינה  100/210ס"מ לפחות.
בחלקה העליון של הדלת יותקן מחזיר הידראולי מסוג שיאושר ע"י המפקח .ברצפה יותקן
תפס קפיצי מתוצרת "ליפסקי" במקום שיקבע המפקח ,פתיחת הדלת תהא כלפי חוץ ולא
לתוך פנים הלובי.

.13

בויטרינה תותקן מערכת אינטרקום .המערכת תכלול את כל החלקים הדרושים בדלת
הכניסה הראשית ואת כל הנדרש בחדר המדרגות ,לרבות נקודה אחת בכל דירה עם
"טלפון".

.14

החיווט של מערכת האינטרקום יותקן בתוך תעלות פי.וי.סי בחתך  10/10מ"מ .התעלות
תותקנה גלויות על קירות ותקרות בחדר המדרגות .מהלך התעלות והחיווט בחדר
המדרגות יתואם עם המפקח באופן שלא ייגרם מיפגע חזותי.

.15

לחילופין ,במקום סעיף משנה  14לעיל ,יבצע הקבלן החלפת החיווט הקיים של מערכת
האינטרקום הישנה ,בחיווט חדש .החיווט החדש יותקן בתוך הצנרת הקיימת.

.16

המדידה של הויטרינה עם הדלת ומערכת האינטרקום ,מחולקת לחמישה סעיפים בכתב
הכמויות .חמשת סעיפי כתב הכמויות כוללים יחד את כל המפורט לעיל בסעיף זה של
המפרט המיוחד .להלן סעיפי כתב הכמויות ואופן מדידתם:

.11

א.

מדידת הויטרינות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין ויטרינות מסוגים שונים ,או
בצורות שונות ,או במיקומים שונים .כשטח הויטרינה ייחשב השטח של כל
החלקים הקבועים והנפתחים בויטרינה .את השטחים של פנל האינטרקום ,של
תיבות הדואר ,ושל דלת הכניסה יש להוריד משטח הויטרינה.

ב.

מדידת דלת הכניסה תהיה לפי יחידה קומפלט.

ג.

מדידת מערכת האינטרקום תהיה לפי יחידות כאשר כל יחידה כוללת את החלק
של דירה אחת  ,הכל כמפורט לעיל במפרט המיוחד.

ד.

פנל אינטרקום כולל כל החלקים הדרושים ,כולל רמקול ולחצנים מוארים.

ה.

קודן עם לחצני מתכת במחיר יסוד  850ש"ח
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 60.63.05.080פנל ומערכת אינטרקום מושלמת עם רמקול ולחצנים מוארים
 60.63.05.090קודן עם לחצני מתכת לדלת כניסה.
 60.63.05.100פנל ומערכת אינטרקום דיגיטלי (כולל קודן).
 60.63.05.110מסתורי כביסה
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מתלה ו/או מסתור כלשהם ,הקיים בבנין.

.2

המסתור החדש יהיה במידות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .שלד המסתור יהיה
עשוי מצינורות פלדה ריבועיים  30/30/2.9מ"מ.

.3

כל אחת מארבע הדפנות האנכיות של המסתור ,עשויה ממסגרת מרובעת של צינורות אלו
עם חיזוק של אלכסון אחד מאותו צינור.

.4

כל החיבורים יהיו בריתוכים מלאים.

.5

המסגרת תחובר לקיר ע"י  3ברגי פיליפס (או ברגי עיגון כימיים) בקוטר " ,1/2מכל צד.
אופן העיגון והחיבור לקירות יתואם מראש עם המפקח.

.6

בחלק הקדמי של המסתור ,משני הצדדים ובתחתית ,יותקנו רפפות ציפוי מפסים אנכיים
(או אופקיים) מאלומיניום/פח מגלוון בעובי  0.5מ"מ ברוחב  10-15ס"מ ,עם מרווחים של
 2ס"מ ביניהם ,בגוון ייבחר ע"י המזמין והמפקח ..הרפפות תחוברנה עם ברגים מגולוונים
וצבועים בגוון הרפפה אל שלד הפלדה של המסתור .המסתור יבוצע לפי פרט ודוגמה
מאושרים על ידי המפקח

.10

המדידה לפי מ"ר שטח מעטפת והמחיר כולל את

כל המפורט לעיל.

 60.63.05.120שיפוץ מסתור כביסה קיים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק לוחות הציפוי הקיימים של המסתור (מסוג כלשהו).

.2

החלפה של חלקים פגומים ו/או השלמה של חלקים חסרים בקונסטרוקציית הברזל של
המסתור .החלקים החדשים יהיו פרופילי ברזל במידות וצורה זהים לקיים.

.3

הוספת ברגי עיגון וחיזוקים לצורך שיפור החיבורים של המסתור אל הקירות.

.4

צביעת קונסטרוקצית הברזל של המסתור ,בכל חלקיה ובכל צדדיה ,לפי סעיף
 60.63.01.030או לפי סעיף .60.63.01.040

.5

ציפוי המסתור בלוחות לפי סעיף  60.66.06.010סעיף משנה .6
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.6

בתחתית המסתןר הקיים יותקן גגון משופע מלוחות פי.וי.סי קשיח בגוון לבן אטום ,מסוג
"פלרוף" תוצרת "פלרם" ,בעל עמידות באש ע"פ התקן ,גל עגול בעובי  1.3מ"מ ,אשר
יבלוט  20ס"מ מהקו החיצוני של המסגרת.

.7

הוספת פרופילי ברזל והשלמות של קונסטרוקצית הברזל הקיימת ,כנדרש לצורך התקנת
הגגון הנ"ל.

.8

במוטות הצד של המסגרת יבוצעו  5חורים מכל צד ,בקוטר של  5מ"מ ויותקנו גלגלי
פלסטיק קשיח וחבלי כביסה לפי האמור בסעיף  60.66.05.030סעיפי משנה .7 ,6

.9

המדידה לפי יחידה קומפלט ,בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות ,והמחיר כולל את
כל המפורט לעיל.

 60.63.05.130מתלה כביסה ( 2מוטות ליח"ד)
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מתלה כביסה קיים מסוג כלשהו.

.2

התקנת שני מוטות באורך  60ס"מ .כל מוט יעוגן אל קיר המבנה באופן שיציע הקבלן
ויאושר ע"י המפקח .אפשר לעגן את המוטות ע"י ברגי עיגון כימיים ,או ע"י ביטונם בתוך
שקע שיסותת בקיר ,או בדרך אחרת ,הכל כאמור באישור המפקח.

.3

המוטות יהיו מצינור פלדה ריבועי  30/30/2.2מ"מ או מצינור פלדה עגול בקוטר "( 1עובי
דופן  2.2מ"מ).

.4

מוטות הפלדה של מתלה הכביסה ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,יהיו מגולוונים לפי סעיף
 60.63.90.040וצבועים לפי סעיף .60.63.90.030

.5

בכל מוט יהיו  5חורים בקוטר  5מ"מ.

.6

על כל מוט יותקנו  5גלגלים מפלסטיק קשיח המיועדים לחבלי כביסה .יש לקבל אישור
המפקח לסוג הגלגלים לפני רכישתם .כל גלגל יחובר ,עם בורג מסוג שאינו מחליד ,אל
המוטות.

.7

על כל זוג גלגלים נגדיים יותקנו חבלי הכביסה באופן שמאפשר הזזת כל חבל לכל אורכו,
מצד אחד לצד שני .החבלים יהיו מכבל פלדה מגולוון עטוף בציפוי פלסטי אטום ,בקוטר 4
מ"מ לפחות.

.9

המדידה לפי יחידה קומפלט והמחיר כולל את כל המפורט לעיל.

 60.63.05.140רשת יונים עמידה UV
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

התקנת הרשת ע"י חב' חיצונית מקצועית בנושא.

.2

הרשת הינה רשת יונים (לא רשת צפופה לבעלי כנף).

127

.3

אחריות קבלן *  5שנים לתקינות הרשת.

.4

עלות מחושבת ע"פ מס' יח"ד.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ

תת פרק משנה  – 60.63.06עבודות שונות
 60.63.06.010איטום סביב פתחים במסטיק אקרילי

.1

העבודה מתייחסת לאיטום סביב פתחים שונים בקירות הבנין ,כגון פתחי חלונות ,דלתות,
ויטרינות ,תריסים ,מזגנים וכד'.

.2

האיטום יבוצע לאורך קווי החיבור בין המשקוף שבפתח (העשוי עץ ,ברזל ,אלומיניום
וכד') לבין הדופן של הפתח (העשיה בלוקים ,בטון ,טרצו וכד').

.3

העבודה כוללת את המפורט להלן:

.4

א.

ניקוי המקום המויעד לאטימה ,מסביב למשקוף הפתח ,מלכלוך ,אבק וכד'.

ב.

ביצוע האיטום עם "מסטיק אקרילי" לשימוש חיצוני ,ע"פ הוראות יצרן.

המדידה לפי סה"כ של (:מס' יח"ד  +יח' העסקים) במבנה.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.63עבודות נגרות ,מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ
תת פרק משנה  - 60.63.90צביעה וגילוון לפריטי נגרות ומסגרות חדשים
 60.63.90.010צביעה בצבע אטום לפריטי נגרות חדשים
סעיף זה מתייחס לצביעת פריטי נגרות חדשים כגון :חלונות ,דלתות ,תריסים ,ארגזי רוח ,מעקות
וכד' (כולם מעץ).
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

שכבת הגנה לעץ.

.3

מילוי חורים ופגמים ותיקונים קלים ,ע"י מרק (שפכטל).

.4

החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ לאחר תיקוני המרק ,ולאחר ביצוע כל שכבת צבע
(למעט השכבה העליונה) ,בכפוף להנחיות היצרן .לאחר כל החלקה בנייר לטש יבוצע ניקוי
אבק הליטוש.

.5

מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אטום  -תוצרת "טמבור"
שכבת הגנה לעץ " -שמן אטום לעץ"
מרק לתיקונים " -מרק פי.וי.אי"
צבע יסוד בשתי שכבות " -צבע ראשון סינטטי"
צבע עליון בשתי שכבות " -סופרלק" או "פוליאור"
מערכת צבע אטום -תוצרת "נירלט"
מרק לתיקונים " -שפכטל לעץ"
צבע יסוד בשתי שכבות " -יסוד ראשון סינטטי"
צבע עליון בשתי שכבות " -אונירלק" או "אוניאור"

.6

הצביעה תבוצע על פריטי הנגרות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם .לדוגמה אם מדובר בצביעת
חלון יש לצבוע את כל המשקוף ואת כל הכנפיים.

.7

המחיר של צביעת פריט נגרות חדש כלול תמיד במחיר הפריט ואינו נמדד בנפרד .הבחירה
בסוג הצבע (אטום או שקוף) תהיה לפי קביעת המפקח ,ללא הבדל במחיר הפריט.
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 60.63.90.020צביעה בצבע שקוף לפריטי נגרות חדשים
סעיף זה מתייחס לצביעת פריטי נגרות חדשים כגון :חלונות ,דלתות ,תריסים ,ארגזי רוח ,מעקות
וכד' (כולם מעץ).
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

החלקה בנייר לטש עדין (מס'  0או  )360של כל שטח העץ לפני תחילת הצביעה ,ולאחר
ביצוע כל שכבת צבע (למעט השכבה העליונה) ,בכפוף להנחיות היצרן .לאחר כל החלקה
בנייר לטש יבוצע ניקוי אבק הליטוש.

.3

מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע שקוף  -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת " -ורנית לעץ"
צבע עליון בשכבה אחת " -ורנית לעץ"
מערכת צבע שקוף -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת " -לזור – מגן עץ" (שקוף או בגווני עץ טבעי)
צבע עליון בשכבה אחת " -לזור – מגן עץ" (שקוף או בגווני עץ טבעי)

.4

הצביעה תבוצע על פריטי הנגרות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם .לדוגמה אם מדובר בצביעת
חלון יש לצבוע את כל המשקוף ואת כל הכנפיים.

.5

המחיר של צביעת פריט נגרות חדש כלול תמיד במחיר הפריט ואינו נמדד בנפרד .הבחירה
בסוג הצבע (אטום או שקוף) תהיה לפי קביעת המפקח ,ללא הבדל במחיר הפריט.

 60.63.90.030צביעה פריטי מסגרות חדשים מגולוונים
סעיף זה מתייחס לצביעת פריטי מסגרות חדשים כגון :חלונות ,דלתות ,תריסים ,מעקות ,סורגים,
צינורות וכד' אשר עשויים מברזל מגולוון.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף . 60.63.00.010

.2

ניקוי משומנים ,גריז וכד' ע"י ממיס "ארדרוקס  "G-551או דטרגנט " "BC-70תוצרת
"כמיתעש".

.3

במידה והגילוון נפגם קלות ,יש לנקות ולסלק את החלודה וחלקים רופפים ,ע"י מברשות
פלדה ובד שמיר.

.4

מערכת הצבע תהיהשתי שכבות צבע "אוניקריל מטלרסט" של ניר לט ,בעובי כולל של 90
מיקרון
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מערכת צבע  -תוצרת "טמבור"
צבע יסוד בשכבה אחת " -אוניסיל  ZNחום"
צבע עליון בשתי שכבות " -סופרלק" או "פוליאור"
מערכת צבע  -תוצרת "נירלט"
צבע יסוד בשכבה אחת  " -יסוד פנולי "503
צבע עליון בשתי שכבות " -אונירלק" או "אוניאור"
.5

עובי כולל של מערכת הצבע יהיה  90מיקרון לפחות.

.6

הצביעה תבוצע על פריטי המסגרות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם .לדוגמה אם מדובר
בצביעת חלון יש לצבוע את כל המשקוף ואת כל הכנפיים.

.7

המחיר של צביעת פריט מסגרות חדש כלול תמיד במחיר הפריט ואינו נמדד בנפרד.

 60.63.90.040גילוון פריטי מסגרות חדשים
סעיף זה מתייחס לגילוון פריטי מסגרות חדשים כגון :חלונות ,דלתות ,תריסים ,מעקות ,סורגים,
צינורות וכד' אשר עשויים מברזל.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

ביצוע הגילוון לפי שיטה א' – ציפוי בטבילה באבץ חם ,כמפורט בסעיף  1904של המפרט
הכללי למסגרות חרש (פרק  )19ולפי ת"י .918

.2

הגילוון יבוצע לאחר השלמת כל הריתוכים ,החיתוכים ,והניקובים (גילוון המוצר
המוגמר).

.3

עובי הגילוון יהיה  80מיקרון לפחות.

.4

בכל המקומות בהם נפגע הגילוון (בזמן ההובלה ,ההתקנה וכד') יש לבצע ניקוי וצביעה
בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ בעובי כולל  100מיקרון לפחות ,לפי סעיפים  19044ו-
 19045של המפרט הכללי (פרק .)19

.5

הגילוון יבוצע על פריטי המסגרות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם .לדוגמה אם מדובר בגילוון
חלון יש לבצע גילוון של כל המשקוף וכל הכנפיים.

.6

המחיר של גילוון פריט מסגרות חדש כלול תמיד במחיר הפריט ואינו נמדד בנפרד.
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עבודות בחדרי מדרגות
פרק  – 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  – 60.64עבודות בחדרי מדרגות
תת פרק משנה  – 60.64.01עבודות שיפוץ קירות ותקרות
 60.64.01.010שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגימור בסיד סינטטי
העבודה מתייחסת לקירות ותקרות עם טיח פנים חלק בחדרי מדרגות ,במקומות עמודים,
בחדרים שונים מבנים על הגג ,בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.
העבודה כוללת את המפורט להלן :
 .1שפשוף וגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן ע"י נייר לטש ו/או מרית ("שפכטל") ו/או
מלטשת חשמלית ו/או כל ציוד מתאים אחר ,ידני או חשמלי ,ושטיפה במים לניקוי
מהאבק.
 .2פירוק וסילוק חלקי טיח ו/או מתפוררים ו/או שאינם מחוברים לקיר וביצוע תיקוני טיח.
עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף – 60.64.01.070
תיקוני טיח).
 .3פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים וביצוע תיקוני בטון .עבודה זו תימדד
ותשלום במסגרת סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף  – 60.64.01.090תיקוני בטון).
 .4טיפול בסדקים לרבות אטימה ,רשת שריון ותיקון .עבודה זו תימדד ותשולם במסגרת
סעיף אחר בכתב הכמויות (סעיף  - 60.64.01.080תיקוני סדקים בטיח).
 .5צביעת הטיח החלק (כולל ה"גליפים" ) ,במערכת צבע סיד סינטטי.את ביצוע הצביעה
אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת תיקוני הטיח ותיקוני הבטון ולאחר שכל השטח
המיועד לצביעה יבש לחלוטין .מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת סיד סינטטי  -תוצרת "טמבור"
תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים – " קלסימו "X
צבע עליון בשלוש שכבות לפחות – "פוליסיד"
מערכת סיד סינטטי – תוצרת "נירלט"
תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים – "מקסימו"
צבע עליון בשלוש שכבות לפחות – "היפרסיד"
 .6בנוסף לכל האמור בסעיף זה ,חייב הקבלן לבצע את מערכת הצבע בכפוף להוראות היצרן,
לרבות אופן שימוש ויישום ,דילול ,כמויות חומר דרושות ,המתנה בין שכבות ,עבודות
הכנה דרושות וכד'.
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 .7בביצוע סעיף משנה  5לעיל ,חייב הקבלן להגיע למצב של כיסוי מלא ואחיד של הצבע על
הקיר ,בכל 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.
 .8המדידה לפי שטח נטו של הקירות והתקרות ,בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על
 1.3מ"ר ושל שטחים שאינם מטויחים (כגון בניה נקיה ,בטון חשוף ,ציפוי שיש או פסיפס
וכד') ,ששטחם עולה על  1.0מ"ר.
את שטח תיקוני הטיח ותיקוני הבטון לא מורידים משטח הקירות.
במדידה לא יכללו השטחים של חשפי הפתחים ("גליפים") ,אשר רוחבם נטו עד  25ס"מ.
מחיר ביצועם נחשב ככלול במחיר היחידה  .במידה ורוחב חשפי הפתחים נטו עולה על 25
ס"מ הם יימדדו ויושלמו לפי שטחם  ,כחלק משטח הקירות.
 60.64.01.020שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגמור בצבע פלסטי – אקרילי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל האמור בסעיף  ,60.64.01.010למעט מערכות הצבע שתהיינה כמפורט בסעיף משנה 2
להלן.
 .2מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע פלסטי אקרילי – תוצרת "טמבור"
תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים – " קלסימו "X
צבע יסוד בשכבה אחת " -בונדרול סופר"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות – "אמולזין"
מערכת צבע פלסטי אקרילי – תוצרת "נירלט"
תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים – "מקסימו"
צבע יסוד בשכבה אחת " -פריימר "S
צבע עליון בשתי שכבות לפחות – "נירופלסט"
 60.64.01.030שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק גימור בצבע אקרילי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל האמור בסעיף  ,60.64.01.010למעט מערכות הצבע שתהיינה מסוג אקרילי (פריימר +
 2שכבות צבע עליון לפחות).
 .2לפני ביצוע צבע עליון יבוצעו תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים
 .3במידה ובעת הביצוע יידרש לבצע קילוף כלל הצבע ,תשולם תוספת מחיר לקבלן.
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 60.64.01.040שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק ,החלקה במרק וגימור בצבע אקרילי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל האמור בסעיף  ,60.64.01.010למעט מערכות הצבע שתהיינה כמפורט בסעיף משנה 2
להלן.
 .2מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע אקרילי – תוצרת "טמבור"
מרק בשתי שכבות לפחות – " דבק שפכטל "2000
צבע יסוד בשכבה אחת " -בונדרול סופר"
צבע עליון בשתי שכבות לפחות – "משי משי"
מערכת צבע אקרילי – תוצרת "נירלט"
מרק בשתי שכבות לפחות – " מרק אמריקאי גולד בונד"
צבע יסוד בשכבה אחת " -פריימר "S
צבע עליון בשתי שכבות לפחות – "אקווניר משי"

 60.64.01.50שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגימור בציפוי מרקם אקרילי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל האמור בסעיף  ,60.64.01.010למעט מערכות הצבע שתהיינה כמפורט בסעיף משנה 2
להלן.
 .2מערכת הצבע תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת ציפוי מרקם אקרילי – תוצרת "טמבור"
תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים – " קלסימו "X
צבע יסוד בשכבה אחת " -בונדרול סופר"
צבע ביניים בשכבה אחת – "סופרקריל "
ציפוי מרקם אקרילי – "טמבורטקס " 55
מערכת ציפוי מרקם אקרילי – תוצרת "נירלט"
תיקונים קלים ,סתימת חורים ויישור שקעים – " מקסימו"
צבע יסוד בשכבה אחת " -פריימר "S
צבע ביניים בשכבה אחת – "נירוקריל "
ציפוי מרקם אקרילי – "קירולית " 66
 60.64.01.070תיקוני טיח
 .1העבודה מתייחסת לקירות ותקרות עם טיח פנים חלק/מותז בחדרי מדרגות ,בקומות
עמודים ,בחדרים שונים במבנים על הגג ,בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.
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 .2העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.62.01.060

 60.64.01.080תיקוני סדקים בטיח
 .1העבודה מתייחסת לקירות ותקרות עם טיח פנים חלק/מותז בחדרי מדרגות ,בקומות
עמודים ,בחדרים שונים במבנים על הגג ,בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.
 .2העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.62.01.070

 60.64.01.090תיקוני בטון
 .1העבודה מתייחסת לקירות ותקרות בחדרי מדרגות ,בקומות עמודים ,בחדרים שונים
במבנים על הגג ,בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.
 .2העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.62.06.010
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פרק  – 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  – 60.64עבודות בחדרי מדרגות

תת פרק משנה  – 60.64.02עבודות ריצוף וחיפוי קירות
 60.64.02.010ריצוף במרצפות טרצו
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק ריצוף קיים מכל סוג שהוא ,כולל כל הטיט וחול המילוי ,עד לחשיפה של רצפת
הבטון הקיימת.
 .2מצע חול חדש מתחת לריצוף ,בעובי לפי הקיים ומותאם לעובי המרצפות החדשות .מצע החול
יהיה מיוצב ע"י תוספת של צמנט בכמות של  50ק"ג צמנט (שק אחד) לכל  4מ"ר של שטח
מרוצף.
 .3הטיט לריצוף יהיה תערובת של חול נקי – צמנט ביחס  1:3בתוספת מוסף מסוג
" בי.ג'י .בונד  " 2מתוצרת "ב.ג .פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או "סיקה "1
תוצרת "סיקה" .אופן השימוש במוספים הנ"ל והכמויות הדרושות יהיו לפי הנחיות
היצרן .שכבת הטיט מתחת למרצפות תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ –  2ס"מ.

.4

ריצוף במרצפות טרצו עם צמנט לבן לפי מחיר יסוד המפורט בכתב הכמויות .המרצפות
תהיינה במידות ,גוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין .המרצפות תתאמנה לסוג  1בתקן
ישראלי מס'  ,6מבחינת השחיקה ולסוג א' מבחינת הפגמים המותרים.

.5

ביצוע כל החיבורים וההתאמות לריצוף הקיים כולל יצירת שיפועים מתאימים לפי הנחיות
המפקח.

.6

כל חיתוכי המרצפות יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.

.7

ביצוע סילר ע"ג הריצוף (ע"פ הנחיות יצרן).

.8

המדידה לפי שטח הריצוף נטו ,ללא הבדל בין קטעים קטנים או גדולים.

.9

כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
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 60.64.02.020שיפולי טרצו בגובה  7ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק שיפולים קיימים ,מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות שיפולי טרצו יצוקים
באתר ולרבות שכבת טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.
 .2פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע השיפולים ,לפי האמור בסעיף 60.62.01.100
(כאשר אין שיפולים קיימים).
 .3שיפולים חדשים מסוג הריצוף החדש .במקומות שהשיפולים בחדשים מותקנים סביב שטחי
ריצוף טרצו קיים ,יהיה על הקבלן לספק שיפולים אשר מתאימים מבחינת מידות,
סוג,גוון ,ודוגמה לריצוף הקיים.
 .4הטיט להדבקת השיפולים יהיה תערובת של חול נקי – צמנט ביחס  1:3בתוספת מוסף מסוג
" בי.ג'י .בונד  " 2מתוצרת "ב.ג .פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או
"סיקה  "1תוצרת "סיקה" .אופן השימוש במוספים הנ"ל והכמויות הדרושות יהיו לפי
הנחיות היצרן .שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת
מ –  1ס"מ.
 .5חיבורים והתאמות לשיפולים קיימים.
 .6כל חיתוכי השיפולים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ומקוים ישרים.
 .7תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים  ,לפי סעיף .60.62.01.060
 .8המדידה לפי אורך נטו ,ללא הבדל בין קטעים קצרים או ארוכים.
 .9כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
 60.64.02.030שיפולי טרצו בגובה  7ס"מ לאורך מהלכי מדרגות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק שיפולים קיימים ,מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות שיפולי טרצו
יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.

 .2פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע השיפולים ,לפי האמור בסעיף 60.62.01.100
(כאשר אין שיפולים קיימים).
 .3שיפולים חדשים אשר יתאימו מבחינת סוג ,גוון ודוגמה לטרצו הקיים במדרגות.
 .4הטיט להדבקת השיפולים יהיה תערובת של חול נקי – צמנט ביחס  1:3בתוספת מוסף
מסוג " בי.ג'י .בונד  " 2מתוצרת "ב.ג .פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או
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"סיקה  "1תוצרת "סיקה" .אופן השימוש במוספים הנ"ל והכמויות הדרושות יהיו לפי
הנחיות היצרן .שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת
מ –  1ס"מ.
 .5השיפולים יבוצעו בקטעים אנכיים ואופקיים כשהם מלווים את קווי המדרגות .אפשר
להשתמש בשילוב של שיפולים באורך  20ס"מ ושיפולים באורך  30ס"מ בתנאי שיהיו
בגוון ודוגמה זהים.
 .6סתימת כל המרווחים בין המדרגות לבין השיפולים החדשים עם חומר סתימה מתאים
("רובה") אשר עשוי מתערובת צמנט – חול ביחס  3:1ובתוספת של "סיקה לטקס סופר"
מדולל במים ביחס של  .1:1הצמנט יהיה לבן והמחיר כולל תוספת גוון לפח בחירת
המזמין.
 .7החיבורים והתאמות לשיפולים הקיימים.
 .8כל חיתוכי השיפלים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .9תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים ,לפי סעיף .60.62.01.060
 .10המדידה לפי אורך השיפולים (אנכי ואופקי) כשהוא מדוד לאורך השפה העליונה של
השיפולים.
 .11כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
 60.64.02.040ריצוף במרצפות קרמיקה/גרניט פורצלן
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק ריצוף קיים ,מכל סוג שהוא ,כולל הטיט וחול המילוי ,עד לחשיפה של
רצפת הבטון הקיימת.

 .2מצע חול חדש מתחת לריצוף  ,בעובי לפי הקיים ומותאם לעובי המרצפות החדשות .מצע
החול יהיה מיוצב ע"י תוספת של צמנט בכמות של  50ק"ג צמנט (שק אחד) לכל  4מ"ר
של שטח מרוצף.
 .3הטיט לריצוף יהיה תערובת של חול נקי – צמנט ביחס  1:3בתוספת מוסף מסוג
" בי.ג'י .בונד  " 2מתוצרת "ב.ג .פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או "סיקה "1
תוצרת "סיקה" .אופן השימוש במוספים הנ"ל והכמויות הדרושות יהיו לפי הנחיות
היצרן .שכבת הטיט מתחת למרצפות תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ –  2ס"מ.
 .4ריצוף במרצפות קרמיקה/גרניט פורצלן לפי מחיר יסוד המפורט בכתב הכמויות.
המרצפות תהיינה במידות ,בגוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין .המרצפות תהיינה בעובי
 8מ"מ לפחות ושטח כל מרצפת לא יעלה על  0.10מ"ר .המרצפות תתאמנה לת"י  314חלק
( 2סוג א') מבחינת פגמים ,עמידות בשחיקה ,התנגדות להחלקה וכד'.
 .5מרצפות אשר תשמשנה לריצוף בשטחי חוץ (כגון מרפסות או גגות) או בשטחי פנים

139

"רטובים" (כגון חדרי אשפה) ,תהיינה עם ספיגות ממוצעת שאינה גדולה מ –  .3%מרצפות
אשר תשמשנה לריצוף בשטחי פנים רגילים (כגון חדרי מדרגות ולובי) תהיינה עם ספיגות
ממוצעת גדולה מ 3% -ואינה גדולה מ.6%-
 .6ביצוע כל החיבורים והתאמות לריצוף הקיים ,כולל יצירת שיפועים מתאימים לפי
הנחיות המפקח.
 .7בקווי הסיום של ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן (בכל קצה חופשי ,בספי דלתות ,בהתחברות
לסוגי ריצוף אחרים וכד') יותקנו פרופילי גמר מאלומיניום צבעוני מסוג המותאם למיקום
ועובי המרצפות .פרופילי הגמר יהיו כדוגמת תוצרת ( SCHLUTER SYSTEMSיבואן:
אייל ציפויים) או ש"ע.
 .8הריצוף יבוצע עם רווחים (מישקים) בין המרצפות .רוחב המישקים יהיה לפי קביעת
המפקח .הרוחב המזערי של המישקים יהיה  3מ"מ .כדי לשמור על רווחים קבועים
ואחידים יש להשתמש בשומרי מרחק ("ספייסים") מתועשים מתאימים.
 .9חומר המילוי למישקים ("רובה") יעמוד בדרישות ת"י  1661חלק  .1עבור שטחי חוץ
ושטחים רטובים חומר המילוי יהיה צמנטי משופר עם תכונות כמפורט בטבלה  5בתקן
הנ"ל .עבור שטחי פנים חומר המילוי יהיה צמנטי רגיל עם תכונות כמפורט בטבלה  5בתקן
הנ"ל .אופן יישום חומר המילוי ,הכמויות ליישום צמנטי והפריימר הדרוש  ,יהיו לפי הוראות
היצרן.
 .10כל חיתוכי המרצפות יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .11המדידה לפי שטח הריצוף נטו ,ללא הבדל בין קטעים קטנים או גדולים.
 .12כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
 60.64.02.050שיפולי קרמיקה/גרניט פורצלן בגובה  7ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק שיפולים קיימים ,מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות שיפולי טרצו
יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.
 .2פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע השיפולים ,לפי האמור בסעיף 60.62.01.100
(כאשר אין שיפולים קיימים).
 .3שיפולים חדשים מסוג הריצוף החדש .במקומות שהשיפולים החדשים מותקנים סביב
שטחי ריצוף טרצו קיים ,יהיה על הקבלן לספק שיפולים אשר מתאימים מבחינת מידות,
סוג ,גוון ודוגמה לריצוף הקיים .
 .4הטיט להדבקת השיפולים יהיה תערובת של חול נקי – צמנט ביחס  1:3בתוספת מוסף
מסוג " בי.ג'י .בונד  " 2מתוצרת "ב.ג .פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או
"סיקה  "1תוצרת "סיקה" .אופן השימוש במוספים הנ"ל והכמויות הדרושות יהיו לפי
הנחיות היצרן .שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת
מ –  1ס"מ.
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 .5חיבורים והתאמות לשיפולים הקיימים.
 .6כל חיתוכי השיפלים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .7תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים ,לפי סעיף .60.62.01.060
 .8המדידה לפי אורך נטו ,ללא הבדל בין קטעים קצרים או ארוכים.
 .9כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
 60.64.02.060שיפולי קרמיקה/גרניט פורצלן בגובה  7ס"מ לאורך מהלכי מדרגות
 .1פירוק וסילוק שיפולים קיימים ,מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות שיפולי טרצו
יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.
 .2פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע השיפולים ,לפי האמור בסעיף 60.62.01.100
(כאשר אין שיפולים קיימים).
 .3שיפולים חדשים אשר יתאימו מבחינת סוג ,גוון ודוגמה לטרצו הקיים במדרגות.
 .4הטיט להדבקת השיפולים יהיה תערובת של חול נקי – צמנט ביחס  1:3בתוספת מוסף
מסוג " בי.ג'י .בונד  " 2מתוצרת "ב.ג .פולימרים" או "ג'נרל בונד" מתוצרת "שרפון" או
"סיקה  "1תוצרת "סיקה" .אופן השימוש במוספים הנ"ל והכמויות הדרושות יהיו לפי
הנחיות היצרן .שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת
מ –  1ס"מ.
 .5השיפולים יבוצעו בקטעים אנכיים ואופקיים כשהם מלווים את קווי המדרגות.אפשר
להשתמש בשילוב של שיפולים באורך  20ס"מ ושיפולים באורך  30ס"מ בתנאי שיהיו
בגוון ודוגמה זהים.
 .6סתימת כל המרווחים בין המדרגות לבין השיפולים החדשים עם חומר סתימה מתאים
("רובה") אשר עשוי מתערובת צמנט-חול ביחס  3:1ובתוספת של "סיקה לטקס סופר"
מדולל במים ביחס  .1:1הצמנט יהיה צמנט לבן והמחיר כולל תוספת גוון לפי בחירת
המזמין.
 .7חיבורים והתאמות לשיפולים הקיימים.
 .8כל חיתוכי השיפלים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .9תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים ,לפי סעיף .60.62.01.060
 .10המדידה לפי אורך השיפולים (אנכי ואופקי) ,כשהוא מדוד לאורך השפה העליונה של
השיפולים.
 .11כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
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 60.64.02.070ריצוף בלוחות אבן נסורה
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק ריצוף קיים מכל סוג שהוא ,כולל הטיט וחול המילוי ,עד לחשיפה של
רצפת הבטון הקיימת.

 .2מצע חול חדש מתחת לריצוף  ,בעובי לפי הקיים ומותאם לעובי לוחות האבן החדשים .מצע
החול יהיה מיוצב ע"י תוספת של צמנט בכמות של  50ק"ג צמנט (שק אחד) לכל  4מ"ר
של שטח מרוצף.
 .3הטיט לריצוף יהיה תערובת של צמנט-חול גס ביחס  ,3:1לתערובת יש להוסיף "לטקס
( " SLTתוצרת חב' "סיקה") בכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט בתערובת .בכל מקרה
כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ 450 -ק"ג למ"ק טיט מוכן.
 .4הצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן.
 .5שכבת הטיט מתחת ללוחות האבן תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ 3-ס"מ.
 .6ריצוף בלוחות אבן שיהיו במידות ,בגוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין ,ולפי מחיר יסוד
הרשום בכתב הכמויות.
 .7לוחות האבן יהיו בעובי מזערי של  2ס"מ .שטח של לוח אבן אחד לא יהיה גדול מ0.36-
מ"ר .הדרישות לגבי תכונות האבן תהיינה כמפורט בסעיף  14011של המפרט הכללי
לעבודות רבן (פרק .)14
 .8המישקים בין לוחות האבן יהיו נמשכים בכיוון אחד ,או נמשכים בשני כיוונים ,לפי בחירת
המזמין .רוחב המישרים יהיה לפי קביעת המזמין .מילוי המישקים יבוצע עם תערובת
צמנט -חול ביחס  3:1ובתוספת "סיקה לטקס סופר" מדולל במים ביחס של .1:1
הצמנט יהיה צמנט לבן והמחיר כולל תוספת גוון לפי בחירת המזמין.
 .9ביצוע כל החיבורים והתאמות לריצוף הקיים ,כולל יצירת שיפועים מתאימים לפי
הנחיות המפקח.
 .10כל חיתוכי המרצפות יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .11המדידה לפי שטח הריצוף נטו ,ללא הבדל בין קטעים קטנים או גדולים.
 .12כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
ובמפרט הכללי לעבודות אבן (פרק .)14
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 60.64.02.080שיפולי אבן נסורה בגובה  7ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק שיפולים קיימים ,מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות שיפולי טרצו
יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.
 .2פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע השיפולים ,לפי האמור בסעיף 60.62.01.100
(כאשר אין שיפולים קיימים).
 .3שיפולים חדשים מסוג ריצוף האבן החדש .עובי השיפולים יהיה  10מ"מ .הפינה האופקית
הגלויה של השיפולים תהיה מעוגלת.
 .4הטיט להדבקת השיפולים יהיה תערובת של צמנט-חול גס ביחס  , 3:1לתערובת יש
להוסיף "לטקס ( " SLTתוצרת חב' "סיקה") בכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט
בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ 450 -ק"ג למ"ק טיט מוכן.
שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ 1-ס"מ.
הצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן.
 .5כל חיתוכי השיפלים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .6תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים ,לפי סעיף .60.62.01.060
 .7המדידה לפי אורך נטו ,ללא הבדל בין קטעים קצרים או ארוכים.
 .8כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
ובמפרט הכללי לעבודות אבן (פרק .)14

 60.64.02.090שיפולי אבן נסורה בגובה  7ס"מ לאורך מהלכי מדרגות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק שיפולים קיימים ,מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות שיפולי טרצו
יצוקים באתר ולרבות שכבות טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון בקיר.
 .2פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע השיפולים ,לפי האמור בסעיף 60.62.01.100
(כאשר אין שיפולים קיימים).
 .3שיפולים חדשים מסוג ריצוף האבן החדש .עובי השיפולים יהיה  10מ"מ .הפינה האופקית
הגלויה של השיפולים תהיה מעוגלת.
 .4הטיט להדבקת השיפולים יהיה תערובת של צמנט-חול גס ביחס  , 3:1לתערובת יש
להוסיף "לטקס ( " SLTתוצרת חב' "סיקה") בכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט
בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ 450 -ק"ג למ"ק טיט מוכן.

143

שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי שלא יפחת מ 1-ס"מ.
הצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן.
 .5השיפולים יבוצעו בקטעים אנכיים ואופקיים כשהם מלווים את קווי המדרגות.כל קטע
אופקי וכל קטע אנכי יהיו עשויים מיחידה אחת שלמה.
 .6סתימת כל המרווחים בין המדרגות לבין השיפולים החדשים עם חומר סתימה מתאים
("רובה") אשר עשוי מתערובת צמנט-חול ביחס  3:1ובתוספת של "סיקה לטקס סופר"
מדולל במים ביחס  .1:1הצמנט יהיה צמנט לבן והמחיר כולל תוספת גוון לפי בחירת
המזמין.
 .7חיבורים והתאמות לשיפולים הקיימים.
 .8כל חיתוכי השיפלים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .9תיקוני טיח והשלמות טיח מעל השיפולים ,לפי סעיף .60.62.01.060
 .10המדידה לפי אורך השיפולים (אנכי ואופקי) ,כשהוא מדוד לאורך השפה העליונה של
השיפולים.
 .11כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
ובמפרט הכללי לעבודות אבן (פרק .)14
 60.64.02.100משטחי טרצו יצוקים באתר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק משטחי טרצו קיימים,במידה וישנם ,או חלקים של משטחי טרצו קיימים
במקומות שיקבע המפקח .במקרה של פירוק חלק ממשטח טרצו קיים ייעשה הדבר ע"י
חיתוך במכונת חיתוך חשמלית ,בקווים ישירים ,בכל ארבע הצדדים של הקטע המיועד
לפירוק.
 .2פירוק וסילוק ריצוף קיים מכל סוג שהוא ,כולל כל הטיט וחול המילוי ,עד לחשיפה של
רצפת הבטון הקיימת (זאת במקרה כאשר משטח הטרצו מבוצע במקום שטח מרוצף
קיים).
 .3הטרצו יהיה יצוק עם צמנט לבן בגוון ודוגמה כמו הקיים .במידה ואין משטחי טרצו
קיימים ,או מדרגות קיימות ,יקבעו גוון והדוגמה ע"י המפקח ו/או המזמין .לצורך זה
יהיה על הקבלן לבצע מספר דוגמאות במידות  70/70ס"מ ,עד לקבלת הדוגמה שתאושר
ע"י המפקח.
 .4פסי ההפרדה במשטח הטרצו יהיו מאלומיניום בעובי  4מ"מ והם יותקנו בכל מקום שבן
מתקבלים שטחים אשר שטחם יותר מ 1.0-מ"ר או קטעים אשר אורכם יותר מ 1.5 -מ'.
פסי ההפרדה יותקנו גם לכל אורך החיבורים עם שטחי טרצו קיימים.
 .5יציקת הטרצו באתר תבוצע לפי האמור בסעיף  1005של המפרט הכללי לעבודות ריצוף
וחיפוי (פרק  .)10היציקה תבוצע בשיטת שתי השכבות הרצופות .שכבת המצע תהיה
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מבטון ב 20-בעובי מזערי של  4ס"מ ושכבת הטרצו תהיה בעובי מזערי של  1.5ס"מ.
 .6בשכבת המצע תותקן רשת של מוטות פלדה מצולעים בקוטר  5מ"מ במרווחים של 10
ס"מ בשני הכיוונים .יש להקפיד שרשת הפלדה תונח במרכז שכבת המצע ותהיה עטופה
בטון מכל צדדיה .כיסוי הבטון ,בנקודה כלשהי ,לא יפחת מ 1.5 -ס"מ.
 .7המדידה לפי שטח הקטעים שבוצעו ,ללא הבדל בין קטעים גדולים או קטנים וללא הבדל
במיקום הקטעים.
 .8גמר סילר ע"ג המשטח (ע"פ הנחיות יצרן).
 60.64.02.110אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ומעקות
 .1העבודה מתייחסת לאדני טרצו בחדרי מדרגות ,בקומות עמודים ,בחדרים שונים במבנים
על הגג ,בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.
 .2העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.62.04.030
 60.64.02.120אדני אבן נסורה בחלונות ומעקות
 .1העבודה מתייחסת לאדני טרצו בחדרי מדרגות ,בקומות עמודים ,בחדרים שונים במבנים
על הגג ,בחדרים שונים בקומת קרקע וכד'.
 .2העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.62.04.040

 60.64.02.130ציפוי רום ושלח של המדרגות בלוחות אבן נסורה
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1סתות וסילוק שכבה בעובי  4ס"מ מכל שטח הפנים של המדרגה הקיימת (רום ושלח).
שיטת הביצוע וסוג הכלים שבהם אפשר להשתמש ,יסוכמו מראש עם המפקח.במקרה
שקיים ציפוי אבן נסורה על המדרגות ,המחיר כולל פירוק וסילוק ציפוי האבן מרום ושלח
של המדרגות.
 .2לוחות האבן לציפוי המדרגות יהיו במידות ,גוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין,
ולפי מחיר יסוד הרשום בכתב הכמויות .הדרישות לגבי תכונות האבן תהיינה
כמפורט בסעיף  14011של המפרט הכללי לעבודות האבן (פרק .)14
 .3הדבקת לוחות אבן נסורה בעובי מזערי של  3ס"מ על שלחי המדרגות הקיימות.
 .4הדבקת לוחות אבן נסורה בעובי מזערי של  2ס"מ על רומי המדרגות הקיימות.
 .5לאחר ההדבקה הרומים של המדרגות יהיו שקועים בין שלחי המדרגות וכל שלח של
מדרגה יבלוט כ 10-מ"מ מעבר לרום .הקצה החופשי של השלח יהיה מעובד ם פינה
מעוגלת ברדיוס של  5מ"מ.
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 .6כל רום של מדרגה וכל שלח של מדרגה יהיו עשויים בלוח אחד שלם של אבן נסורה.
 .7כל רום של מדרגה וכל שלח של מדרגה יהיו מחוברים אל המדרגה הקיימת עם שני ברגי
עיגון מגולוונים בקוטר  6מ"מ .ראשי הברגים יהיו שקועים בתוך לוחות האבן .בסיום
התקנת הלוחות יסתמו השקעים עם דבק מעורב באבקת שייש.
 .8לוחות האבן יודבקו למדרגות הקיימות עם טיט צמנט .הטיט יהיה תערובת של צמנט-
חול גס ביחס  , 3:1לתערובת יש להוסיף "לטקס ( " SLTתוצרת חב' "סיקה") בכמות
המהווה  20%ממשקל הצמנט בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ-
 450ק"ג למ"ק טיט מוכן.שכבת הטיט להדבקת השיפולים תהיה מלאה ורצופה ובעובי
שלא יפחת מ 1-ס"מ.הצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן.
 .9לאחר הדבקת הלוחות יבוצע ניקוי של הלוחות ותיעשה הברקה ע"י ליטוש בדיסק לבד
בתוספת חומר המיועד לתת ברק לאבן הנסורה.
 .10ביצוע כל החיבורים וההתאמות לריצוף הקיים.
 .11כל חיתוכי לוחות האבן יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .12המדידה לפי אורך המדרגות.
 .13כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
ובמפרט הכללי לעבודות אבן (פרק .)14
 60.64.02.140חיפוי קירות פנים בלוחות אבן נסורה
סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות פנימיים בלוחות אבן נסורה ("שייש")
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע החיפוי ,לפי האמור בסעיף .60.62.01.100
 .2פירוק וסילוק שיפולים קיימים ו/או חיפוי קיים מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות
שיפולי טרצו יצוקים באתר ולרבות שכבת טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון
בקיר.
 .3ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק שאריות טיח ישן ,סיד ואבק.
 .4שכבת חספוס של טיח צמנט ,בעובי  4-3מ"מ.יישום השכבה ע"י התזה של שפריץ גס.
הרכב תערובת הטיח יהיה  1:2חול גס-צמנט (יחסי נפח) ,כאשר כמות הצמנט לא תפחת
מ 400 -ק"ג למ"ק טיט מוכן .לתערובת זו יש להוסיף מים עם "סיקה לטקס" ביחס 1:1
יש לבצע אשפרה לשכבה זו במשך שלושה ימים לפחות כאשר כל יום מרטיבים את הטיח
לפחות שלוש פעמים.
 .5לוחות האבן הנסורה לחיפוי הקירות יהיו במידות ,גוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת
המזמין ,ולפי מחיר יסוד הרשום בכתב הכמויות .הדרישות לגבי תכונות האבן
תהיינה כמפורט בסעיף  14011של המפרט הכללי לעבודות אבן (פרק .)14לוחות
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האבן הנסורה יהיו בעובי מזערי של  2ס"מ.
 .6לוחות האבן יודבקו לקירות עם טיט צמנט .הטיט יהיה תערובת של צמנט-חול גס ביחס
 , 3:1לתערובת יש להוסיף "לטקס ( " SLTתוצרת חב' "סיקה") בכמות המהווה 20%
ממשקל הצמנט בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ 450 -ק"ג
למ"ק טיט מוכן .הצמנט יהיה צמנט לבן .הטיט ימלא במלואו את כל המרווח שבין לוחות
האבן לבין הקירות .רוחב המרווח הנ"ל יהיה בהתאם להוראות המפקח ,אך לא פחות מ-
 2ס"מ.
 .7לוחות האבן יודבקו על הקירות כשהם צמודים אחד לשני ,ללא מישקים .לפני הדבקת כל
לוח על הקיר יש למרוח את דפנותיו הצדדיות בטיט המשמש להדבקת הלוחות (סעיף 6
לעיל)
 .8בגמר עבודת החיפוי יבוצע ניקוי של הלוחות ותיעשה הברקה ע"י ליטוש בדיסק לבד
בתוספת חומר המיועד לתת ברק לאבן המנוסרת.
 .9המידה לפי שטח נטו של הלוחות ,ללא הבדל בין הקטעים בצורות שונות או במידות
שונות.
 .10כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק .)10
 60.64.02.150חיפוי קירות פנים באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן
סעיף זה מתייחס לחיפוי קירות פנימיים באריחי קרמיקה.
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק הטיח ,במקום המיועד לביצוע החיפוי ,לפי האמור בסעיף .60.62.01.100
 .2פירוק וסילוק שיפולים קיימים ו/או חיפוי קיים מסוג כלשהו ובמידות כלשהן ,לרבות
שיפולי טרצו יצוקים באתר ולרבות שכבת טיט ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון
בקיר.
 .3ניקוי הקיר ושטיפתו במים ,לרבות סילוק שאריות טיח ישן ,סיד ואבק.
 .4שכבת תשתית של טיח צמנט ,בעובי  6-8מ"מ מלט מוכן במפעל .השכבה תהיה מיושרת לפי
סגל בשני
כיוונים ועם גימור מחוספס גס .יש לבצע אשפרה לשכבה זו במשך שלושה ימים לפחות,
כאשר כל יום מרטיבים את הטיח לפחות שלוש פעמים.
 .5חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן לפי מחיר יסוד המפורט בכתב הכמויות.
האריחים יהיו במידות ,גוון ,דוגמה וסוג לפי בחירת המזמין .האריחים יהיו בעובי  7מ"מ
לפחות ושטח כל אריח לא יעלה על  0.10מ"ר .האריחים יתאימו לת"י  314חלק ( 2סוג א')
מבחינת פגמים ,עמידות בשחיקה ,התנגדות להחלקה וכד'.
 .6אריחים אשר ישמשו לחיפוי קירות ומעקות בשטחי חוץ (כגון מרפסות או גגות) או בשטחי
פנים "רטובים" (כגון חדרי אשפה) ,תהיינה עם ספיגות ממוצעת שאינה גדולה מ – .3%
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אריחים אשר ישמשו לחיפוי קירות בשטחי פנים רגילים (כגון חדרי מדרגות ולובי) יהיו עם
ספיגות ממוצעת גדולה מ 3% -ואינה גדולה מ.6%-
 .7הדבקת האריחים תבוצע ע,י טיט הדבקה אשר יהיה חומר חרושתי מוכן ויעמוד בדרישות
של ת"י  4004חלק  .1לחומר המוכן יש להוסיף צמנט ומים לפי הוראות היצרן.טיט
ההדבקה יהיה מהסוגים דלהלן:
חומר

יצרן/ספק

טיט אקריל 215
שרטיט
נגב פלקסי
פלסטומר 520
טיט אקריל
דבק קרמיקה 110

שחל
שרפון
נגב קרמיקה
תרמוקיר
בי.ג'י .בונד
מיסטר פיקס

כמות צמנט להוספה
(ביחס לכמות החומר
המקורי)
תוספת  35%צמנט
תוספת  25%צמנט
מוכן לשימוש
מוכן לשימוש
תוספת  25%צמנט
מוכן לשימוש

 .8ההדבקה תבוצע ע"י מריחת שכבת טיט הנ"ל בעובי כ 5-מ"מ על הקיר ,באמצעות כף
טייחים ,צלמטה כלפי מעלה .לאחר מכן יש להשתמש בצד משונן של כף הטייחים
ולעבור מלמעלה כלפי מטה ,כך שיתקבלו פסים לעומק כ 2-מ"מ.
 .9את האריחים יש להניח על שכבת הטיט וללחוץ אותם אל הקיר ,באופן שתתקבל שכבת
הדבקה מלאה ואחידה בעובי כ 3-מ"מ.
 .10החיפוי יבוצע עם רווחים (מישקים) בין האריחים .רוחב המישקים יהיה לפי קביעת
המפקח .הרוחב המזערי של המישקים יהיה  3מ"מ .כדי לשמור על רווחים קבועים
ואחידים יש להשתמש בשומרי מרחק ("ספייסים") מתועשים מתאימים.
 .11חומר המילוי למישקים ("רובה") יעמוד בדרישות ת"י  1661חלק  .1עבור שטחי חוץ
ושטחים רטובים חומר המילוי יהיה צמנטי משופר עם תכונות כמפורט בטבלה  5בתקן
הנ"ל .עבור שטחי פנים חומר המילוי יהיה צמנטי רגיל עם תכונות כמפורט בטבלה  5בתקן
הנ"ל .אופן יישום חומר המילוי ,הכמויות ליישום צמנטי והפריימר הדרוש  ,יהיו לפי הוראות
היצרן.
 .12כל החיתוכים של האריחים יבוצעו ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקווים ישרים.
 .13בין שורות האריחים התחתונה שעל הקיר ,לבין הריצוף יש להשאיר מישק פתוח ברוחב 8
מ"מ ולאטום אותו עם חומר אטימה גמיש אשר עומד בדרישות ת"י .1536
 .14בכל פינה אנכית ואופקית של חיפוי קרמיקה/גרניט פורצלן על קירות ,כאשר הפינה היא מפגש
בין שני מישורים של אריחים ו/או כאשר זהו קו הסיום של האריחים ,יש להתקין
פרופיל אלומניום מעוגל צבעוני ,בגוון האריחים ,מדגם  RONDEC PROתוצרת
 SYSTEMS SCHLUTERאו מדגם  CERFIXתוצרת .PROTRIM
 .15המדידה לפי שטח נטו של החיפוי ,ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות או במידות שונות.
 .16כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי (פרק )1
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פרק  – 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  – 60.64עבודות בחדרי מדרגות
תת פרק משנה  – 60.64.03חידוש צבע לפריטי נגרות ,מסגרות ואלומיניום
חידוש צבע לפריטי נגרות ,מסגרות ואלומיניום בחדר מדרגות יהיה כמפורט לאלמנטים אלו
במעטפת הבניין ולפי אותם מחירים.

 60.64.03.060חידוש צבע לדלת מעלית
העבודה כוללת את המפורט להלן:
העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.63.00.010
.1
.2

הורדה וסילוק שכבות של צבע רופף או פגום ושכבות של חלודה רופפת ומתקלפת,
באמצעות מברשות פלדה לברזל ,בד שמיר וכד'.

.3

ניקוי הצבע הקיים מלכלוך ,שומן וגופים זרים.

.3

הצביעה תבוצע בהתזה .עובי כולל של מערכת הצבע יהיה  100-120מיקרון .מערכת הצבע
תהיה אחת מהמפורטות להלן:
מערכת צבע – תוצרת "טמבור"
צבע עליון בשתי שכבות – "טמבור מטאל" (גימור מתכתי –רקוע)
מערכת צבע – תוצרת "נירלט"
צבעי עליון בשתי שכבות – "( "D.T.Mגימור מתכתי – פרחוני)

.4

הצביעה תבוצע על כנפי הדלת ועל המשקוף בכל חלקיהם ובכל צדדיהם .המשקוף אינו
נמדד בנפרד וצביעתו כלולה במחיר הדלת (אשר נמדדת כאמור בסעיף משנה  6להלן).

.5

מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות במידות שונות ,או בצורות שונות,
או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב "שטח האור" של הפתח אשר מדוד בין משקופי
הפתח (המדידה בצד החיצוני בלבד).

 60.64.03.060חידוש צבע אטום לארונות חשמל
.1

העבודה כוללת את המפורט בסעיף .60.63.00.0013
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פרק  – 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  – 60.64עבודות בחדרי מדרגות
תת פרק משנה  – 60.64.04עבודות נגרות
עבודות נגרות בחדר מדרגות יהיו כמפורט לאלמנטים אלו במעטפת הבניין ולפי אותם מחירים.
 60.64.04.040זיגוג חלונות/דלתות עץ קיימים
העבודה כוללת ת המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק זכוכית קיימת ,או חלקי זכוכית קיימים .הקטע המוחלף יהיה תמיד קטע
זכוכית שלם התחום בין צלעות העץ של החלון /הדלת.
 .2סוג הזכוכית החדשה לפי סעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .3עובי הזכוכית החדשה לחלונות/דלתות יהיה לפי הטבלה דלהלן:
השטח הרצוף של זכוכית בשדה אחד
של החלון/הדלת
עד  0.5מ"ר (כולל)
מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר (כולל)
מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר (כולל)
מעל  2.0מ"ר

עובי הזכוכית הדרוש
 3מ"מ
 4מ"מ
 5מ"מ
 6מ"מ

עובי הזכוכית בכל חלקי החלון /הדלת ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותו
חלון/דלת.
 .4שיטת הזיגוג תהיה באותו אופן שבו היתה מותקנת הזכוכית הקודמת (עם מרק או עם
סרגלי עץ וכד')
 .5החלפת סרגלי זיגוג פגומים והשלמת סרגלי זיגוג חסרים .סרגלי הזיגוג החדשים יהיו
כדוגמת הסרגלים הקיימים ,במידה וקיימים.
 .6המדידה לפי שטח הזכוכית שהותקנה בפועל ,ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות
ובגדלים שונים.
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פרק  – 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  – 60.64עבודות בחדרי מדרגות
תת פרק משנה  – 60.64.05עבודות מסגרות
 60.64.05.010שיפוץ חלון ברזל
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1החלפת חלקי ברזל פגומים והשלמת חלקי ברזל חסרים בכנף החלון ובמשקוף.פירוק
חלקים קיימים יבוצע ע"י חיתוך בקווים ישרים .חלקי הברזל החדשים יהיו מסוג הקיים
בחלון ובמידות תואמות.התיקון ו/או ההשלמה יבוצעו באופן שהחלקים החדשים יהיו
בהמשך רצוף ובמישור אחד עם חלקי החלון הקיימים.
 .2חיזוק ועיגון החלון אל דפנות הפתח.
 .3סידור והתאמת כנפי החלון כך שתיפתחנה ותיסגרנה באופן תקין.
 .4החלפת הפרזול הפגום והשלמת הפרזול החסר .חלקי הפרזול החדשים יהיו ממתכת,
מתאימים לסוג החלון ודוגמת חלקי הפרזול המקוריים של החלון.
 .5החלפה של זיגוג שבור והשלמה של זיגוג חסר .הזכוכית החדשה תהיה כדוגמת הקיים.
במידה ולא נשאר שום חלק מהזכוכית הישנה ,מתייחס המחיר לזיגוג בזכוכית שקופה
בעובי  4מ"מ .שיטת הזיגוג תהיה באותו אופן שבו היתה מותקנת זכוכית הקודמת (עם
מרק או עם סרגלי זיגוג וכד').
 .6החלפת סרגלי זיגוג פגומים והשלמת סרגלי זיגוג חסרים .סרגלי הזיגוג החדשים יהיו
כדוגמת הסרגלים הקיימים ,במידה וקיימים.
 .7פירוק המרק הקיים בכל כנפי החלון ,מכל הצדדים וביצוע מרק חדש על בסיס של
סיליקון
שקוף.
 .8החלפה של סרגלי "הלבשה" פגומים והשלמת סרגלי "הלבשה" חסרים ,סביב משקוף
החלון,מכל הצדדים .הסרגלים החדשים יהיו מסוג ,מידות וצורה לפי הקיים.
 .9חידוש צבע לכנפי החלון ,למשקוף ולסרגלי ה"הלבשה" ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,לפי
סעיף  60.63.01.030או סעיף .60.63.01.040
 .10מדידת החלונות תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין חלונות מסוגים שונים ,או במידות
שונות ,או בצורות שונות ,או במיקומים שונים .כשטח החלון ייחשב השטח המדוד בין
דפנות הפתח בקיר שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).
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 60.64.05.020שיפוץ דלת ברזל
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1החלפת חלקי ברזל פגומים והשלמת חלקי ברזל חסרים בכנף החלון ובמשקוף.פירוק
חלקים קיימים יבוצע ע"י חיתוך בקווים ישרים .חלקי הברזל החדשים יהיו מסוג הקיים
בחלון ובמידות תואמות.התיקון ו/או ההשלמה יבוצעו באופן שהחלקים החדשים יהיו
בהמשך רצוף ובמישור אחד עם חלקי החלון הקיימים.
 .2כאשר כנפי הדלת כוללות חלקים עם רשת נוירט (או רשת אחרת ,או פח מחורר וכד'),
המחיר כולל החלפה בשלמות של כל חלקי הרשת (או הפח המחורר) .הרשת החדשה (או
הפח המחורר החדש) תהיה מסוג הקיים.
 .3חיזור ועיגון משוף הדלת אל דפנות הפתח.
 .4סידור והתאמת כנפי הדלת כך שתיפתחנה ותיסגרנה באופן תקין.
 .5החלפת הפרזול הפגום והשלמת הפרזול החסר .חלקי הפרזול החדשים יהיו ממתכת,
מתאימים לסןג הדלת ודוגמת חלקי הפרזול המקוריים של הדלת.
 .6החלפה של זיגוג שבור והשלמה של זיגוג חסר .במידה וקיימים חלקים מזוגגים בלדת.
הזכוכית החדשה תהיה כדוגמת הקיים .במידה ולא נשאר שום חלק מהזכוכית הישנה,
מתייחס המחיר לזיגוג בזכוכית שקופה בעובי  4מ"מ .שיטת הזיגוג תהיה באותו אופן שבו
היתה מותקנת זכוכית הקודמת (עם מרק או עם סרגלי זיגוג וכד').
 .7החלפה של סרגלי "הלבשה" פגומים והשלמת סרגלי "הלבשה" חסרים ,סביב משקוף
הדלת,מכל הצדדים .הסרגלים החדשים יהיו מסוג ,מידות וצורה לפי הקיים.
 .8חידוש צבע לכנפי הדלת ,למשקוף ולסרגלי ה"הלבשה" ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,לפי
סעיף  60.63.01.030או סעיף .60.63.01.040
 .9מדידת הדלתות תהיה לפי שטחן ,ללא הבדל בין דלתות מסוגים שונים ,או במידות שונות,
או בצורות שונות ,או במיקומים שונים .כשטח הדלת ייחשב השטח המדוד בין דפנות
הפתח בקיר שבו נמצא החלון (המדידה בצד החיצוני בלבד).
 60.64.05.030סגירה קבועה לפתח עם רשת נוירט
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק סגירה קיימת של הפתח ,מסוג כלשהו.
 .2תיקוני טיח ועיבוד הגליפים סביב לפתח.
 .3מסגרת של זויתני פלדה בחתך  40/40/4מ"מ .המסגרת מותאמת למידות הפתח
ומעוגנת
אל הדפנות של הפתח .בכל פינה של המסגרת יהיה חיבור בין הזוויתנים ע"י חיתוך
אלכסוני ("גרורנג") של  45מעלות וריתוך מלא לכל אורך האלכסון.

152

 .4השטח הרצוף של הרשת בין הזויתנים לא יעלה על  1.0מ"ר .עבור שטחים גדולים
יותר יש לבצע חלוקות אופקיות ואנכיות נוספות עם זויתני פלדה בחתך 40/40/4
מ"מ.
 .5עיגון מסגרת הזויתנים אל דפנות הפתח יתבצע ע"י ברגי עיגון בקוטר  8מ"מ .בכל
צלע של מסגרת שאורכה עד  0.6מ' (כולל) יהיה בורג עיגון אחד .בכל צלע של מסגרת
שאורכה
עולה על  0.6מ' יהיה בורג עיגון אחד במרחק  20ס"מ בכל קצה וברגי עיגון נוספים
במרווחים של  50ס"מ.
 .6בתוך מסגרת הזוויתנים תותקן רשת "נוירט" עם חורים  30/30מ"מ ועובי חוט 3
מ"מ.
הרשת תחובר מסביב אל הזויתנים ,לכל האורך ,ע"י פסים של ברזל שטוח  20/3מ"מ
שירותכו אל הזוויתנים (או יחוברו בברגים).
 .7הרשת והמסגרת בכל חלקיהן ובכל צדדיהן ,תהיינה מגולוונות לפי סעיף
.60.63.90.030
 .8צביעת הרשת והמסגרת בכל חלקיהן ובכל צדדיהן ,לפי סעיף .60.63.90.030
 .9המדידה תהיה לפי השטח ,ללא הבדל בין פתחים במידות שונות ,בצורות שונות
ובמיקומים שונים .השטח לצורך סעיף זה ייחשב כשטח המדוד בין דפנות הפתח שבו
נמצאת מסגרת הזויתנים עם הרשת.
 60.64.05.040סגירה קבועה לפתח עם פח מחורר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק סגירה קיימת של הפתח ,מסוג כלשהו.
 .2תיקוני טיח ועיבוד הגליפים סביב לפתח.
 .3מסגרת של זויתני פלדה בחתך  40/40/4מ"מ .המסגרת מותאמת למידות הפתח ומעוגנת
אל הדפנות של הפתח .בכל פינה של המסגרת יהיה חיבור בין הזוויתנים ע"י חיתוך
אלכסוני ("גרורנג") של  45מעלות וריתוך מלא לכל אורך האלכסון.
 .4השטח הרצוף של הרשת בין הזויתנים לא יעלה על  1.0מ"ר .עבור שטחים גדולים
יותר יש לבצע חלוקות אופקיות ואנכיות נוספות עם זויתני פלדה בחתך  40/40/4מ"מ.
 .5עיגון מסגרת הזויתנים אל דפנות הפתח יתבצע ע"י ברגי עיגון בקוטר  8מ"מ .בכל צלע של
מסגרת שאורכה עד  0.6מ' (כולל) יהיה בורג עיגון אחד .בכל צלע של מסגרת שאורכה
עולה על  0.6מ' יהיה בורג עיגון אחד במרחק  20ס"מ בכל קצה וברגי עיגון נוספים
במרווחים של  50ס"מ.
 .6בתוך מסגרת הזוויתנים יותקן פח מחורר בעובי  1.0מ"מ מסוג "  "RD6Dתוצרת
"שגב" .הפח עם חורים עגולים בקוטר  7מ"מ ושטח החורים מהווה  66%משטח הפח .הפח
יחובר מסביב אל הזויתנים ,לכל האורך ,ע"י פסים של ברזל שטוח  20/3מ"מ שירותכו אל
הזוויתנים (או יחוברו בברגים).
 .7הפח המחורר ומסגרת הזויתנים ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,יהיו מגולוונים לפי סעיף
.60.63.90.040
 .8צביעת הפח המחורר ומסגרת הזויתנים  ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם  ,לפי סעיף
.60.63.90.030

153

 .9המדידה תהיה לפי השטח ,ללא הבדל בין פתחים במידות שונות ,בצורות שונות
ובמיקומים שונים .השטח לצורך סעיף זה ייחשב כשטח המדוד בין דפנות הפתח שבו
נמצאת מסגרת הזויתנים עם הפח.
 60.64.05.050דלת ברזל עם ציפוי פח מצד אחד
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק דלת קיימת  ,כולל משקוף ,במידה וישנם.
 .2משקוף חדש מפח פלדה מכוף בעובי  1.5מ"מ ,במידות חתך  130-50מ"מ לפחות.
המשקוף יותקן בתוך הפתח הקיים ויעוגן אל דפנות הפתח מסביב.עיגון המשקוף יבוצע
עם  8ברגי עיגון בקוטר  8מ"מ אל דפנות הפתח ( 3ברגי עיגון לכל דופן אנכית של המשקוף
ו 2-ברגי עיגון לדופן אופקית עליונה של המשקוף) .המשקוף יתאים לדרישות ת"י .1161
 .3תיקוני טיח ועיבוד "גליפים" סביב לפתח.
 .4התקנת כנפי דלת במידות מותאמות למשקוף החדש .השלד של כל כנף דלת עשוי מסגרת
היקפית של פרופילי פלדה (צינור ריבועי בחתך  30/30/2מ"מ או צינור בלבני בחתך
 50/25/2מ"מ או שילוב של פרופילים אלו) וכולל גם חלוקה אופקית אחת עם אותו פרופיל
פלדה .בנוסף לכך יותקנו שני אלכסונים מאותו פרופיל פלדה במחצית העליונה של הדלת
ושני אלכסונים מאותו פרופיל פלדה במחצית התחתונה.
 .5כל החיבורים בין חלקי השלד של הדלת יהיו בריתוך.הריתוכים יהיו מלאים  ,בעובי אחיד
ולכל אורך קווי המגע בין הפרופילים.
 .6על שלד כנף הדלת יבוצע מצד אחד בלבד פלדה בעובי  1.5מ"מ .הפח יהיה
יחידה אחת שלמה לכל כנף הדלת .הפח יחובר בריתוכים אל הפרופילים.
 .7לדלת יהיו צירים עם מיסבים כדוריים  ,הצירים יתאימו לדרישות מפרט מכון התקנים
מס'  .290לדלת עם כנף ברוחב עד  75ס"מ (כולל) יהיו שני צירים ,לדלת עם כנף ברוחב
העולה על  75ס"מ יהיו שלושה צירים .הצירים יהיו מותאמים למשקל הדלת.
 .8לדלת יהיה מנעול חבוי אשאר יתאים לדרישות ת "י  .101במנעול יותקן צילינדר אשר יתאים
לדרישות ת"י .950
 .9לדלת תהיינה זוג ידיות מנוף אשר תתאמנה לדרישות ת"י .293
 .10לידיות ולמנעול תהיינה דיסקיות ("רוזטות") מתכת אשר תתאמנה לדרישות ת"י .295
 .11כאשר הדלת משמשת כדלת יציאה לגג יש להתקין בתחתיתה (כלפי חוץ) "אף מים" מפח
מכופף בעובי  1.5מ"מ .מידות החתך של "אף המים" יהיו  5/5ס"מ.
 .12סרגלי "הלבשה" מברזל סביב משקוף הדלת ,מכל הצדדים ,לכיסוי החיבור בין הקיר
למשקוף.
 .13כנפי הדלת ,המשקוף וסרגלי ה"הלבשה" ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,יהיו מגולוונים לפי
סעיף .60.63.90.040
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 .14צביעת כנפי הדלת ,המשקוף וסרגלי ה"הלבשה" ,בכל חלקיהם ומכל צדדיהם ,לפי סעיף
.60.63.90.030
 .15כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לנגרות אומן ומסגרות חרש (פרק
.)06
 .16המדידה לפי יחידות בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .17במקרה שהקבלן מספק את הדלת לאתר כמוצר מתועש מוגמר וצבוע (משקוף וכנף) ,הדלת
המתועשת תתאים לכל הדרישות לעיל והתקנתה תבוצע לפי הנחיות היצרן.

 60.64.05.060דלת ברזל עם ציפוי פח משני הצדדים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל המפורט בסעיף  60.64.05.050לעיל.
 .2כנפי הדלת תהיינה עם ציפוי פח פלדה בעובי  1.5מ"מ משני הצדדים ,במקום ציפוי פח
מצד אחד.
 60.64.050.070דלת ברזל עם רשת נוירט
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל המפורט בסעיף  60.64.05.050לעיל.
 .2כנפי הדלת תהיינה עם ציפוי רשת נוירט ,במקום ציפוי פח אטום.
 .3רשת "נוירט" תהיה עם חורים  30/30מ"מ ועובי חוט  3מ"מ.הרשת תחובר אל המסגרת
ההיקפית של כנפי הדלת ,לכל האורך ,ע"י פסים של ברזל שטוח  20/3מ"מ שירותכו אל
המסגרת (או יחוברו בברגים).
 60.64.05.080דלת ברזל עם פח מחורר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1כל המפורט בסעיף  60.64.05.050לעיל.
 .2כנפי הדלת תהיינה עם ציפוי פח מחורר ,במקום ציפוי פח אטום.
 .3הפח המחורר יהיה בעובי 1.0מ"מ מסוג "  "RD6Dתוצרת "שגב" .הפח עם חורים
עגולים בקוטר  7מ"מ ושטח החורים מהווה  66%משטח הפח.
 .4הפח המחורר יחובר אל המסגרת ההיקפית של כנפי הדלת ,לכל האורך ,ע"י פסים של
ברזל שטוח  20/3מ"מ שירותכו אל המסגרת (או יחוברו בברגים).
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 60.64.05.90דלת ברזל עם רפפות פח
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1
.2
.3

כל המפורט בסעיף  60.64.05.050לעיל.
כנפי הדלת תהיינה עם רפפות פח ,במקום ציפוי פח אטום.
הרפפות תהיינה מפח מכופף בעובי  1.5מ"מ לפחות .הרפפות תחוברנה אל המסגרת
ההיקפית של כנפי הדלת באמצעות ריתוכים.

 60.64.05.100תריס ברזל קבוע עם רפפות פח
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק תריס ו/או חלון קיימים ,כולל המשקוף ,במידה וישנם.

.2

תיקון טיח ועיבוד "גליפים" סביב לפתח.

.3

שלד התריס הקבוע עשוי מסגרת היקפית של פרופילי פלדה (צינור ריבועי בחתך 30/30/2
מ"מ או צינור מלבני בחתך  50/25/2מ"מ או שילוב של פרופילים אלו) וכולל גם חלוקה
אופקית ו/או חלוקה אנכית עם אותו פרופיל פלדה .החלוקה של התריס לשדות תיעשה
באופן שרוחב מירבי של שדה יהיה  70ס"מ וגובה מירבי של שדה יהיה  100ס"מ.

.4

המסגרת ההיקפית של התריס תחובר אל דפנות הפתח באמצעות ברגי עיגון בקוטר 8
מ"מ  .בכל צלע של מסגרת התריס שאורכה עד  0.5מ' יהיה חיבור אחד.בכל צלע של
מסגרת התריס באורכה עולה על  0.5מ' ועד  1.0מ' יהיו שני חיבורים .בכל צלע של
מסגרת התריס שאורכה עולה על  1.0מ' ועד  1.5מ' ,יהיו שלושה חיבורים.

.5

התריס יותקן בתוך הפח באופן שפני התריס כלפי חוץ יהיו במישור אחד עם פני הקיר.

.6

כל החיבורים בין חלקי השלד של הדלת יהיו בריתוך .הריתוכים יהיו מלאים ,בעובי אחיד
ולכל אורך קווי המגע בין הפרופילים.

.7

בתוך מסגרת התריס יותקנו רפפות מפח פלדה בעובי  1.5מ"מ .הרפפות תחוברנה
בריתוכים אל הפרופילים שמהוים את מסגרת התריס.

.8

סרגלי "הלבשה" מברזל סביב מסגרת התריס ,מכל הצדדים ,לכיסוי החיבור בין הקיר
למסגרת.

.9

התריס הקבוע וסרגלי ה"הלבשה"\ בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,יהיו מגולוונים לפי סעיף
.60.63.90.040

.10

צביעת התריס הקבוע וסרגלי ה"הלבשה" ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,לפי סעיף
.60.63.90.030

.11

כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור במפרט הכללי לנגרות אומן ומסגרות חרש (פרק
.)06
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.12

מדידת התריסים תהיה לפי שטחם ,ללא הבדל בין תריסים במידות שונות ,או בצורות
שונות או במיקומים שונים .כשטח התריס ייחשב השטח המדוד בין דפנות הפתח בקיר
שבו נמצא התריס.

 60.64.05.110זיגוג חלונות ברזל קיימים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק זכוכית קיימת,או חלקי זכוכית קיימים .הקטע המוחלף יהיה תמיד קטע
זכוכית שלם התחום בין צלעות הברזל של החלון/הדלת.

.2

סוג הזכוכית החדשה לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

.3

עובי הזכוכית החדשה לחלונות/דלתות יהיה לפי הטבלה דלהלן:
השטח הרצוף של זכוכית בשדה
אחד של החלון/הדלת
עד  0.5מ"ר (כולל)
מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר (כולל)
מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר (כולל)
מעל  2.0מ"ר

עובי הזכוכית הדרוש
 3מ"מ
 4מ"מ
 5מ"מ
 6מ"מ

עובי הזכוכית בכל חלקי החלון/הדלת ייקבע לפי מידות השדה הגדול הקיים באותו
חלון/דלת.
.4

שיטת הזיגוג תהיה באותו אופן שבו היתה מותקנת הזכוכית הקודמת (עם מרק או עם
סרגלי ברזל וכד').

.5

החלפת סרגלי זיגוג פגומים והשלמת סרגלי זיגוג חסרים .סרגלי הזיגוג החדשים יהיו
כדוגמת בסרגלים הקיימים ,במידה וקיימים.

.6

המדידה לפי שטח הזכוכית שהותקנה בפועל ,ללא הבדל בין קטעים בצורות שונות
ובגדלים שונים.

 60.64.05.120דלתות מתכת לארונות חשמל
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק דלתות קיימות ,מסוג כל שהו ,כולל המשקוף.

.2

תיקון טיח ועיבוד "גליפים" סביב לפתח.

.3

הדלתות תהיה דלתות מתכת אשר תסופקנה לאתר כמוצר מתועש מוגמר וצבוע (משקוף
וכנפיים) ,מתוצרת "תעשיות מתכת כפר סבא –אחים שהרבני" או מתוצרת "עובדיה
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ניסים ובניו בע"מ.
.4

כל דלת תסופק עם מספר כנפיים בהתאם לקביעת המפקח.

.5

הדלתות תסופקנה עם כל הפרזול שנקבע כסטנדרט ע"י היצרן .הצירים יהיו סמויים
והידיות תהיינה שקועות (לא תבלוטנה ממישור הכנף) ועם אפשרות לנעילה.

.6

הדלתות והמשקוף יהיו מגולוונים ועם גימור של צבע בתנור ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם.

.7

המשקופים יעוגנו ויבוטנו בהתאם לפרטים הסטנדרטיים של היצרן.

.8

המדידה לפי שטח הפתח שבו מותקנות הדלתות ,ללא הבדל בין מידות שונות ,צורות
שונות ,ואופני פתיחה שונים.

 60.64.05.130דלת בטחון (פלדלת) במידות עד  90/205ס"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק דלת קיימת ,מסוג כלשהו ,לא כולל המשקוף.
.2

הדלת החדשה תהיה דלת פלדה פלדה אשר תסופק לאתר כמוצר מוגמר וצבוע (משקוף
וכנף) ,כדוגמת דגם "פלדלת" מתוצרת "רב בריח" או ש"ע.

.3

הדלת תסופק עם כל הפרזול שנקבע כסטנדרט ע"י היצרן.

.4

משקוף הדלת יהיו מגולוון ועם גימור של צבע בתנור ,בכל חלקיו ובכל צדדיו.

.5

משקוף הדלת יותקן על גבי משקוף עץ או משקוף פלדה אשר קיימים בפתח ("משקוף
הלבשה") .ההתקנה בהתאם לפרטים הסטנדרטיים של היצרן.

.6

הדלת תכלול גם  :מערכת נעילה גיאומטרית ,מגן צילינדר מחוסם מפלדה בעובי  3מ"מ
ותפס רצפה מיוחד.

.7

כנף הדלת תהיה עם ציפוי וינוריט בגוון לפי בחירת המזמין .המזמין רשאי לבחור ציפוי
פנים בגוון אחד וציפוי חוץ בגוון אחר ,זאת ללא תוספת תשלום.

.8

המדידה לפי יחידות.

 60.64.05.131דלת בטחון (פלדלת) במידות  100/205ס"מ
העבודה כוללת את המפורט בסעיף  60.64.05.130לעיל.
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 60.64.05.140תוספת מחיר לדלת בטחון (פלדלת) במידות כלשהן ,עבור משקוף "בניה" במקום
משקוף "הלבשה"
סעיף זה מתייחס לדלת בטחון במידות כלשהן .העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק משקוף קיים מסוג כלשהו.

.2

תיקון טיח ועיבוד "גליפים" סביב לפתח.

.3

משקוף הדלת יהיו מגולוון ועם גימור של צבע בתנור ,בכל חלקיו ובכל צדדיו.

.4

משקוף הדלת יותקן על דפנות הפתח ,יעוגן אליהן וימולא בבטון ("משקוף בניה").
ההתקנה בהתאם לפרטים הסטנדרטיים של היצרן.

.5

סעיף זה הוא תוספת מחיר לסעיף  60.64.05.130או לסעיף  ,60.64.05.131עבור משקוף
"בניה" במקום משקוף "הלבשה".
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עבודות איטום
פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  -60.65עבודות איטום
תת פרק משנה  -60.65.01עבודות איטום
" 60.65.01.010רולקות" ממלט צמנט
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק שכבות האיטום הקיימות על הגג ברצועה שרוחבה  10ס"מ לאורך תחתית
מעקה הגג (ו/או תחתית קירות בגג) ,עד לחשיפה מלאה של שיפועי הגג הקיימים.
 .2פירוק וסילוק שכבות האיטום הקיימות על תחתית מעקה הגג (ו/או תחתית קירות בגג),
ברצועה שרוחבה  10ס"מ ,עד לחשיפה מלאה של הבלוקים/הבטון שבמעקה (שבקיר).
 .3מילוי הפינה ("רולקה") במלט צמנט בחתך משולשי קעור ,במידות  10/10ס"מ ,כולל החלקה.
 .4סעיפי משנה מס'  2 ,1ו 3-לעיל יבוצעו במקרה של גג עם שכבות איטום קיימות.
 .5במקרה של גג ללא איטום קיים ( גג חדש או גג שפורקו ממנו שכבות האיטום) יש לבצע
"רולקה" כאמור לעיל בסעיף משנה  3אך במידות  7/7ס"מ.
 .6המלט יהיה תערובת של חול -צמנט ביחס של  1 : 3בתוספת מוסף כגון " :שחל לטקס"
תוצרת "שחל" או "בי .ג'י .בונד  "2תוצרת "ב.ג פולימרים" ,או "ג'נרל בונד" תוצרת "שרפון",
בכמות המהווה  20%ממשקל הצמנט בתערובת.
 .7המדידה לפי אורך נטו אשר מדוד לאורך הקו הפנימי של מעקות הגג (ו/או הקירות בגג).

 60.65.01.015איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1
.2
.3
.4
.5

כל אחת מהיריעות תהא בעובי  4מ"מ מיריעה ביטומנית משוכללת מושבחת תקניות.
יריעת החיזוק תהא ברחב  30ס"מ עם ציפוי חול.
רצועת החיפוי העליונה תהא ברוחב  50ס"מ עם ציפוי אגרגט.
העבודה כוללת פריימר ביטומני מסוג "פריימר  "101או פריימר  "474GSאו שו"ע ומסטיק
ביטומני בקצה העליון של יריעות החיפוי מסוג " פזקרול  "18או "אלסטיק  "244או שו"ע.
המדידה ע"פ אורך הרולקות.
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 60.65.01.020בטון מוקצף קל לשיפועים בגג
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .6ניקוי הגג מלכלוך ,אבק ,סיד ,פסולת וכד'.
 .7קילוף וסילוק קטעים פגומים ,נפוחים ו/או מתקלפים של שכבת האיטום הקיימת ,עד
שמגיעים לשכבת איטום יציבה הדבוקה היטב לתשתית (זאת במקרה שמבצעים את שכבת
השיפועים על גבי שכבת איטום קיימת בגג).
 .8בטון השיפועים יהיה מסוג בטון קל (מוקצף) העומד בדרישות ת"י  .1513הבטון הקל יהיה
במשקל מרחבי  1400ק"ג/מ"ק ,עם תכולת צמנט של  350ק"ג/מ"ק וחוזק לחיצה של 40
ק"ג/סמ"ר כעבור  28יום.
 .9ביצוע שכבה של בטון מוקצף קל בעובי מינימלי של  4ס"מ ועיצוב שיפועים של  1.5 %לכיוון
המרזבים .המרחק בין הנקודה הגבוהה ביותר לבין המרזב (אורך קו הזרימה למרזב) ,לא
יעלה על  10מ' .פני הבטון יעוצבו לפי השיפועים ,כאמור לעיל ,ויהיו עם גמר מוחלק .לפני
יציקת הבטון יש למתוח חוטים ו/או להניח סרגלים מתאימים שיאפשרו התאמה של פני
הבטון היצוק לשיפועים הדרושים .הסטיה המירבית מהגבהים המתוכננים לא תעלה על 5
מ"מ.
 .10אשפרת הבטון המוקצף תיעשה במשך ארבעה ימים לפחות .אין להתחיל בביצוע שכבות
איטום כלשהן ,על שכבת הבטון המוקצף ,לפני שחלפו שלושה שבועות לפחות ממועד היציקה.
 .11במשך השבוע הראשון לאחר היציקה אין לדרוך על השטח ויש להגן עליו מפני פגיעות מכניות
ואקלימיות.
 .12המדידה לפי נפח ,נטו.

 60.65.01.030איטום גגות ביריעות ביטומניות תקניות  5מ"מ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1ניקוי יסודי של הגג מלכלוך ,פסולת ,אבק ,סיד וכד'.
 .2פירוק וסילוק קטעים פגומים ,נפוחים ו/או מתקלפים משכבת האיטום הקיימת ,עד שמגיעים
לשכבת איטום יציבה הדבוקה היטב לתשתית ,ומילוי המקום ע"י מריחת שכבה של ביטומן
חם מסוג  85/40מתוצרת "תעמס" ,הדבקת סיבי זכוכית ומריחת שכבה שניה של ביטומן חם.
במידת הצורך יש למלא בשכבות נוספות (ביטומן +גיזת סיבי זכוכית) עד ליישור עם פני
שכבת האיטום היציבה שמסביב .גיזת סיבי זכוכית תהיה במשקל  60גר'/מ"ר מסוג "סיבמין"
תוצרת "תעמס".
 .3תיקון סדקים רחבים ע"י הדבקת פסים של יריעות ביטומניות ברוחב  20ס"מ .יש לבצע סיוד
ברוחב  5ס"מ על הסדק ולהדביק את פסי היריעה משני הצדדים .החפיות לאורך תהיינה 30
ס"מ ויש להמשיך את הדבקת הפסים עד  30ס"מ מעבר לקצה הסדק .היריעות הביטומניות
לביצוע התיקונים הנ"ל תהיינה מסוג היריעות שבסעיף משנה  12להלן אך ללא ציפוי של
גרגירי חצץ לבנים.
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 .4על כל השטח המיועד להדבקת יריעות תבוצע שכבת פריימר מסוג  GS 474תוצרת "פזקר" או
ש"ע ,בכמות שלא תפחת מ 300 -גר' למטר.
 .5לכל  50מ"ר של גג יש להתקין נשם שיהיה אלמנט חרושתי מוכן המותאם ליריעות האיטום.

 .6הנחת יריעות האיטום על הגג והדבקתן עם חפיות של  10ס"מ לפחות ביניהן.היריעות
תודבקנה במלוא שטחן אל הגג .יריעות האיטום בגג תודבקנה על המשטח האופקי של הגג ,עם
חפייה של  15ס"מ לפחות על "יריעות החיזוק".
במקום בו מתבצעת חפייה והדבקה בין היריעות ,יש להסיר את ציפוי גרגרי החצץ מהיריעה
התחתונה.
 .7ביצוע אטימה עם "מסטיק אטימה" מתאים ,לפי הנחיות היצרן ,בכל מקומות החיבור בין
היריעות ,בגמר היריעות על המעקה ,סביב צנרת ומרזבים וכד'" .מסטיק אטימה" יתאים
בתכונותיו לדרישות ת"י .1531

 .8היריעות הביטומניות תהיינה תקניות בעובי של  5מ"מ .היריעות הינן עם ציפוי עליון של
אגרגט לבן.
 .9הדבקים שישמשו להדבקה יהיו מסוג שיאושר ע"י יצרן היריעות.
 .10בקטעים שבהם נפגם ציפוי האגרגטים יש לבצע הלבנה עם צבע מוכן בכמות של 300
גרם/מ"ר .החומר להלבנה יהיה מסוג "אקרילית  "70תוצרת "שחל"  ,או "מלבין אקרילי"
תוצרת "פזקר" ,או "לבנול אקרילי" תוצרת "טמבור".
 .11כל האמור לעיל הוא בנוסף לכל האמור בסעיף  05023של המפרט הכללי לעבודות איטום (פרק
 .)05האיטום יבוצע לפי השיטה של שכבה אחת בהדבקה מלאה לתשתית ,בסעיף הנ"ל.
 .12המדידה לפי שטח נטו של הגג ,בהיטל אופקי ,כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מעקות
הגג (ו/או הקירות) (ללא החלק האנכי שעל המעקות).

 60.65.01.035פרופיל אלומיניום תקני לקיבוע רצועות חיפוי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1קיבוע היריעות למעקה גג/קירות גג ע"י פרופיל אלומיניום תקני (ברגים מגלוונים).
 .2מילוי המרווח העליון בין הפרופיל למעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני
מסוג "וולקום  "921או "ספירטאן  "230או שו"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג
"פזקרול  "18או "אלסטיק  "244או שו"ע.
 .3המדידה לפי אורך הפרופיל הדרוש.
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 60.65.01.040פירוק וסילוק שכבות איטום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק בשלמות של כל שכבות האיטום הקיימות ,מסוגים שונים ,עד לחשיפה מלאה
של שיפועי הגג הקיימים.
 .2לפני תחילת עבודת הפירוק על הקבלן לבצע פירוק של קטע קטן לניסיון  .מטרת הניסיון
לבדוק את מצב השיפועים שמתחת לשכבות האיטום .ואת מידת הנזק הנגרמת להם כתוצאה
מקילוף שכבות האיטום  .בדיקה ניסיונית זו תבוצע בתיאום עם המפקח ובנוכחותו .רק לאחר
קבלת אישור המפקח יוכל הקבלן להמשיך בפירוק.
 .3במקומות שהם נפגעו השיפועים הקיימים עקב פירוק האיטום ,יבצע הקבלן תיקונים עם מלט
צמנט .תערובת המלט תהיה לפי האמור בסעיף  ,60.65.01.010סעיף משנה .6
 .4המדידה לפי שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מעקות הגג.

 60.65.01.050פירוק וסילוק שכבות איטום ושיפועים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1פירוק וסילוק בשלמות של כל שכבות האיטום ושל כל השיפועים הקיימים ,מסוגים שונים,
עד לחשיפה מלאה של הבטון הקונסטרוקטיבי בגג.
 .2פירוק וסילוק ה"רולקות" וכל שכבות האיטום שעליהן ועל מעקות הגג.
 .3המדידה לפי שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מעקות הגג.

 60.65.01.060איטום קירות מסד:
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .3חפירה סביב הקירות המיועדים לטיפול עד לעומק שנקבע ע"י המפקח .מידות החפירה
ושיפועי הצד של החפירה יהיו כאלו שיאפשרו את ביצוע כל שלבי העבודה ללא כל הפרעה או
סיכון .בסיום העבודות יש למלא את החפירה בעפר מקומי בשכבות ,כולל הידוק ,ולסלק את
עודפי החפירה מהאתר.
 .4ניקוי הקיר ,פירוק וסילוק הטיח הקיים עליו ושטיפתו במים.
 .5פירוק וסילוק חלקי בטון רופפים וסדוקים ,עד שתישאר תשתית בטון שלמה ויציבה.
 .6ביצוע תיקוני בטון לפי סעיף .60.62.06.010
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 .7ביצוע שכבה מיישרת של טיח צמנט לפי סעיף  ,60.62.01.020סעיף משנה .5
 .8יישום בקר של מערכת איטום ביטומני מתוצרת אחת מהחברות המפורטות להלן:

מערכת איטום ביטומני תוצרת "ביטום"
-

מסטיגום פריימר.
ביטום פלקס מסטיגום.

מערכת איטום ביטומני תוצרת "פזקר"
-

פז יסוד 2000
אלסטופז 2000

 .9יישום חומר היסוד יהיה בשכבה אחת בכמות כ 400-גרם למ"ר .יישום חומר האטימה יהיה
בשתים או שלוש שכבות .בכמות כוללת של  4.5ק"ג/מ"ר לפחות .השימוש בחומרים ,אופן
היישום ,מספר השכבות וכד' ,יהיו לפי הנחיות היצרן .יש להשתמש רק במערכת איטום
מושלמת ותואמת מתוצרת של יצרן אחד.
 .10הצמדת קלקר הגנה עובי  3ס"מ באזור האיטום התת קרקעי ,עד לגובה  10ס"מ מעל הקרקע.
 .11המדידה לפי שטח נטו של הקיר שעליו בוצע האיטום.

 60.65.01.070בדיקת אטימות של גגות ומרפסות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקבלן יבצע את הבדיקה באמצעות מכון בדיקה מוסמך כגון מכון התקנים הישראלי ,או
אחר.
 .2הבדיקה תבוצע לפי ת"י מס'  1476חלק  -1בדיקות אטימות מים של מעטפת בניין :גגות
שטוחים ומרפסות.
 .3הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות ואת כל עבודות העזר והסיוע הדרוש עבור הבדיקה,
בהתאם להוראות התקן הנ"ל ובהתאם לדרישות מכון הבדיקה המוסמך שמבצע את
הבדיקה.
 .4הקבלן יבצע את כל הדרוש ,לרבות התקנות וסידורים זמניים ,לצורך אספקת המים לגג,
ביצוע ההצפה ושמירה על מפלס מים קבוע במשך כל תקופת הבדיקה.
 .5הקבלן יבצע חיבור למקור מים קיים בבניין כפי שיקבע המפקח בתיאום עם המזמין.
התשלום עבור המים יהיה על חשבון המזמין.
 .6המדידה לפי שטח אופקי נטו של הגג כשהוא מדוד בין הדפנות הפנימיות של מעקות הגג.
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 60.65.01.080בדיקת אטימות של קירות חיצוניים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .2הקבלן יבצע את הבדיקה באמצעות מכון בדיקה מוסמך כגון מכון התקנים הישראלי ,או
אחר.
 .3הבדיקה תבוצע לפי ת"י מס'  1476חלק  -2בדיקות אטימות מים של מעטפת הבניין :קירות
חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים.
 .4הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות ואת כל עבודות העזר והסיוע הדרוש עבור הבדיקה,
בהתאם להוראות התקן הנ"ל ובהתאם לדרישות מכון הבדיקה המוסמך שמבצע את
הבדיקה.
 .5הקבלן יבצע את כל הדרוש  ,לרבות התקנות וסידורים זמניים ,לצורך אספקת המים לבדיקה.
 .6הקבלן יבצע חיבור למקור מים קיים בבניין כפי שיקבע המפקח בתיאום עם המזמין.
התשלום עבור המים יהיה על חשבון המזמין.
 .7המדידה לפי יחידות כאשר המחיר לכל יחידה הוא מחיר קומפלט לבדיקה אחת של קיר
הבניין (הבדיקה מתבצעת על קטע קיר לכל גובה הבניין ,רוחב קטע הקיר לבדיקה לפי התקן
האמור).

 60.65.01.090בדיקת מכון בדיקה מוסמך לביצוע עב' איטום היריעות ע"פ ת"י לאיטום
העבודה כוללת את המפורט להלן:
 .1הקבלן יבצע את הבדיקה באמצעות מכון בדיקה מוסמך כגון מכון התקנים
הישראלי ,או אחר.
 .2במידה והבדיקה לא תהא תקינה ,קבלן יבצע התיקונים ,כולל זימון בדיקה
חוזרת
על חשבונו ,הכל עד גמר תקין ,תקני ומושלם.
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עבודות שונות
פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.66עבודות שונות

תת פרק משנה  - 60.66.01מתקני חשמל
 60.66.01.001מתקני חשמל  -כללי
.1

כל עבודות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאי מוסמך.

.2

מתקן החשמל יעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד  1954 -ובתקנות שתוקנו מכוחו של
החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת

.3

מתקן החשמל יעמוד בכל דרישות חברת החשמל לישראל ,משרד התקשורת ,חברת
הטלפונים וחברות הטלויזיה בכבלים.

.4

כל עבודות החשמל תבוצענה עפ"י המפרט הכללי למתקני חשמל (פרק  )08ומפרט מיוחד
זה.

 60.66.01.010גוף תאורה עם מספר בית
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

התקנת צינור פלסטי מתאים ,תחת הטיח ,משעון החשמל של חדר המדרגות ועד למקום
המיועד להתקנת גוף התאורה.

.2

חיווט מתאים מושחל בתוך הצינור הנ"ל.

.3

חיבור הקו החדש אל גוף התאורה ואל מעגל חשמלי קיים של חדר המדרגות (שעון חשמל
של חדר המדרגות).

.4

כל תיבות ההסתעפות ,מחברים ,מהדקים וכד' ,בהתאם לנדרש.

.5

מפסק מאור יחיד תחת הטיח שיותקן במקום שיורה המפקח.

.6

כל החציבות והסיתותים הדרושים לצורך התקנת הצינור וביצוע כל תיקוני הטיח לאחר
מכן.

.7

גוף תאורה פוטואלקטרי עם מספר הבית ,כולל נורות ,לפי הדרישות והסטנדרט שנקבעו
ע"י עיריית ת"א .מיקום גוף התאורה יהיה בחזית הבית ,במפלס של תקרת קומת עמודים,
במקום הנראה בבירור מהרחוב .המיקום המדויק יתואם עם המפקח ונציגי הבית .גוף
התאורה יהיה במחיר יסוד הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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.8

במידה ואין אפשרות להתחבר לשעון החשמל של חדר המדרגות ,או במקרה שלא קיים
שעון כזה ,יקבל הקבלן הוראות מתאימות מהמפקח לאן להתחבר.

.9

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את המפורט לעיל ומתייחס לכל מיקום שיקבע המפקח
עבור גוף התאורה.

 60.66.01.020הכנסת חוטי חשמל לצנרת מתחת לטיח
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק החוטים או הכבלים המותקנים גלוי על תקרות או קירות ,במידה וישנם.

.2

סיתות חריץ בקיר ו/או בתקרה במידות מתאימות.

.3

התקנת צינורות פלסטיים תקניים בקטרים מתאימים בתוך החריצים וסגירת החריצים
ע"י טיח ,כולל תיקונים בטיח כנדרש.

.4

השחלת חוטי חשמל או כבלים ,בשטח חתך לפי הקיים ,בתוך הצינורות החדשים וחיבורם
מחדש אל אביזרים קיימים בקצותיהם.

.5

כל תיבות ההסתעפות ,מחברים ,מהדקים וכד' ,בהתאם לנדרש.

.6

המדידה לפי אורך הצינורות ,ללא הבדל במספר החוטים או הכבלים המושחלים בכל
צינור.

 60.66.01.030גוף תאורה בחצר
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

ביצוע קו חשמל תת קרקעי באורך עד  10מ' .הקו יבוצע מקיר חיצוני של הבנין ועד לגוף
התאורה בחצר .הקו כולל כבל מתאים מותקן בתוך צינור בתעלה חפורה בקרקע .התעלה
תהיה בעומק  70ס"מ לפחות וברוחב כנדרש לצורך הטמנת הקו .המחיר כולל את כל
עבודות העפר הדרושות ,חפירה ,כיסוי ,הידוק ,סילוק עודפים וכד'.

.2

ביצוע קו חשמל סמוי ,מקיר חיצוני של הבנין ועד ללוח חשמל ראשי של הבנין (או עד
לשעון חשמל של חדר המדרגות) .הקו כולל צינור מתאים שיותקן מתחת לטיח וחיווט
בהתאם לנדרש .המחיר כולל את כל הסיתותים ,חציבות ,תיקוני טיח וכד' ,הדרושים
לצורך הטמנת הצינור מתחת לטיח.

.3

ביצוע כל החיבורים של קווי החשמל החדשים הנ"ל ,לרבות כל קופסאות ההסתעפות
הדרושות ,המחברים והמהדקים הדרושים וכד'

.4

קו החשמל החדש יחובר ,במעגל חשמלי נפרד ,אל שעון החשמל של חדר המדרגות .במידה
ואין אפשרות להתחבר לשעון החשמל של חדר המדרגות ,או במקרה שלא קיים שעון כזה,
יקבל הקבלן הוראות מתאימות מהמפקח לאן להתחבר.

.5

עמוד מצינור פלדה מגולוון בקוטר " 2הבולט  1.5מ' מעל הקרקע ומעוגן  0.3מ' בתוך יסוד
בטון במידות  20/20/40ס"מ ,לרבות עבודות העפר והבטון עבור היסוד הנ"ל.
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.6

צביעת העמוד בכל חלקיו ובכל צדדיו ,לפי סעיף  .60.63.90.030לחילופין הקבלן רשאי
לספק עמוד מגולוון וצבוע בתנור.

.7

בראש העמוד יותקן גוף תאורה ,כולל נורות .גוף התאורה יהיה לפי בחירת המזמין
ובמחיר יסוד הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

.8

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את המפורט לעיל ומתייחס לכל מיקום שיקבע המפקח
עבור גוף התאורה (בכפוף למגבלת המרחק שבסעיף משנה  1לעיל).

 60.66.01.040גוף תאורה בחדר מדרגות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גוף תאורה קיים ,במידה וישנו.

.2

התקנת גוף תאורה ,לרבות נורות .גוף התאורה יהיה לפי בחירת המזמין ובמחיר יסוד
הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

.3

גוף התאורה החדש יותקן במקום בו היה גוף התאורה הישן .במידה והקבלן נדרש לבצע
את התקנת גוף התאורה במקום אחר ,ישולם לקבלן בנפרד עבור הארכת קו החשמל
וביצוע נקודה חדשה.

.4

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את המפורט לעיל.

 60.66.01.050גוף תאורה בתקרת קומת עמודים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גוף תאורה קיים ,במידה וישנו.

.2

פירוק וסילוק קו חשמל גלוי כלשהו (צנרת וחיווט) ,במידה וישנו.

.3

ביצוע קו חשמל סמוי ,מהמקום המיועד להתקנת גוף התאורה ועד ללוח חשמל ראשי של
הבנין (או עד לשעון חשמל של חדר המדרגות) .הקו כולל צינור מתאים שיותקן מתחת
לטיח וחיווט בהתאם לנדרש .המחיר כולל את כל הסיתותים ,חציבות ,תיקוני טיח וכד',
הדרושים לצורך הטמנת הצינור מתחת לטיח.

.4

ביצוע כל החיבורים של קו החשמל החדש הנ"ל ,לרבות כל קופסאות ההסתעפות
הדרושות ,המחברים והמהדקים הדרושים וכד'.

.5

קו החשמל החדש יחובר אל שעון החשמל של חדר המדרגות .במידה ואין אפשרות
להתחבר לשעון החשמל של חדר המדרגות ,או במקרה שלא קיים שעון כזה ,יקבל הקבלן
הוראות מתאימות מהמפקח לאן להתחבר.

.6

מפסק מאור יחיד תחת הטיח שיותקן במקום שיורה המפקח.

.7

גוף תאורה פלואורסצנטי  2x36ווט ,אטום למים ואבק בדרגה  ,IP 55מותקן בתקרה,
לרבות נורות ,משנק מיני וקבל .גוף התאורה יהיה לפי בחירת המזמין ובמחיר יסוד
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הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
.8

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את המפורט לעיל ומתייחס לכל מיקום שיקבע המפקח
עבור גוף התאורה.

 60.66.01.060גוף תאורת חוץ
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק גוף תאורה קיים ,במידה וישנו.

.2

פירוק וסילוק קו חשמל גלוי כלשהו (צנרת וחיווט) ,במידה וישנו.

.3

ביצוע קו חשמל סמוי ,מהמקום המיועד להתקנת גוף התאורה ועד ללוח חשמל ראשי של
הבנין (או עד לשעון חשמל של חדר המדרגות) .הקו כולל צינור מתאים שיותקן מתחת
לטיח וחיווט בהתאם לנדרש .המחיר כולל את כל הסיתותים ,חציבות ,תיקוני טיח וכד',
הדרושים לצורך הטמנת הצינור מתחת לטיח.

.4

ביצוע כל החיבורים של קו החשמל החדש הנ"ל ,לרבות כל קופסאות ההסתעפות
הדרושות ,המחברים והמהדקים הדרושים וכד'.

.5

קו החשמל החדש יחובר אל שעון החשמל של חדר המדרגות .במידה ואין אפשרות
להתחבר לשעון החשמל של חדר המדרגות ,או במקרה שלא קיים שעון כזה ,יקבל הקבלן
הוראות מתאימות מהמפקח לאן להתחבר.

.6

גוף תאורת חוץ יחובר במעגל חשמלי נפרד אל שעון החשמל של חדר המדרגות .במידה
ומבצעים מספר גופי תאורה כאלו ,כולם יחוברו לאותו מעגל חשמלי חדש.

.7

מפסק מאור יחיד תחת הטיח שיותקן במקום שיורה המפקח.

.8

גוף תאורה אטום למים ואבק בדרגה  ,IP 65לרבות נורת נ.ל.ג  150ווט .גוף התאורה יהיה
לפי בחירת המזמין ובמחיר יסוד הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות.

.9

גוף התאורה יותקן על קיר חיצוני של הבנין ,בגובה תקרת קומת קרקע ,וישמש לתאורת
חצר ו/או החנייה

.10

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את המפורט לעיל ומתייחס לכל מיקום שיקבע המפקח
עבור גוף התאורה.

 60.66.01.070לחצן מאיר בחדר המדרגות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק לחצן קיים מסוג כלשהו.

.2

לחצן מאיר לפי מחיר יסוד  ₪ 20ליחידה ,שיותקן במקום הלחצן המפורק.

.3

המדידה לפי יחידות והמחיר כולל את הדרוש להתאמת הנקודה הקיימת עבור הלחצן
החדש.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.66עבודות שונות

תת פרק משנה  - 60.66.02מתקני תברואה
 60.66.02.001מתקני תברואה  -כללי
.1

מתקני התברואה יבוצעו בהתאם לדרישות של "הוראות למתקני תברואה" (הל"ת),
תש"ל .1970 -

.2

מתקני התברואה יבוצעו לפי ת"י  - 1205התקנת מתקני תברואה ובדיקתם.

.3

זאת בנוסף לכל האמור במפרט הכללי למתקני תברואה (פרק  )07ובמפרט מיוחד זה.

 60.66.02.020צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  40לאספקת מים ,מותקנים גלויים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק צינורות קיימים בתוואי המיועד לצינורות החדשים.

.2

התקנת צינור פלדה מגולוון בקוטר לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות ,כולל כל
האביזרים והספחים הדרושים וכולל התחברויות אל צינורות ו/או ספחים ואביזרים
קיימים .הצינורות החדשים יותקנו גלויים על הקירות .המתלים והתמיכות לצינורות יהיו
מגולוונים ולפי סעיף  07012של המפרט הכללי (פרק .)07

.3

צביעת הצינורות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,לרבות המתלים והתמיכות ,לפי סעיף
.60.63.90.030

.4

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם ,ללא ניכוי אורך הספחים והאביזרים .מחיר
הספחים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד

.5

במידה ותהיה דרישה להחלפת חלקי צינורות ו/או אביזרים ו/או ספחים אשר נמצאים
בתוך הקיר (בחיבור לתוך הדירה) ישולם הדבר בנפרד לפי הנחיות המפקח.

.6

הצינורות יהיו צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול  ,40לפי תקן .ASTM-A-53
קוטר הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 60.66.02.030צינורות פלדה תת קרקעיים לאספקת מים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

חפירת תעלה בעומק  60ס"מ לפחות וברוחב הדרוש להנחת הצינורות.
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.2

התקנת צינור פלדה ,בתוך התעלה ,בקוטר לפי הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות,
כולל כל האביזרים והספחים הדרושים וכולל התחברויות אל צינורות ו/או ספחים
ואביזרים קיימים.

.3

חיתוך וניתוק הצינורות הקיימים ,ליד שעון המים הראשי של הבנין ובהתחברות לכל אחת
מה"חנוכיות" בבנין.

.4

לפני הנחת הצינורות בחפירה יש להניח מצע חול נקי בעובי  10ס"מ לפחות ואחרי הנחת
הצינורות לכסות אותם בשכבת חול נוספת בעובי  10ס"מ.

.5

החזרת מיטב העפר החפור (לאחר ניקויו מאבנים) לסגירת החפירה ,לרבות הידוק בשכבות
וסילוק עודפי העפר.

.6

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים אורך ,ללא ניכוי אורך הספחים
והאביזרים .מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד.

.7

הצינורות יהיו צינורות פלדה שחורים עם תפר לפי ת"י  .530לצינורות יהיה ציפוי פנימי של
מלט צמנט וציפוי חיצוני של עטיפת סרט פוליאטילן בשתי שכבות (או ציפוי חיצוני של
ביטומן חם) .קוטר הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 60.66.02.040צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים ,מותקנים גלויים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק צינורות קיימים בתוואי המיועד לצינורות החדשים.

.2

התקנת צינור פי.וי.סי קשיח לשפכים בקוטר לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות ,כולל
כל האביזרים והספחים הדרושים וכולל התחברויות אל צינורות ו/או ספחים ואביזרים
קיימים .הצינורות החדשים יותקנו גלויים על הקירות .המתלים והתמיכות לצינורות יהיו
מגולוונים ולפי סעיף  07032של המפרט הכללי (פרק .)07

.3

צביעת הצינורות ,בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,תבוצע בשלוש שכבות של צבע "סופרקריל
מ.ד ".מתוצרת "טמבור" או בצבע " "AC - 100תוצרת "נירלט" .המתלים והתמיכות
ייצבעו לפי סעיף .60.63.90.030

.4

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים אורך ,ללא ניכוי אורך הספחים
והאביזרים .מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד.
במידה ותהיה דרישה להחלפת חלקי צינורות ו/או אביזרים ו/או ספחים אשר נמצאים
בתוך הקיר (בחיבור לתוך הדירה) ישולם הדבר בנפרד לפי הנחיות המפקח.

.6

הצינורות יהיו צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים ביתיים המתאימים לתקן ישראלי מס'
 .576האביזרים והספחים יהיו מסוג הצינורות ומתאימים לתקן ישראלי מס'  .577קוטר

.5

הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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 60.66.02.050צינורות יצקת ברזל לשפכים ,מותקנים גלויים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק צינורות קיימים בתוואי המיועד לצינורות החדשים.

.2

התקנת צינור יצקת ברזל לשפכים בקוטר לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות ,כולל כל
האביזרים והספחים הדרושים וכולל התחברויות אל צינורות ו/או ספחים ו/או אביזרים
קיימים .הצינורות החדשים יותקנו גלויים על הקירות .המתלים והתמיכות לצינורות יהיו
לפי סעיף  07032של המפרט הכללי (פרק .)07

.3

צביעת הצינורות בכל חלקיהם ובכל צדדיהם ,לרבות המתלים והתמיכות ,לפי סעיף
.60.63.01.030

.4

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים אורך ,ללא ניכוי אורך הספחים
והאביזרים .מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר הצינורות ולא ישולם בנפרד.

.5

במידה ותהיה דרישה להחלפת חלקי צינורות ו/או אביזרים ו/או ספחים אשר נמצאים
בתוך הקיר (בחיבור לתוך הדירה) ישולם הדבר בנפרד לפי הנחיות המפקח.

.6

הצינורות יהיו מיצקת ברזל ויתאימו לתקן ישראלי מס'  ,124מין רגיל ,ללא שקוע.
האביזרים והספחים יהיו מיצקת ברזל ויתאימו לתקן ישראלי מס'  .125קוטר הצינורות
לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

.7

הצינורות יחוברו במחברים מיוחדים לצינורות אלו ולפי הנחיות היצרן .המחברים יהיו
עשויים משני חלקים ,טבעת גומי וחבק נירוסטה .חבק הנירוסטה יהודק בברגים.

 60.66.02.060צינורות פוליאתילן ( )HDPEלשפכים ודלוחין ,מותקנים גלויים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף 60.66.02.030

.2

במקום האמור בסעיף  60.66.02.030סעיף משנה  ,6הצינורות יהיו צינורות פוליאתילן
בצפיפות גבוהה ( ,)HDPEלפי ת"י  4476חלק  .1ההוראות להתקנת הצינורות תהיינה לפי
ת"י  4476חלק  .2קוטר הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 60.66.02.080צינורות יצקת ברזל לשפכים ,טמונים בקרקע
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

חפירת תעלה בעומק הדרוש לפי שיפועי הקו וברוחב הדרוש להנחת הצינורות.

.2

התקנת הצינורות בתוך התעלה ,בקוטר לפי הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות ,כולל
כל האביזרים והספחים הדרושים וכולל התחברויות אל צינורות ו/או ספחים ואביזרים
קיימים.
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.3

חיתוך וניתוק הצינורות הקיימים במקומות הדרושים וביצוע התחברויות דרושות אל
שוחות בקרה קיימות.

.4

לפני הנחת הצינורות בחפירה יש להניח מצע חול נקי בעובי  10ס"מ לפחות ואחרי הנחת
הצינורות לכסות אותם בשכבת חול נוספת בעובי  10ס"מ.

.5

החזרת מיטב העפר החפור (לאחר ניקויו מאבנים) לסגירת החפירה ,לרבות הידוק בשכבות
וסילוק עודפי עפר.

.6

מדידת הצינורות תהיה לאורך הציר שלהם במטרים אורך ,ללא ניכוי אורך הספחים
והאביזרים .המדידה נטו בין שוחות הביוב .מחיר הספחים והאביזרים כלול במחיר
הצינורות ולא ישולם בנפרד.

.7

הצינורות יהיו צינורות יצקת ברזל מין רגיל ללא שקוע ,לפי ת"י  124ות"י  .125חיבורי
הצינורות הנ"ל יהיו עם מחבר עשוי פוליפרופילן אדום עם שתי טבעות אטימה מגומי
בקצוות .קוטר ועומק הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 60.66.02.090צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים ,טמונים בקרקע
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

כל האמור בסעיף .60.66.02.070

.2

במקום האמור בסעיף  60.66.02.070סעיף משנה  ,7הצינורות יהיו צינורות פי.וי.סי קשיח
לשפכים מסוג עבה  ,6לפי ת"י  .884קוטר ועומק הצינורות לפי הסעיף המתאים בכתב
הכמויות.

 60.66.02.100שוחת בקרה לביוב מחוליות בטון טרומיות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

חפירת בור בעומק הדרוש ,ובמידות הדרושות ,לפי קוטר ועומק השוחה הרשומים בסעיף
המתאים בכתב הכמויות.

.2

לאחר התקנת השוחה וסיום העבודה יוחזר מיטב העפר החפור (לאחר ניקויו מאבנים)
לסגירת החפירה ,לרבות הידוק בשכבות וסילוק עודפי העפר.

.3

יציקת רצפת בטון ב 20 -בעובי  10ס"מ לפחות ,בקוטר הגדול ב 10 -ס"מ לפחות מקוטר
חיצוני של השוחה .ברצפה תותקן רשת של ברזל זיון בקוטר  8מ"מ ,עם מירווחים של 10
ס"מ בשני הכיוונים.

.4

בניית השוחה לגובה הדרוש מחוליות בטון טרומיות בעלות חיבורים של שקע תקע ,לפי
ת"י  .658מפלס עליון של השוחה בשטחי גינון יבלוט כ 10 -ס"מ מעל פני השטח .בשטחים
מרוצפים ושטחי אספלט מפלס עליון של השוחה יהיה באותו מפלס כמו פני השטח שסביב
לשוחה.

.5

איטום כל החיבורים בין חוליות הבטון הטורמיות.

.6

מכסה ותקרה טורמיים מבטון עבור השוחה ,מתאימים לעומס של  8טון ,לפי ת"י .489
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.7

פריצת פתחים בדפפנות השוחה עבור צינורות הביוב ,אטימה סביב הפתחים לאחר הכנסת
הצינורות ,ועיבוד קרקעית השוחה בהתאמה לצינורות.

.8

שוחת בקרה נמדדת כיחידה מושלמת ומחירה כולל את כל המפורט לעיל .קוטר השוחה
ייחשב הקוטר הפנימי של חוליות הבטון .עומק השוחה ייחשב הפרש הגובה בין פני רצפת
הבטון (בסיס השוחה) לבין פני מכסה השוחה.

 60.66.02.110שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

חפירת בור בעומק הדרוש ,ובמידות הדרושות ,לפי קוטר ועומק השוחה הרשומים בסעיף
המתאים בכתב הכמויות.

.2

לאחר התקנת השוחה וסיום העבודה יוחזר מיטב העפר החפור (לאחר ניקויו מאבנים)
לסגירת החפירה ,לרבות הידוק בשכבות וסילוק עודפי העפר.

.3

שוחת בקרה מפוליאתילן בקוטר ועומק לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .השוחה
תתאים לדרישות ת"י  4520ומפמ"כ  307חלק .1

.4

מפלס עליון של השוחה בשטחי גינון יבלוט כ 10 -ס"מ מעל פני השטח .בשטחים מרוצפים
ושטחי אספלט מפלס עליון של השוחה יהיה באותו מפלס כמו פני השטח שסביב לשוחה.

.5

מכסה טורמי מבטון עבור השוחה ,מתאים לעומס של  8טון ,לפי ת"י .489

.6

פריצת פתחים בדפנות השוחה עבור צינורות הביוב ואטימה סביב הפתחים לאחר הכנסת
הצינורות.

.7

שוחת בקרה נמדדת כיחידה מושלמת ומחירה כולל את כל המפורט לעיל .קוטר השוחה
ייחשב הקוטר הפנימי של השוחה .עומק השוחה ייחשב הפרש הגובה בין פני רצפת השוחה
(במקום הנמוך ביותר) לבין פני מכסה השוחה.

 60.66.02.120תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור התקנתה על קו ביוב קיים
.1

תוספת המחיר מתייחסת לשוחות בקרה מכל הסוגים ובמידות עומק וקוטר שונות.

.2

תוספת המחיר נמדדת כקומפלט אחד עבור שוחת בקרה והיא כוללת תמורה עבור כל
העבודות הנוספות הקשורות בביצוע שוחת בקרה על קו ביוב קיים (כגון חפירה לגילוי
ואיתור הקו הקיים ,חיתוך הקו הקיים ,התאמתו וחיבורו לשוחה החדשה וכד').

 60.66.02.130הרמת דוד שמש על הגבהות
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

התקנת הגבהות מבטון יצוק באתר או ממרצפות משתלבות מבטון או מלבנים במידות
המתאימות ,מתחת לכל רגל ברזל של המעמד עליו מוצב הדוד ומתחת לכל רגל ברזל של
המעמד עליו מוצבים הקולטים.
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.2

התקנת הגבהות כנ"ל בתחתית כל אחד מהקולטים.

.3

מספר ההגבהות הדרוש לכל מערכת של דוד שמש וקולטים ייקבע ע"י המפקח.

.4

יש לקבל את אישור המפקח לאופן ביצוע ההגבהות ולחומר ממנו הן עשויות.

.5

מפלס עליון של הגבהות יהיה בגובה  10ס"מ לפחות מעל המפלס העליון של שכבת
האיטום העליונה שבגג ,במקום שבו מותקנת מערכת קולטי השמש והדוודים.

.6

הרמת הדוד והקולטים והצבתם על ההגבהות הנ"ל באופן שיהיו יציבים.

.7

לפני הרמת הדוודים והקולטים ,על הקבלן לבדוק ולוודא שמצבם מאפשר את הטיפול
הנ"ל .בכל מקרה שקיים חשש לגרימת נזק בעת ההרמה ,על הקבלן להודיע על כך
למהנדס
אשר יקבע עם לבצע את ההרמה או לא.

.8

המדידה לפי יחידות ,כאשר יחידה כוללת מערכת של דוד שמש וקולטים.

 60.66.02.140החלפה של "חנוכיית מים"
.1

פירוק בשלמות של ה"חנוכיה" על כל חלקיה.

.2

התקנת חלקים חדשים במקומם ,למעט שעוני המים שאינם מוחלפים .המחיר כולל פירוק
שעוני המים והתקנתם מחדש ,תוך הקפדה שלא ייגרם להם נזק .כל שעון יסומן לפני
פירוקו ויותקן מחדש במקומו לפי הדירה אליה הוא שייך.

.3

ה"חנוכיה" החדשה תבוצע בהתאם לדרישות והוראות של מחלקת המים בעירית ת"א ,גם
אם הדבר מחייב שינויים לגבי ה"חנוכיה" שהיתה .מודגש בזאת שה"חנוכיה" החדשה
כוללת גם את סידור ההארקה לפי הפרט הסטנדרטי של מחלקת המים בעירית ת"א.

.4

ה"חנוכיה" כוללת את החלק האנכי של הצינור הראשי ,מהזוית שבתוך הקרקע (בחיבור
לקו אופקי ראשי) ,כולל הזוית הנ"ל.

.5

ה"חנוכיה" כוללת את הזוויות המהוות את החיבור לכל אחד מהקווים האנכיים העולים
לדירות.

.6

המדידה לפי יח' ,כמספר שעוני מים הדרושים (מחיר כולל ביצוע חנוכיות נפרדות).

 60.66.02.150תעלת פח להסתרת צנרת
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

תעלה מפח מגולוון בעובי  0.8מ"מ במידות חתך לפי הרשום בסעיף המתאים בכתב
הכמויות ,בצורת האות "ח" ,כאשר החלק הפתוח של התעלה צמוד לקיר.

.2

בכל אחת מהדפנות הניצבות לקיר תהיה תוספת של "רגל" ברוחב  3ס"מ אשר תהיה
צמודה לקיר ומחוברת עם ברגים מגולוונים ודיבלים אל הקיר.
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.3

בתוך התעלה ,לפני הצמדתה לקיר ,תוכנס הצנרת של דוודי השמש (או צנרת של מזגנים
וכד') אשר נמצאת בקרבת התעלה.

.4

מיקום התעלה יחסית לצנרת של דודי השמש תהיה כזאת שההזזה של הצנרת תהיה
מינימלית ולא ייגרמו נזקים לצנרת .התעלה תותקן על הקירות בקווים ישרים בלבד,
אנכיים או אופקיים ,בתיאום עם המפקח.

.5

החיבורים בין חלקי התעלה לאורכה יהיו בחפיות של  20ס"מ.

.6

צביעת התעלה בכל חלקיה ובכל צדדיה ,לפי סעיף .60.63.90.030

.7

המדידה לפי אורך נטו ללא הוספה של אורך חפיות.

.8

במידה ומיקום התעלה יחסית לצנרת מחייב ניתוק הצנרת והתקנתה מחדש\ או החלפתה,
ישולם עבור הנ"ל בנפרד לפי הוראת המפקח.
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.66עבודות שונות
תת פרק משנה  - 60.66.03ניקוז מי גשם
 60.66.03.010מזחילות מפח מגולוון
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק המזחילות הקיימות.

.2

התקנת מזחילות חדשות מפח מגולוון בעובי  1.0מ"מ ובחתך חצי עגול בקוטר  15ס"מ.

.3

המזחילות תחוברנה אל קונסטרוקצית העץ של גג הרעפים ,או אל קונסטרוקצית העץ של
ארגז הרוח .ההתקנה תבוצע עם שיפועים אורכיים של  1.5%לכיוון המרזבים האנכיים.
חיבור המזחילות יהיה עם חבקים ("שלות") מפח מגולוון בעובי  2מ"מ ,במרחקים של 1.5
מ' ביניהם.

.4

החיבורים בין חלקי המזחילה יהיו ע"י הלחמות בדיל לכל ההיקף של המזחילה.

.5

בקצוות המזחילה יש להתקין דפנות אטומות מפח מגולוון בעובי  1.0מ"מ .במקומות
החיבור אל המרזבים האנכיים יש לחתוך חור בגודל מתאים ולהלחים סביב לחור שוליים
בגובה  5ס"מ אשר יוכנסו לתוך המרזב האנכי.

.6

צביעת המזחילה בכל חלקיה ומכל צדדיה ,לרבות החבקים ,לפי סעיף .60.63.90.030

.7

המדידה לפי אורך נטו של המזחילה.

 60.66.03.020מרזבים אנכיים מפח מגולוון
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק מרזבים קיימים.

.2

התקנת מרזבים אנכיים מפח מגולוון בעובי  0.8מ"מ בחתך מלבני של  12/8ס"מ.

.3

חיבור המרזב אל הקיר ,כל  1.5מ' ע"י חבקים מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ ,אשר יחוברו
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.

.4

חיבור בין חלקי המרזב ע"י הלחמות בדיל לכל ההיקף.

.5

התקנת ראש מרזב מפח מגולוון בעובי  0.8מ"מ ,במידות  15/20/15ס"מ עם קטע אלכסוני
המתחבר לחתך  12/8ס"מ של המרזב.

.6

עיבוד תחתית המרזב בשיפוע של  68מעלות.
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.7

צביעת המרזב בכל חלקיו ובכל צדדיו ,לרבות החבקים ,לפי סעיף .60.63.90.030

.8

המדידה לפי אורך נטו של המרזב ,לא כולל ראש המרזב.

.9

ראש המרזב ייחשב ,לצורך המדידה ,כ 1.0 -אורך של מרזב.

.10

עיבוד תחתית המרזב בשיפוע לא יימדד בנפרד והוא כלול במחיר המרזב.

 60.66.03.030מוצא למי גשם בגג לרבות צלחת פח מגולוון ושרוול מצינור פי.וי.סי מותקן
במעקה
סעיף זה מתייחס לביצוע של מוצא מי גשם חדש בגג בשני מצבים כדלהלן:
א.
ב.

כאשר מפרקים מוצא מי גשם קיים ומתקינים חדש במקומו.
כאשר מתקינים מוצא מי גשם חדש במקום שלא היה בו מוצא מי גשם קיים.

העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק צלחת פח קיימת במוצא מי גשם בגג ,במידה וקיימת.

.2

פירוק וסילוק שרוול מצינור כלשהו המותקן במעקה הגג ,במידה וקיים.

.3

פריצת פתח במעקה הגג עבור הצינור ,או הרחבת פתח קיים.

.4

התקנת שרוול מצינור פי.וי.סי במעקה .הצינור יותקן בשיפוע כלפי חוץ ויבלוט מעבר
מעקה באופן שיציאת המים ממנו תהיה אל מרכז ראש המרזב ,אך לא פחות מ 10 -ס"מ.
כלפי פנים הגג הצינור יחובר אל צלחת הפח במשולב עם יריעות האיטום בגג .כל
המרווחים בין הצינור לבין דפנות הפתח במעקה ימולאו בטיט צמנט (לפי סעיף
 ,60.65.01.010סעיף קטן )6

.5

השרוול יהיה מצינור פי.וי.סי קשיח לשפכים לפי ת"י  577ות"י  .576הצינור יהיה בקוטר
" 4לפחות.

.6

צלחת מפח מגולוון בעובי  1.0מ"מ ובמידות  25/25ס"מ לפחות ,מותקנת במוצא מי הגשם
בגג ,בשילוב עם בטון השיפועים ועם היריעות הביטומניות בגג.

.7

כל החיבורים בין הצינור ,צלחת הפח והיריעות הביטומניות יאטמו היטב בחומר אטימה
ביטומני המיושם בקר.

.8

על הגג (בקטע של  60/60ס"מ) ועל מעקה הגג (בקטע של  60/30ס"מ) ,סביב למוצא מי
הגשם ,יבוצע איטום בשלוש שכבות של חומר אטימה ביטומני המיושם בקר .שכבות חומר
האטימה הנ"ל תבוצענה בשילוב עם יריעות האיטום בגג.

.9

חומר האטימה הביטומני יהיה מתוצרת אחת מהחברות המפורטות להלן:
מערכת איטום ביטומני תוצרת "ביטום"
 מסטיגום פריימר -ביטום פלקס מסטיגום
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מערכת איטום ביטומני תוצרת "פזקר"
 פז יסוד 2000 אלסטופז 2000.10

יישום חומר היסוד יהיה בשכבה אחת בכמות כ 400 -גרם למ"ר .יישום חומר האטימה
יהיה בשלוש שכבות ,בכמות כוללת של  4.5ק"ג/מ"ר לפחות .השימוש בחומרים ,אופן
היישום וכד' ,יהיו לפי הנחיות היצרן .יש להשתמש רק במערכת איטום מושלמת ותואמת
מתוצרת של יצרן אחד.

 60.66.03.040שוקת מבטון בתחתית מרזב
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

עבודת חפירה ומילוי להתאמת גובה הקרקע במקום.

.2

מצע של בטון בעובי  5ס"מ מתחת לכל שטח השוקת.

.3

הנחת השוקת בתוך מצע הבטון וחיזוקה למקום ע"י השלמת בטון מסביב לדפנות.

.4

השוקת תהיה טרומית מבטון במידות  30/46/10ס"מ ,כדוגמת תוצרת "אקרשטיין" מס'
קטלוגי .3200
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פרק  - 60שיפוץ ושיקום מבנים
תת פרק  - 60.66עבודות שונות

תת פרק משנה  - 60.66.06עבודות פירוק ,בניה ושונות
 60.66.06.010פירוק וסילוק ארובה בודדת מאסבסט
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק ארובה של מערכת ההסקה ,או ארובה כלשהי ,העשויה מאסבסט ונמצאת
על קיר הבנין בגובה כלשהו.

.2

חיתוך וסילוק כל החיזוקים והקשירות אל הקיר.

.3

חיתוך הארובה בחיבור אל הקיר וסתימת הפתח בטיט צמנט.

.4

על הקבלן לבצע את הפירוק והסילוק בכפוף להוראות הבטיחות לגבי הטיפול באסבסט –
של המשרד לאיכות הסביבה/תמ"ת ,כולל הוצאת היתר ע"י מפקח אסבסט מורשה ,פירוק
הארובה ע"י קבלן אסבסט מורשה ,פינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה לפסולת
אסבסט.
מחיר כולל ביצוע בדיקות מכון מורשה במחיר יסוד  6,000ש"ח.
כל ההוצאות הקשורות לקיום דרישות אלו ,כלולות במחירי סעיף זה ולטיפול הקבלן.

.5

המדידה לפי קומפ' עבור ארובה בודדת אחת והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 60.66.06.015פירוק וסילוק אלמנטים שונים מאסבסט
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק האלמנט ע"פ הגדרתו בכתב הכמויות.

.2

על הקבלן לבצע את הפירוק והסילוק בכפוף להוראות הבטיחות לגבי הטיפול באסבסט –
של המשרד לאיכות הסביבה/תמ"ת ,כולל פירוק ופינוי האלמנט ע"י קבלן אסבסט
מורשה ,ופינוי לאתר פסולת מורשה לפסולת אסבסט.

.3

המדידה לפי קומפ' והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 60.66.06.020פירוק וסילוק קיר בנוי
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

פירוק וסילוק קיר בנוי מבלוקים ו/או לבנים ,מסוג כלשהו ,ואשר נמצא במקום כלשהו
בבנין ו/או בחצר .הקיר יהיה בעובי לפי הרשום בסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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.2

פירוק וסילוק אלמנטים מבטון הכלולים מתוך הקיר.

.3

פירוק וסילוק חלונות ו/או דלתות ו/או תריסים ,מסוג כלשהו ,אשר כלולים בתור הקיר.

.4

המדידה לפי שטח הקיר (מדוד בצד אחד של הקיר) ללא הבדל בין שטחים קטנים וגדולים
וללא הבדל במיקום הקיר .את שטח החלונות ו/או הדלתות ו/או התריסים לא מורידים
משטח הקיר.

.5

מובהר בזאת כי האלמנטים מבטון נכללים במדידת שטח הקיר ולא ישולם עבורם בנפרד.

 60.66.06.030בניית קירות מבלוקי בטון חלולים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
.1

בניית קירות מבלוקי בטון חלולים  4חורים ,בעובי לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

.2

הבנייה תבוצע בצורה ,במידות ובמיקום לפי הוראות המפקח.

.3

כל קצה אנכי חופשי של הקיר הבנוי יסתיים עם "שטרבות" (שורות הבלוקים בנויות
במדורג) ועם חגורת בטון אנכית .רוחב החגורה כרוחב הקיר ועובי החגורה משתנה לפי
ה"שטרבות" .העובי המזערי של החגורה יהיה  10ס"מ.

.4

כל קצה אנכי של הקיר הבנוי ,אשר צמוד לקיר בנוי (או קיר/עמוד בטון) יסתיים עם
"שטרבות" וחגורת בטון ,כמו בסעיף משנה  3לעיל.

.5

בכל פינה אנכית של הקיר הבנוי תהיה חגורת בטון אנכית .רוחב החגורה כרוחב הקיר
והעובי של החגורה יהיה כרוחב הקיר הניצב.

.6

בקטעים ישרים של הקיר הבנוי תהיינה חגורות בטון אנכיות כל  4.0מ' .רוחב החגורה
כרוחב הקיר והעובי המזערי של החגורה יהיה  10ס"מ.

.7

כל קצה אופקי חופשי של הקיר הבנוי יסתיים עם חגורת בטון אופקית .רוחב החגורה
כרוחב הקיר והגובה המזערי של החגורה יהיה  10ס"מ.

.8

בכל קיר בנוי תהיה חגורת בטון אופקית ,עוברת לכל אורך הקיר ,במפלס מעל פתחי
החלונות והדלתות .רוחב החגורה כרוחב הקיר והגובה המזערי של החגורה יהיה  15ס"מ.
גובה החגורה ייקבע ע"י המפקח בהתאמה לרוחב הפתחים.

.9

בכל קיר בנוי תהיה חגורת בטון אופקית ,עוברת לכל אורך הקיר ,במפלס מתחת לפתחי
החלונות .רוחב החגורה כרוחב הקיר והגובה המזערי של החגורה יהיה  10ס"מ.

.10

הבטון לחגורות ול"שטרבות" יהיה מסוג ב 20 -לפחות.

.11

ברזל הזיון לכל החגורות בקירות בעובי עד  10ס"מ (כולל) ,יהיה  2מוטות פלדה מצולעים
בקוטר  8מ"מ לכל האורך וחישוקים פתוחים ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל
 20ס"מ.
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.12

ברזל הזיון לכל החגורות בקירות בעובי  15ס"מ ו 20 -ס"מ ,יהיה  4מוטות פלדה מצולעים
הקוטר  8מ"מ לכל האורך וחישוקים סגורים ממוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ כל

20
ס"מ.
.13

המדידה לפי שטח נטו של הקירות ,בהורדה של כל הפתחים ,אך ללא הורדה של שטחי
חגורות הבטון.

.14

המחיר כולל את כל המפורט לעיל ,לרבות חגורות בטון" ,שטרבות" וברזל זיון ,זאת בנוסף
לכל האמור במפרט הכללי לעבודות בנייה (פרק .)04

 60.66.06.040עבודה של פועלים וציוד לפי ש"ע (רג'י)
.1

עבודה לפי ש"ע של פועלים וציוד תבוצע רק עפ"י הוראה בכתב של המפקח.

.2

התשלום לפי ש"ע מיועד רק לעבודות אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ואשר לא ניתן
למדוד אותן לפי סעיפי כתב הכמויות.

.3

בהוראה בכתב שיתן המפקח יהיה פירוט לגבי סוגי הציוד והפועלים ויצויין היקף שעות
העבודה המאושר .הקבלן אינו ראשי לחרוג מנתונים אלו.

.4

קביעת הסיווג והדירוג המקצועי של הפועלים תהיה לפי הקריטריונים של משרד העבודה
ו/או כל גורם ממשלתי אחר אשר ממונה על הנושא עפ"י חוקי מדינת ישראל.

 60.66.06.100העתקת מנוע מזגן קיים
העבודה כוללת את המפורט להלן:
פירוק והעתקת מנוע קיים למרחק של עד  15מ"א ,כולל הארכת צנרת גז וחשמל קיים,
.1
למיקום ע"פ הנחיית מפקח/וועד.
גשטל חדש מגלוון וצבוע.
.2
מילוי גז.
.3
כל העבודה תבוצע ע"י טכנאי מיזוג מוסמך ,הכל מותקן מושלם.
.4
 60.66.06.110הוספת גז למנוע מזגן קיים
העבודה תבוצע ע"י טכנאי מיזוג מוסמך.
 60.66.06.900בלצ"מ לשיפוץ המבנה (למדידה)
תוספת כ %5לפחות לתקציב עלות השיפוץ ע"פ שיקול דעת של מפקח השיפוץ.
.1
הסעיף למדידה .
.2
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פרק  90עבודות שימור
תנאים כלליים מיוחדים
פרק  - 00מוקדמות
00.01

תיאור העבודה
העבודה נשוא מפרט זה כוללת אך לא מוגבלת ,בכפוף לאמור להלן ,שיקום ושיחזור של
בתים לשימור בעיר תל אביב ,בסגנון בין לאומי .

00.02

דו"ח מצאי ואחריות הקבלן
א .לפני תחילת ביצוע עבודות במבנה ייערך ע"י המפקח ,בנוכחות נציג הקבלן ,דו"ח
מצאי מפורט של מצב המבנה המיועד לשימור .בדו"ח יפורטו מצב המבנה
והאלמנטים הפגומים שעליהם יוחלט לתקנם או להחליפם בחדשים .שני הצדדים,
יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הביצוע ודו"ח זה ישמש כמסמך יחיד ,לצורך
התחשבנות עם הקבלן בגין ביצוע עבודות התיקון או ההחלפה.
ב .המפקח בלבד רשאי להורות על תוספת עבודות למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך
העבודה .לא תוכר בכל תביעה ,כספית או אחרת ,שתחרוג מהכלול בדו"ח המאושר.

00.03

תיאום עם מחלקת השימור
הקבלן ,באמצעות המפקח ,יתאם וישתף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית ת"א – יפו
בכל הקשור לשימור המבנה .

00.04

אופי העבודה
א .בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה ,בה מתבצעות העבודות על-פי תוכניות העבודה,
במבנה לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמן על התוכניות ולהפך.
במהלך העבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מהעין היום .תוכניות העבודה
המצורפות לחוזה זה מכילות את כל הפתרונות הטכניים הנובעים מהידע שהצטבר
עד היום.
ב .אופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנה יקבע לאחר ביצוע ניסיונות
ובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת התוצאה הרצויה .יתכנו שינויים בדרישות
לאופן ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט ,בהתאם לקיים בשטח.
ג .על הקבלן לקחת בחשבון את האופי של עבודת השימור במתן הצעתו ,ללמוד ולהכיר
את כל הפרטים הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על עבודתו.
ד .כן תכלול העבודה שינויים הדורשים עקב הסבת המבנה לשימוש אחר.
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00.05

תנאי סף ומיומנות עובדי הקבלן
א .הקבלן יציג ביחד עם הצעתו את שמם ,ניסיונם והמלצות מטעם גוף ציבורי של בעלי
המקצוע אשר בצעו בשנתיים האחרונות עבודות כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

00.06

טייח אשר ביצע לפחות לפחות בשני פרויקטים של שימור טיח על בסיס סיד .
מבצע אשר שימר ושיחזר לפחות בשני פרויקטים ,קרניזים במשיכה.
נגר אשר שימר ושיחזר בשני פרוייקטים של שימור ,אלמנטי נגרות.
פחח אשר שימר ושיחזר לפחות בשני פרויקטים של שימור ,עבודות פחחות
באבץ לרבות הלחמת פינות.
נפח אשר שימר ושיחזר לפחות בשני פרויקטים של שימור ,עבודות נפחות
(מעקות ,סורגים וכו׳) ללא ריתוך.
מבצע אשר יצק אלמנטים טרומים בשני פרויקטים לפחות של שימור.

סדר פעילות שימור
עבודות מקדימות:
א.
 .1גידור האתר ושילוטו.
 .2הצבת מכולת אחסון ננעלת לאחסנת כל הפרטים המוסרים מהמבנה לשם
טיפול ושחזור.
 .3הקמת פיגום המקיף את חזיתות המבנה ,כולל כיסוי בבד גאוטכני עם
מערכת טפטפות מעל ,לשם יצירת סביבה לחה לטיח.
 .4סימון סדקים בכל חזיתות המבנה לבדיקת עבידות הסדקים.
 .5סימון אלמנטים לפירוק ופינוי ,וסימון אלמנטים לשחזור על־פי הוראות
המפקח .כל אלמנט יסומן גם על-סקיצה כדי לאפשר החזרתו למקומו לאחר
תיקונו.
 .6ביצוע בדיקות מעבדה לזיהוי חומרי בנייה שונים במבנה .לקביעת אופן
הטיפול והשימור באלמנטים שונים במבנה
 .7ביצוע פירוקי גישוש ובדיקות מדגמיות במבנה.
 .8חיזוק והגנה לכל זמן העבודות במבנה לכל האלמנטים שלא סומנו לפירוק
ונשארים במבנה כדוגמת משקופים ,דלתות ,חלונות ,מעקות ,מאחזי יד,
מדרגות טייחים וכיו״ב ,כל זאת מבלי לפגוע באלמנטים הללו.
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ב.

ג.

ד.

עבודות פירוק
אלמנטים וחלקי מבנה מקוריים לא יפורקו ,אלא אם ניתן לכך אישור בכתב
ממחלקת השימור בעיריית ת״א.
.1

עבודות פירוק לסילוק
(א) פירוק אלמנטים זרים מחזית הבניין כדוגמת שלטים ,רשתות ברזל
וסורגים ,צמחיה ,כבלי תקשורת ,תריסים ,חלונות ודלתות לא
מקוריים ,מזגנים וכל מה שסומן לפירוק.
(ב) הסרת צמחיה הפוגעת במבנה על גביו ובסביבתו הקרובה .
הריסת קירות וחלקי בנייה מאוחרים ושחרור כל הבניין מתוספות
(ג)
מאוחרות המיועדות לפירוק .

.2

עבודות פירוק לשימוש חוזר
(א) פירוק זהיר של מרצפות לשימוש חוזר ,כולל ניקויים ואחסונם.
העבודה כוללת סימון של המרצפות כדי לאפשר שימוש חוזר.
(ב) פירוק מעקות ברזל אם יאושר ע״י המפקח.
(ג) פירוק כנפי תריסים ,חלונות ותריסים ,כולל כל האביזרים הנלווים
(המשקופים המיועדים לשימור לא יפורקו) .איסוף כל חלקי הפרזול
לשם השמשתם מחדש גם מחלקי חלונות.
(ד) כל העבודות כוללות סימון ,ניקוי ואחסון מסודר של האלמנטים.
(ה) כל עבודות הפירוק תבוצענה רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב
מהמפקח לכל פריט ופריט.

עבודות שיקום לאלמנטים שהוסרו מהמבנה
.1

שיקום אלמנטי הנגרות  -והחזרתם למקומם.

.2

שיקום אלמנטי נפחות  -והחזרתם למקומם.

.3

שיקום פריטים שונים כפי שנדרש על פי התכנון  -והחזרתם למקומם.

עבודות שיקום לאלמנטים שנשארו מהמבנה
.1

שיקום הפרטים העיטוריים.

.2

שיקום שטחי אבן.

.3

שיקום טייחים.

.4

שיקום אלמנטי נגרות .

.5

שיקום אלמנטי נפחות.

.6

שיקום פריטים שונים כפי שנדרש על פי התכנון.
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00.07

ה.

עבודות שיחזור
שיחזור אלמנטי ושטחי טיח
.1
שחזור פרטי נגרות ונפחות  -והתקנתם מקומם.
.2
שחזור פרטי פחחות על פי הדוגמאות המקוריות  -והתקנתם במקומם.
.3
שחזור פריטים שונים כפי שנדרש על פי התכנון -והתקנתם במקומם
.4

ו.

עבודות הכנה ע״ג החזיתות
ניקוי הקירות ותקרות של המבנה בהתזת מים בלחצים משתנים ובלחץ
.1
אויר בהנחיית המפקח.
פרוק של חלקי טיח רופפים ופגומים.
.2
טיפול בסדקים שונים במבנה על-פי סוג הסדק ושיפוץ יסודי של חלקי
.3
הקירות והמחיצות לשימור (לבנים ,אבן וכיו״ב).
איתור ומילוי חללים בתוך קירות ומחיצות
.4
פרוק חלקי בטון רופפים ופגומים .רופפים וטיפול בטון.
.5
שיחזור פתחים בקירות.
.6
ניקוי שטחי אבן.
.7

ז.

שיקום קונסטרוקטיבי שימורי (מההיבט של היציבות)
 .1ביצוע בדיקות מקדימות לבחינת היסודות.
 .2הקמת תמיכות זמניות לכל האלמנטים והקמת מערכת פיגומים.
 .3ביצוע חיזוק מסדים לפי צורך.
 .4החלפת קורות פלדה .
 .5השלמת יציקות בטון.
 .6חיזוק מרפסות וקונזולות.
 .7החלפת מרפסת דרומית.
 .8חיזוק מערכת גג העץ והשלמת רעפים פגומים כולל בנייה של ארגז רוח
היקפי.
 .9התקנת מערכת מותחנים ועוגנים.

דוגמאות
הקבלן יציג בתוך  30יום ממועד צו התחלת העבודה  ,לאישור המפקח ,באופן
א.
מרוכז ומסודר ,דוגמאות של כל החומרים האביזרים והמוצרים בטרם יזמין
אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר.
למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פי תוכניות
ב.
יצור אשר יוכנו על ידו מראש.
תערוכת המוצרים תתייחס ,בין היתר ,לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן,
ג.
בתחומים הבאים:
חומרי איטום ,ערבים ,דבקים.
.1
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ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

ט.

י.

יא.

חומרי מליטה על בסיס סיד וצמנט מיצור חרושתי.
.2
מוצרי ריצוף וחיפוי לרבות מדרגות ,ספים ,כרכובים.
.3
פינות מגן ,פרופילי חיפוי.
.4
פריטי נגרות לסוגיהם.
.5
אלמנטים טרומיים.
.6
פריטי מסגרות ,אלומיניום ,פחחות ונפחות לסוגיהם.
.7
פרטי פרזול.
.8
פרטי חיפויים למיניהם.
.9
 .10פרטי גגות עץ ורעפים.
 .11מוצרי אבן.
 .12וכל חומר או מוצר אחר שידרש על ידי המפקח.
הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר העבודה.
כן יכין הקבלן ,דוגמאות בשטח של  2מ״ר או  2מ׳(לפי העניין) מכל העבודות
שעליו לבצע .הקבלן יבצע את כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע
דוגמאות נוספות עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח לדוגמאות.
בצוע הדוגמאות עבודה ואבי טיפוס יעשה ע״י אותם מבצעים איתם מתכוון
הקבלן לבצע את העבודה כולה.
במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות
שאינן תלויות בו ,יידרש הקבלן להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור
המפקח .הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
אבי-טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה
שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג ,ויעבירו לאישור המפקח .המפקח רשאי
להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור ,כנדרש לפי שיקול דעתו
להתאמת הפריט להוראות החוזה.
המוצרים מוגמרים ,יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה
המפקח .דוגמה שלא תאושר ע״י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל
ועל הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות .דוגמאות
שתאושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה ,עד לסיום העבודה .הקבלן
יהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם בפרויקט בסוף העבודה בתנאי
שתהיינה תקינות .הפריטים שיבוצעו ע״י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות
המאושרות.
הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות
על ידי המפקח ואך ורק מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אבי הטיפוס
שאושרו על ידי המפקח .הייצור הסדרתי של כל הפריטים ,בהתאם להוראות
החוזה ,יהיה במקביל ובקצב אחיד לפי הוראות המפקח ,אלא אם הורה המפקח
לקבלן אחרת.
בגין אספקה והכנת דוגמאות כנ״ל לרבות תכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם
לקבלן בנפרד ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים במחירון .למעט דוגמאות
שניתן לשלבן כחלק מהעבודה כנ״ל.
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00.08

אחסון
כל האלמנטים שיפורקו מהמבנה ונועדו לשחזור יאוחסנו במכולה .האחסון יבוצע
א.
לפי סוג האלמנטים האחסון יבוצע כך שתתאפשר גישה נוחה לכל האלמנטים.
יוכן תרשים המפרט את אופן סידורם של האלמנטים בתוך המכולה .העתק של
התרשים ימוקם על צידה הפנימי של דלת המכולה .העתקים של תרשימים ימסרו
למפקח באתר.
המכולה תמוקם בקרבת המבנה לשימור כך שתתאפשר גישה נוחה לצורך הכנסה
ב.
והוצאה של פריטים .פתח המכולה יהיה רחב מספיק להכנסת פריטים גדולים
ויכלול דלת הניתנת לנעילה.

00.09

פרוק וסילוק מוצרים וחומרים
בכל מקום בו צוין בכתב הכמויות :תיקון ,שיקום ,שיפוץ ,פירוק ,פתיחה ,החלפה ,חידוש,
קיצור ,חפירה ,חציבה , ,סיתות ,קידוח ,ניסור ,התחברות ,שתילה וכיוצא בזה ,יחשב
מחיר המוצר ,החומר והעבודה המוצגים במחירון ככולל גם את פרוק המוצר החומר,
העבודה ,המיועד לפרוק וסילוק ופינוי הפסולת לכל מרחק שהוא לרבות תשלום אגרות.
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פרק  - 01עבודות הכנה

 00.01הגנה על אלמנטי שימור
א.

הגנת אלמנטי שימור
.1

הגנת על אלמטי שימור תעשה לכל היקפם על ידי לוח  OSBאו סנדוויץ' עץ
לבוד בעובי  18מ"מ על גבי יריעת הגנה נושמת ,חיפוי העץ יורחק מהאלמנט
לשימור על ידי שומרי מרחק באופן שלא תכלא רטיבות בין האלמנט ללוח
ההגנה.

.2

לוח ההגנה יקובע באופן שלא יזוז בעת השימוש .לא תותר פגיעה ,חיבור או
חדירה לאלמנט המיועד לשימור

.3

האלמנטים מפורקים יונחו בעמידה על משטח מורם ויבש המאפשר את
כניסת האוויר גם תחת לאלמנט.

.4

מילוי רווחי העיטורים יעשה בנסורת או חומר לא אטים אחר.

.5

חיפוי שימשת החלון באמצעות ניילון בועות

.6

זגוגיות "ויטראז'" יקבלו הגנה נוספת הכוללת :
(א) חומר מגן על העופרת לפני יריעות ההגנה.
(ב) הדבקת יריעות יוטה על ידי משמר בעל נסיון.

ב.

הגנה על אלמנטי שימור במעטפת הבניין ובחדרי המדרגות של אותו בניין תחשבנה
ככלולות במחיר העבודה ולא תימדדנה בנפרד.
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פרק  - 04עבודות בנייה

 04.01בנייה בלבנים
א.

העבודה כו ללת שיחזור חלקי קירות פנים וחוץ וכל חלקי מבנה מקוריים אחרים
הבנויים מלבנים או אטימת פתחים בקירות הבנויים לבנים.

ב.

הלבנים המשמשות לביצוע העבודה יהיו זהות למקוריות הן מבחינת הגודל והן
מבחינת הגוון .במידת הצורך ייוצרו לבנים כדוגמת המקוריות .הלבנים יבאו
לאישור המפקח.

ג.

במקומות בהם נדרש קשר בין קטעי קיר מקוריים לקיר הלבנים המשוחזר יבוצע
הקשר ע" י שילוב לבנים חדשות במקוריות ע״פ אופן סידורם בקיר המקורי.
הפוגות תעובדנה עד לקבלת גימור כדוגמת הקיים .במידה ונדרשת הגדלה או
הקטנה של עובי הפוגות יותאם הגימור בהתאם.

ד.

הרכב ותכונות הטיט המשמש לבניית הלבנים יהיה זהה להרכב המקורי.

ו.

הטיט יסופק ע״י ספק טיח מאושר.

 04.02שיקום קיר לבנים לגמר בנייה נקייה
א.

ניקוי
פני הקיר ינוקו מטיח ,בטון ,לכלוך ,צבע וכדומה עד לקבלת הגוון והמרקם
המקוריים כמפורט לגבי ניקוי פני אבן בפרק  14להלן.

ב.

תיקון פגמים קטנים
תיקון פגמים קטנים ומקומיים בפני הלבנים יבוצע במלט על בסיס סיד כמפורט
בסעיף מקור המלט טעון אישור המפקח מראש .האשור יינתן רק על סמך
דוקומנטציה מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד לתיקונים מהסוג בו מדובר ,שיש
אתו ניסיון בשטח והוכח תפקודו לזמן ארוך .יישום הטיח ואשפרתו יעשו עפ״י
הוראות היצרן .גוון הדייס יותאם לגוון הלבנים באישור המפקח.
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ג.

כיחול
רובה פגומה סדוקה רופפת ושאינה ניתנת לניקוי תפורק ובמקומה תבוצע רובה
חדשה בטיט על בסיס סיד מיצור חרושתי כמפורט לגבי ניקוי פני אבן בפרק 14
להלן.

 04.03טיפול בסדקים
סדקים בקירות יתוקנו על פי תוכניות הקונסטרוקציה .בנוסף במקומות בהם התגלו
סדקים מפולשים ,יתוקנו הסדקים כמפורט בפרק .09

 04.04אופני מדידה
א.

עבודות בנייה תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט הכללי ,המפרט המיוחד
כנ"ל והתוכניות.

א.

מחיר קיר לבני סיליקט המוצג במחירון יחשב ככולל הכל כמפורט לעיל לרבות
כיחול.

ב.

מחיר ניקוי ושיקום קיר לבני סיליקט המוצג במחירון יחשב ככולל הכל כמפורט
לעיל לרבות ניקוי ,תיקון פגמים ,הסרת צמחיה ומיקרוביולוגיה וכיחול.

ג.

עבור השלמת לבנים חדשות בודדות במקום חסרות או פסולות או כאלו שלדעת
המפקח לא ניתן לתקנם למרקם ,לגוון ,ולתפקוד הנדרש תשולם תוספת למחיר
הניקוי והשיקום בנפרד.

ד.

השלמת ו/או החלפת מקבצי לבנים ימדדו לפי שטח במ״ר על פי סעיף קיר חדש
ולא לפי סעיפי ניקוי ושיקום.

ה.

עבור טיפול בסדקים תשולם תוספת לפי אורך ב־מ׳ .סדקים שיטחיים (לפי קביעת
המפקח) אשר אינם פולשניים או לא גרמו לשבר ואינם מחייבים החלפת לבנים,
יטופל ע"י הזרקת חומר דייס צמנט ומחירו יחשב ככלול במחיר שיקום פני השטח
או הטיח לפי המקרה( חשוף או מטויח).

ו.

חגורת בטון אנכיות ושטרבות יחשבו ככלולים במחיר הקיר הבנוי החדש ולא
ימדדו בנפרד.

ז.

חגורות בטון אנכיות בקיר קיים תמדדה בנפרד
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פרק  - 05עבודות איטום
 05.01איטום מסדים
א.

איטום מסדים שבבסיסם קורת בטון תבוצע כדלקמן:
תבוצע חפירה לעומק של כ  70ס"מ לפחות בקירות הבאים במגע עם הקרקע ,פני
המסד ינוקו יתוקנו ויוחלקו לעומק של  50ס"מ מתחת לפני הקרקע ו 10-ס"מ מעל
פני הקרקע לפחות .על גבי הבטון הנקי והישר תיושם שכבה אחת של יריעות
ביטומניות משופרות מסוג פוליפז  S.B.S 5Rבעובי  5מ״מ לפי תקן ישראלי 1430
חלק  ,3מולחמות ומודבקות הדבקה מלאה לתשתית ,כדלקמן:
.1

מריחת שכבה אחת של פריימר ביטומני מסוג  GS/474או שווה ערך בשיעור
של  300גר׳/מ״ר ,ייבוש למשך  3 - 5שעות ומריחת שכבת ביטומן חס 85/40
במשקל  2.5ק״ג/מ״ר.

.2

את יישום היריעות יש לבצע בהלחמה לכל שטח מגע ובחפיות של  10ס״מ
לרוחב ולאורך עם להבה ומרית מעוגלת ו״לגהץ" את החפייה עד צאת
הביטומן מתוך החפיות .יש להקפיד שלא לשרוף את היריעות בעת הביצוע.
הופעת עשן מראה על שרפת זיון היריעה ־ פוליאסטר .במקרה של פגם או
שרפת פוליאסטר יהיה צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב־  20ס״מ

.3

ב.

לפחות מכל צד .תיקון הפגמים ייעשה על חשבון הקבלן.
על גבי שכבת האיטום תיושם שכבת הגנה מפוליסטירן מוקצף  F-30בעובי 3
ס"מ באמצעות ביטומן מנושב .75/25

איטום מסד יימדד לפי אורך במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל.

פחחות
05.02
א .אלמנטי פח יהיו מאבץ לפי האלמנטים המקוריים ובעובי הפחים המקוריים .חיבורי
הפחים יבוצעו בהלחמה בבדיל כדוגמת החיבורים המקוריים .לא יותר חיבור
בניטים.
ב .ייצור האלמנטים עפ״י דוגמאות של פחחות מקורית או עפ״י הפרטים והרשימות.
שחזור אלמנטים כדוגמת המקוריים עפ״י דוגמאות מקוריות.
ג .העבודה כוללת את כל האביזרים הנלווים חיבורים זוויות ברכיים בנדים וכיו״ב
הדרושים להתקנת האלמנטים במבנה.
ד .הקבלן יבצע דוגמאות לפרטים מייצגים (מרזב ,סף ,כיסוי וכיו״ב) לאישור המפקח.
ה .ספי פח אבץ
בשלב עבודות הטיח יש ליישם שכבת "טיח מיישר" באזורים המיועדים לכיסוי
.1
בסף אבץ.
קרניזים ,גגונים ,פרפטים ,ספים וכו׳ יחופו למניעת חדירת מים .העבודה
.2
תיעשה בפח אבץ בעובי  0.8מ״מ כדוגמת הקיים בשטח .העבודה כוללת
מדידה ,ייצור ,התאמה והרכבה קבועה .בנקודות ההשקה בין סף האבץ לקיר
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ו.

יעוגן סף האבץ לקיר מתחת לפני הטיח לפי פרט מאושר .במידת הצורך לפי
קביעת המפקח תותקן שכבת חציצה מעץ מתחת לסף האבץ .העבודה כוללת
ביצוע כל ההכנות הנדרשות להתקנה של הספים באתר .כן כוללת העבודה
ישום מסטיק אטימה פוליאוריטני בין התשתית לפח ובמפגש בין הפח לחלקי
המבנה איתם הוא בה במגע.
חלקו התחתון של המשקוף בצידו החיצוני יחורץ לצורך עיגון סף אבץ בכל
.3
המשקופים להם קיים סף אבץ חיצנוי.
מרזבים
שחזור של מרזבים יעשה בפחי אבץ בעובי  0.8מ״מ לפי דוגמאות קיימות ו/או
.1
פרטים .כל תפרי הפח לאורך המרזבים יהיו מקופלים .כל תפרי הרוחב יהיו
מולחמים כאשר חפיית צינור בתוך צינור תהיה לפחות  3ס״מ.
חיזוק המרזבים לקירות ע״י חבקים ״שלות״ מפח שטוח מקופל בחתך 2/20
.2
מ״מ .המרחק בין החבקים יהיה של לכל היותר  200ס״מ בתוך הקירות.
כל חבק יכלול  2חצאים; חצי אחד יעוגן לתוך הקיר והחצי השני יורכב על
.3
המרזב ויחובר לחלק המבוטן ע״י  2ברגים עם דיסקיות ואטמים מצופים
קדמיים .לא יותר שימוש בחבקי אומגה.
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פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01

כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עבודות הנגרות והמסגרות כוללות הן שיקום ושיפוץ אלמנטים קיימים מקוריים
והן שחזור אלמנטים חדשים זהים לאלמנטים המקוריים.
העבודה תבוצע גם בכפוף לאמור בפרק  06עבודות נגרות ומסגרות של המפרט
הכללי  -ופרק  19של המפרט הכללי  -מסגרות חרש.
החלונות ,הדלתות והתריסים יבוצעו מעץ קליר אדום בדרגת רטיבות של  12%־
.8%
חלונות ,דלתות ותריסים מעץ יצבעו בגמר סופרלק של טמבור או ש״ע ,לרבות
שכבות היסוד על פי הנחיות יצרן הצבע.
אלמנטי הנגרות המיועדים להישאר בגוון טבעי או לשקף את מרקם העץ ,יצבעו
בצבע תוצרת חברת FLOOD־ (יבואן "סאן דק") או ש״ע ,על פי הוראות היצרן .

ו.

ייצור של סכינים מיוחדים לצורך שחזור אלמנטי הנגרות למיניהם (חלונות,
דלתות ,משקופים ,שלבניות וכר) יחשב ככלול בעבודה.

06.02

תוכניות
על הקבלן להכין תכניות ייצור מפורטות  SHOP DRAWINGSבכפוף לאמור
א.
בתקן ישראלי  1225א׳ ,לאישור המפקח ובכלל זה תכניות ייצור בקנה מידה
 ,1:20פרטי חיבור ופרזול בקנ״ט  ,1:5ופרטי חיבור למבנה בקנ״מ .1:5
על הקבלן להשלים תוך חודש ממועד קבלת צו התחלת העבודה את תוכניות
ב.
הייצור .הקבלן יכניס את כל השינויים שיידרשו אם יידרשו ,ע״י המפקח עד
לקבלת התוכניות ואישורן ע״י המפקח.

06.03

שיחזור אלמנטים
אלמנטים משוחזרים יתאימו בדיוק נמרץ לאלמנטים המקוריים .במידה וקיים אלמנט
ישן באתר יושווה האלמנט המשוחזר לאלמנט הישן ולא יבוצע האלמנט המשוחזר לפי
תכניות הביצוע.
במקרה של סתירה בין הנדרש בתוכניות לבין האלמנט הישן הקיים באתר יובא הדבר
בפני המפקח וקביעתו תחייב את הקבלן.

06.04

ריתוכים
כעקרון לא יבוצעו אלמנטי פלדה לשימור בריתוך ,באותם המקומות בהם יקבע
א.
ע״י המפקח בכתב כי האלמנטים הנדרשים אינם לשימור וניתן לבצע אותם
בריתוך יבוצעו הריתוכים כדלקמן.
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ב.

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה אך ורק רתכים מוסמכים בעלי תעודות
מאושרות בנות תוקף לפי ת״י .127

ג.
ד.
ה.
ו.

סוג האלקטרודות לריתוך יתאים לסוג הפלדה ,סוג הזרם החשמלי ועוצמתו,
מיקום התפרים ותנוחת הריתוך הכל בהתאם לדרישות התקן.
הריתוך ייעשה באלקטרודה של  2מ״מ לכל אורך קווי המגע .הריתוכים יבוצעו
בחוט  COוימלאו את כל קווי המגע בין הפרופילים.
לאחר הריתוך יבוצע ניקוי ושיוף לקבלת קווי מגע יפים ואחידים.
רק לאחר אישור הריתוכים ע״י המפקח יותר לקבלן לבצע את הצבע.

06.05

איטום
איטום המרווח בין אלמנט המתכת לקיר המבנה ייעשה בסיקה פלקס מתאים למטרה
זו ,ספק גילאר או ש״ע.

06.06

ברגים
כל הברגים יהיו מגולוונים עם ראש שקוע.

06.07

הכנת אלמנטי נגרות
חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד .שטחי חיתוך יהיו ישרים חלקים
וללא חריצים.
כל החיבורים והפזות יבוצעו בגרונג לפי הפרטים המקוריים ,לא יותר שימוש בפרייזר
לצורך יצירת מגרעות ופינות.

06.08

נפחות
א .מובא בזאת לידיעת הקבלן כי אלמנטי המסגרות המקוריים בוצעו בנפחות ,דהיינו
באמצעות ניטים (מסמרות) וחבקי פלדה מעובדים בחימום וריקוע.
ב .האלמנטים המשוקמים והאלמנטים החדשים יבוצעו באותה שיטה.
ג .לא יותר שימוש בריתוך או ביצקת פלדה.
ד .כל פרטי הנפחות החדשים ייוצרו על־פי דוגמאות ופרטים מקוריים או על-פי פרטי
מסגרות מצורפים .העבודה תבוצע בדייקנות לפי הנדרש ובטכנולוגיה המקורית
ללא חיבורי ריתוך.
ה .השימוש יהיה בפרופילים מלאים כפי שבוצע באלמנטים המקוריים .לא יותר
שימוש בפרופילים חלולים .הנפח יכין דוגמא של כל אלמנט לאישור המפקח.

06.09

הרכבה והגנה
א .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לביצוע ההרכבה ובכלל זה תמיכות,
פיגומים זמניים וכו'.
ב .הקבלן יגן ע״י כיסוי מתאים כגון נייר קרטון ופוליאטילן על האלמנטים
המורכבים כך שלא יפגעו בהמשך העבודה עד למסירתה.
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06.10

שיפוץ אלמנטי מסגרות/נפחות/נגרות
א .אלמנטי מסגרות/נפחות/נגרות אשר יקבע ע״י המפקח כי ניתן לשפצם ,ישופצו.
ב .במסגרת השיפוץ יוחלפו חלקים פגומים ,יושלמו חלקים חדשים במקום חסרים
לרבות זיגוג ,פרזול שלבניות וכו׳ .האלמנטים יובאו למצב תקין ומושלם הן מבחינת
התפקוד ,לרבות סגירה ואיטום בין הכנף למשקוף והן מבחינת המראה .האלמנטים
יצבעו.
ג .עבודת השיפוץ תחשב ככוללת גם:
ד .החלפה מקומית בלבד של חלקי פלדה או שיחזור חלקים חסרים במידת הצורך .לא
יותרו חיבורי ריתוך בעבודת נפחות.
ה .הסרה מלאה של הצבע הקיים באמצעים עדינים אשר לא יפגעו באלמנט עצמו כגון
התזת חול עדינה או שימוש בממיס כימי ,או המסת הצבע באוויר חם .לחץ התזת
החול יותאם לסוג הפלדה ,עובייה וסוג עבודת המסגרות/נפחות כך שבעת ההתזה
לא תפגע הפלדה אלא תוסר החלודה ושאריות הצבע בלבד .שיטת הסרת הצבע
תובא לאישור בכתב בפני המפקח .הקבלן יידרש לבצע בדיקה בשטח של שיטת
ההסרה המוצעת ולהוכיח את יעילותה.
ו .מירוק האלמנטים ,שיופם והחלקתם לקבלת מראה נאה ואחיד כדוגמת אלמנטים
חדשים.

06.11

פרזול
א .העבודה תכלול את הרכבתם של כל פרטי ואביזרי הפרזול המיוחדים הזהים
לפריטים המקוריים.
ב .חלק מאביזרי הפרזול משולבים באלמנטי המסגרות/נפחות/נגרות המקורים .פרזול
זה יפורק בזהירות וישולב באלמנטי המסגרות/נפחות/נגרות המחודשים והחדשים,
זאת לאחר תיקון וטיפול יסודי להסרת החלודה לפי הנחיית המפקח.
ג .רק במקרה בו לא קייס פרזול מקורי או שזה אינו תקין ואינו ניתן לתיקון יתקין
הנגר פרזול חדש בדוגמאות זהות ככל הניתן לקיים .כל הפרזול החדש יובא לאישור
המפקח.

06.12

זיגוג
א .הזיגוג יעשה עפ״י המופיע ברשימת הנגרות ובהתאמה לדרישות ת״י  - 1099זיגוג
חלונות ודלתות בבניינים .בכל מקום בו ישוחזר חלון או דלת הכוללים זיגוג ,תשובץ
הזכוכית בגוון מתאים ובהתאם לפרט המקורי.
ב .סוג הזכוכית בהתאם למפורט ברשימות ולפי הנחיית המפקח..

06.13

משקופי עץ
ככלל מצב המשקופים טוב יותר ממצב הכנפיים .ייעשה מאמץ להשאיר את המשקופים
במקומם (ללא פירוק) ולשפץ אותם באתר העבודה .לא יותר פירוק משקופים אלא
באישור מראש ובכתב של המפקח ,גם אם הדבר מחייב ייצור סכין מיוחדת.
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06.14

שלבניות
שלבניות תפורקנה בזהירות במטרה להתקינם מחדש לאחר שיפוץ אלמנטי הנגרות.
במידה ולפי קביעת המפקח השלבניות פסולות לשימוש חוזר תבוצענה שלבניות חדשות
זהות לשלבניות המקוריות.

06.15

אישונים(מנצ׳לך)
התקנת אישונים (מחזיקי תריסים) מדגם עפ״י המקורי .תבוצע ע״י החדרת "שפרוץ"
לקיר המבנה ועגינתו בקיר המבנה ע״י דייס לפי הוראות המפקח.

06.16

אופני מדידה
א .מחירי אלמנטי המסגרות/נפחות/נגרות המוצגים במחירון יחשבו ככוללים גם הכל
כמפורט לעיל ובכלל זה פרוק האלמנטים המיועדים להחלפה.
ב .שיפוץ אלמנט מסגרות/נפחות/נגרות יחשב ככולל הכל כמפורט לעיל ,השלמת
חלקים חדשים במקום חסרים או פגומים ,לרבות משקופים ,שלבניות ,פרזול,
אישונים ,אטמים וכדומה ,הכל כדוגמת המקורי וכן צביעת הן החלקים המקוריים
והן החלקים החדשים וכל הנדרש להבאת האלמנט למצב תקין ומושלם מבחינת
המראה והתפקוד .כן כלול במחיר השיפוץ פירוק האלמנטים באתר העבודה,
הובלתם לבית מלאכה ,שיפוצם ,החזרתם לאתר העבודה והתקנתם מחדש הכל
בשלמות.
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פרק -09עבודות טיח
09.01

09.02

09.03

דו"ח מצאי מפורט
א.

לפני תחילת העבודה יערך ע"י המפקח בנוכחות הקבלן ,דו"ח מצאי מפורט בו
ירשם הן ע"ג התוכניות והן ע"ג השטחים המיועדים לטיפול כל כל עבודות הטיח
שיש לבצע  ,החלקים המיועדים לפרוק לתיקון להשלמה וכו'

ב.

המפקח לבדו יהיה רשאי להכניס תיקונים בדו"ח עקב גילוי עבודות שהיו נסתרות
מין העין בזמן עריכת הדו"ח לפני תחילת העבודה.

הסרת הצמחייה ומיקרוביולוגיה
לצורך הסרת צמחיה ומיקרוביולוגיה במבנה ומניעת גדילה מחדש יבוצע טיפול כדלקמן:
א.

ניקוי במים וספוגים רכים של הזיהום הרגיל ,לכלוך עדין והשכבה הרופפת של
הכיסוי המיקרוביאולוגי.

ב.

הדברה ביולוגית באמצעות בחומרים בלתי הורסים ,ידידותיים לסביבה תוצרת
חברת  USSטלפון  026333906או ש"ע.

ג.

שטיפה יסודית במים וניקוי במברשת בקושי סיבי בינוני.

ד.

גם כל הצמחייה על גבי שטחי האבן/לבנים ובקרקע הצמודה למבנה כולל שרשי
שיחים וצמחים ,תוסר.

כללי
א.
ב.

ג.

.1

ניסור שורשי העצים/צמחים הגדלים בבשטחי האבן/לבנים בצמוד לשפתי
האבן/לבנים.

.2

יש לעבוד במסור ידני ובאופן זהיר.

.3

יש לגזום את השיחים קרוב לפני הקרקע ולא יעלה על  5ס"מ גובה.

.4

לאחר הניסור יש להרעיל את השורשים בעזרת חומר "גרלון" או ש"ע
ולהשאיר את הרעל במשך  3חודשים או עפ"י הוראות יצרן.

.5

עבודות ההדברה תבוצענה על ידי מדביר מוסמך מאושר על ידי הגורמים
הסטוטוריים הרלוונטים.

.6

בגמר עבודות הסרת הצמחייה יש לאסוף את הגזם באופן ידני ולפנות את
הפסולות לאתר מורשה.

הטיח יהיה טיח חרושתי (מייצור של בית חרושת) .הטיח יהיה מורכב מחול וסיד
בלבד ללא כל מוספים נוספים וללא צמנט בתוספת.
יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן אשר תובאנה לבדיקה ואישור של המפקח.
לא יותר שימוש בטיח לפני שהמפקח אישר את מקורו ,נתוניו ,איכותו ושיטת
היישום .יצרן הטיח ייתן אחריות של  2שנים לפחות לטיח ,לאי סדיקתו ,לאחיזתו
לקיר וליציבותו.
הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל  1.5מ׳ לקבלת סרגל שני כוונים .במפגש בין
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בטון לבלוקים ,בין קירות חדשים לישנים ובמפגש בין תקרות קירות ומחיצות
במישורים שונים ,על גבי סדקים מפולשים תיושם רשת לולים מגולוונת אשר
תחפוף  50ס״מ מעבר לקו החיבור משני ציידיו .בשטחים בהם תבוצע שכבת טיח
שעובייה עולה על  2.5ס״מ תיושם רשת לולים מגולוונת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך ג׳  ,1הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות
טיח מכל סוג שהוא אלא לאחר בצוע דוגמה ואישורה ע״י המפקח.
פני הקיר המיועדים לטיוח יהיו ונקיים מלכלוך ואבק.
פני קיר יורטבו היטב מס׳ שעות לפני ביצוע הטיח באופן שבעת יישום הטיח פני
השטח יהיו יבשים אך התשתית תהיה לחה (רטוב ,יבש פנים).
ע״ג תשתית מתפוררת לפי קביעת המפקח יישומו "מי סיד" .
עיבוד השכבה המיישרת יבוצע עם מייקים לסטייה שלא תעלה ,בשני הכיוונים ,על
 1מ"מ ,עם סרגל באורך  3מ' .המייקים יסולקו לאחר יישור הקיר
כל האמור לעיל יחשב ככלול במחיר הטיח ולא יימדד בנפרד.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
09.04

חיזוק תשתית ע"י קונסולידציה ב"מי סיד "
חיזוק תשתית קיר) לבנים או אבן (מתפורר יעשה באחת השיטות כדלקמן:
א .על בסיס סיד הידראולי
פעולה זו צובעת את הקיר בגוון לבן ולכן אינה מתאימה לקירות המיועדים להשאר
חשופים.
.1

התערובת
 80%-60%מים עם חלק אחד סיד הידראולי  3.5/5 NHLלערבב היטב לפני
השימוש וגם במהלך היישום.
שימוש מידי ,צבע חלבי.

.2

שימושים:
חיזוק פני אבן מתפוררים לפני יישום טיח.
שכבות הגנה לאבן חשופה) שטיפת סיד(.
חיזוק קירות בוץ לפני טיח.
קירות דבש בתערובת מליטה חמה לפני טיח.
תשתית טיח בוץ לפני טיח.

.3

ישום:
התזה בריסוס עדין של מים חזקים עד לרוויה.
זמן המתנה לייבוש פני השטח מספר שעות.
חזרה על הפעולה מספר פעמים למשך כל היום בהתאם להתייבשות הקיר
יש להקפיד ולערבב את החומר ,שהסיד לא ישקע.
בשכבות הראשונות ,רצוי להשתמש בתערובת ביחס1:80 .
בשכבות הסופיות בתערובת של1:60 .

199

יישום של  2-3שכבות ביום שלושה ימים עם המתנה של  24ש בין יום ליום ,
לקבלת תוצאה טובה.
הישום יהיה במרסס גינה גב.
ב .על בסיס "מי סיד" אווירי (סיד בור)
פעולה זו אינה צובעת את הקיר בגוון ולכן מתאימה לקירות המיועדים להישאר
חשופים.

09.05

.1

התערובת
מערבבים  20%סיד בור עם  80%מים ,מערבבים וממתינים בין  12-24שעות
עד שהמים צלולים ,ושעל פני המים ישנו קרום שנראה כמו קרח.
בתהליך הייצוב משתמשים אך ורק במים השקופים.

.2

הישום:
התזת מי הסיד בריסוס עדין ע"פ הקיר עד למצב של רוויה.
המתנה של מספר שעות לייבוש פני השטח.
על פעולה זו רצוי לחזור מספר פעמים ביום במשך  3-4ימים .המתנה של
יומיים ובדיקה.
צורך חיזוק מרבי יש לבצע התזה במשך  3ימים רצוף  ,המתנה של  3ימים
לצורך קרבוניזציה  ,ושוב יומיים התזת "מי סיד"  3 ,ימים המתנה  ,בדיקת
פני הקיר ובהתאם לתוצאה ניתן להמשיך במידת הצורך יומיים נוספים של
התזת "מי סיד" ושוב המתנה.
•תהליך ההתחזקות מתרחש בזמן הייבוש ,קרבוניזציה .לכן הייבוש של פני
הקיר בין השכבות חשוב.
הישום יהיה במרסס גינה גב.

הכנה של התשתית לביצוע טיח
א .הסרה חלקית ,מבוקרת של שכבות רופפות בלבד.
בקירות בהם לא נתקבלה החלטה להסרה מלאה של הטיח (החלטת מפקח באתר),
יוסרו השכבות הרופפות בלבד באופן הבא:
ניקוי ראשוני של הקירות המטויחים יתבצע באחת משתי השיטות לפי בחירה
.1
והנחיית המפקח:
ניקוי באמצעות התזת מי ברז נקיים בלחצים משתנים בהדרגה של מ -15
אטמ׳ עד  50אטמ׳.

.2
.3

ניקוי בעזרת לחץ אוויר בלבד (באזורים בהם קייס חשש כי התזת מים
תיפגע בשלמות תשתית הקיר והעיטור).
עם סיום עבודת השטיפה בלחץ (מים או אוויר) על הקיר להיות נקי לחלוטין
משרידי צבעים קודמים ומשוחרר מחלקי טיח רופפים.
לאחר ייבוש הטיח יש לנקות ביבש בעזרת כלים מאושרים את כל שרידי
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.4

.5

האלמנטים הזרים ,כגון מסמרים ,ברגים ,חוטים וכד׳ מבלי לפגוע בטיח
שסביבם.
יש לבצע בדיקה פיזית ידנית בכל משטחי הטיח לכל היקף וגובה החזיתות.
הבדיקה תיעשה על ידי עובד אחראי אשר ישתמש באגרופו בלבד ויקיש על
הטיח בצורה שיטתית ובמרווחים שלא יעלו על  20ס״מ בין מיקום הקשה אחד
למשנהו .במידה והצליל הבוקע הנו צליל חלול המורה על הפרדות של הטיח
המקורי מהקיר ,יסמן הקבלן את האזור לאחר בדיקה נוספת ומדוקדקת ־
בעפרון צבעוני בגוון הבולט לעין ,בכדי להסיר את הטיח הרופף ולנקותו לחלוטין
עד לתשתית הקיר .במידה ויתגלה כי השטחים החלולים הנם מקומיים בלבד
ובאופן כללי הטיח במצב טוב ,תישקל אפשרות של הזרקת סיד לחלל שנוצר,
בכדי לשמור על שכבת הטיח החיצונית המקורית.
בתום הבדיקה הידנית והסרת חלקי הטיח הרופפים או המשוחררים ינוקו
הקירות בלחץ אוויר בלבד בהדרגה עד לחץ של  50אטמי וינוקו במברשת קשה
בלבד.

ב .הסרת טיח מלאה מקיר המיועד להיות מטויח.
בקירות מטויחים בהם לאחר ביצוע הבדיקה כנ״ל ידרוש המפקח הסרת כל שכבות
הטיח יוסר הטיח במלואו עד חשיפה מלאה של תשתית הקיר.
 .1טיט צמנט בפוגות בין אבני הקיר יוסר באיזמל בעבודת יד.
 .2הקבלן יגן על חלקי מבנה אשר אינם מיועדים לטיוח ע״י כיסוי ביריעות
פוליאטילן באופן שלא יפגעו ולא יתלכלכו מעבודות הטיח.
ג .טיפול בסדקים מפולשים
 .1סדקים מפולשים יתוקנו עלפי תכניות קונסטרוקציה .בנוסף במקומות בהם
התגלו סדקים מפולשים בקירות ,יש לתמוך את שני צידי הסדק לכל אורכו.
 .2יש להסיר את כל שכבות הטיח באזור הסדק ,בטווח של לפחות  10ס״מ סביב
שפתי הסדק.
 .3אבנים/לבנים סדוקות בתוואי הסדק תפורקנה ובמקומן יותקנו
אבנים/לבנים/פריקסטים חדשות שלמות כדוגמת המקוריות .כן תוחלפנה
אבנים/לבנים תקינות (כל אבן/לבנה/פריקסט שלישית) בתוואי הסדק
באבנים/לבנים חדשות ,בשיטה "התר ותפור" ,באופן שתיקטע רציפותו של קו
הסדק.
 .4הסדק עצמו ינוקה משרידי טיט ,טיח ,בטונים ואבן באמצעות לחץ אוויר
מבוקר ,לחץ מים מבוקר ומברשת קשה ,לסירוגין.
 .5הרחבת הסדקים תיעשה בכלים ידניים בלבד ותאפשר יצירת חלל גדול מספיק
לקליטת חומרי המילוי וייצובם.
 .6מתוך הנחה שמדובר בסדקים שאינם "עובדים" עוד ואינם מצריכים טיפול
וכיסוי אלסטי יהיה הטיפול כדלהלן:
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.7
.8

.9

הסדקים ימולאו עד למישור תשתית הקיר בחומר מילוי על בסיס סיד בשטחי
אבן ועל בסיס מלט בשטחי לבנים ,המיועד לפי המלצות היצרן למטרה זו.
במקומות בהם הסדק רחב ,עשוי המפקח להחליט בנוסף על החלפת
אבנים/לבנים גם על הזרקות של חומר דיס (גראוט) על בסיס סיד באבן ועל
בסיס צמנט בלבנים ,לתוך חלל הסדק .יש לבצע תמיכה סביב אזור הסדק ,בנייה
של תבנית כנגד אזור היציקה והזרקה של החומר עד למילוי כל החללים.
ההזרקה תבוצע על ידי החדרת צינורות לסדק ,מילוי הסדק בחומר מליטה
לכיחול לכל אורכו והוצאת הצינורות והשלמת חומר מליטה בחורים.
סדקים שיטחיים (לפי קביעת המפקח) אשר אינם פולשניים ולא גרמו לשבר
באבן/לבנים/פריקסטים ואינם מחייבים החלפת אבן/לבנים/פריקסטים יטופלו
ע"י הזרקת חומר דייס כנ"ל

ד .טיפול בסדיקה קשה ע"י פירוק ובנייה מחדש
במקומות בהם הסדיקה קשה ולפי קביעת המפקח ,לא ניתן לטפל בסדקים  ,בדרך
המפורטת לעיל ,תפורק הבנייה פירוק זהיר ותבנה מחדש .יש להקפיד בשעת הפירוק
על שמירת הלבנים/אבנים במצב תקין על מנת להשתמש בהם שימוש חוזר .הבנייה
תעשה באותם שורות כמו המקור ותוך כדי שילוב בשינני קשר ("שטרבות") עם
הקירות הסמוכים.
ה .תיקון חורים מישקים ושקעים
תיקון מישקים חורים ושקעים בעומק עד  15מ״מ מפני הקיר (לפני הטיח) יבוצע
בתערובת של טיח מישר כנ״ל .חורים ושקעים גדולים יותר יתוקנו ע״י שברי
אבן/לבנים (כדוגמת החומר ממנו בנוי הקיר) מרוחים בטיח מיישר כנ״ל.
09.06

החומרים לביצוע הטיח
א .לשכבת ההרבצה ושכבת היישור
החול יהיה רחוץ ומדורג מ ־  5 - 0.4מ״מ .לסיד בור יש להוסיף חרס קלוי או סיד
הידראולי כמפורט להלן .טיח על בסיס סיד אווירי מסופק רטוב.
ב .הטיח לשכבת השליכט
הטיח לשכבת השליכט יהיה כמפורט לגבי שכבת ההרבצה והיישור כנ״ל אך גודל
גרגר החול המכסימלי לא יעלה על  0.8מ״מ.
ג .חרס קלוי/סיד אידראולי
לתערובת טיח על בסיס סיד אווירי כנ״ל יש להוסיף חרס קלוי וטחון בעל תכונות
הידראוליות מוכחות( ,רעפים חדשים טחונים אינם מתאימים למטרה זו) בשיעור של
 10%ממשקל הסיד הכבוי התערובת לשכבת ההרבצה והיישור .
לחילופין ניתן במקום החרס הקלוי להשתמש בסיד אידראולי  NHLבחוזק של 2
מגפ"ס.
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בקירות אבן כורכר לא יותר שימוש בסיד אידראולי.
09.07

יישום טיח חדש חלק על בסיס סיד
א .שכבת הרבצה תחתונה
לאחר טיפול בתשתית הקיר בסדקים ,מילוי החללים ,מילוי החורים ,המישקים
והשקעים כנ״ל ,הבאת פני הקיר למישור אחד ולאחר חיזוק התשתית ב"מי סיד",
יורטבו פני השטח למצב רטוב יבש פנים ותבוצע שכבת ההרבצה .הטיח לשכבת
ההרבצה ידולל במים למצב שמנת סמיכה ויורבץ ע״ג כל שטח הקיר במחבט טייחים,
בעובי של כ 8־ 5מ״מ.
ב .שכבת יישור
 .1לאחר התקשות שכבת ההרבצה ,יורטבו פני הקיר למצב רטוב יבש פנים ותיושם
שכבת יישור בעובי שאינו עולה על  8מ״מ .כמות המים בשכבה זו תהיה קטנה
ככל האפשר .הטיח ייושם בכף טייחים וילחץ כנגד הקיר בכוח .מס׳ שעות לאחר
יישום הטיח ירוסס השטח בריסוס מים עדין ולאחר מכן  4פעמים ביום למשך 4
ימים למניעת התייבשות מהירה של הטיח והופעת סדקים פלסטיים.
 .2הרטבה רבה מידי של הטיח תמנע התקשותו לכן יש להרטיב את הקיר באופן
שמצד אחד יישאר לח ומצד שני תתאפשר התייבשותו באופן איטי .במיוחד יש
להקפיד בימי הקיץ החמים.
 .3לאחר יישום שכבה אחת והתקשותה תיושמנה שכבות נוספות כנ״ל עד לקבלת
העובי הנדרש .בנוסף ,יורטב הבד הגאוטכני המכסה את הפיגום ע״י טפטפות
במשך כל תקופת האשפרה ,לייצר סביבה לחה לטיח הטרי.
 .4במקומות בהם חשתית הקיר חלשה תוטבע בשכבת היישור הראשונה ,רשת
סיבי זכוכית עמידה באלקליות  150גרם למ״ר.
ג .יישום השליכטה
 .1פני הטיח המיושרים יורטבו לקבלת משטח רטוב יבש פנים.
 .2יישום השליכטה יעשה בעובי שאינו עולה על  2מ״מ במלג׳ עץ עד לקבלת פנים
חלקות וישרות ללא שקעים וגבשושיות ,במיוחד יש לשים לב למקום החיבור
בין רצועות טיח במפגש עם "מיטות" הפיגום למנוע היווצרות "מדרגות"
והופעת פסים לאחר פרוק הפיגום .השליכטה תבוצע ע״י מס׳ טייחים אשר
ימרחו את הקיר בקצב אחיד מלמעלה למטה .הטייחים יעמדו במרווחים
אופקיים שאינם עולים על  3מ׳ זה מזה באופן שיישום השליכטה יעשה תמיד
רטוב על רטוב.
 .3שיפשוף השליכטה יעשה כנ״ל תוך התקדמות בקצב אחיד מלמעלה למטה.
השליכטה תורטב בהתזת מים עדינה למניעת התייבשות מהירה.
 .4יש להמתין להתייבשות השליכט לפחות  3שבועות עד להתייבשות מלאה לפני
ביצוע הצבע.
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ד .גמר טיח
 .1גמר קירות מישוריים יבוצע סרגל שני כוונים .כיפות ,קשתות ,קמרונות וגליפים
יהיו רציפים ללא שקערוריות ,בליטות ובאותה רמה של טיח סרגל שני כוונים.
 .2כן יבוצע גליף חד רציף ומושלם בין שטחי טיח ואבן גלויה .הקבלן יגן על חלקי
הקיר המיועדים להישאר גלויים מפני עבודות הטיח ע" י כיסוי מתאים וניקוי
מידי במידה והקיר יתלכלך.
ה .שימוש חוזר בטיח
מאחר והטיח על בסיס סיד יקר והתגבשותו איטית מומלץ להתקין לוח לבוד אופקי
בצמוד לקיר ולאסוף את הטיח הנופל בזמן הבצוע והיישור לשימוש חוזר.
09.08

טיח זרדים
טיח זרדים יבוצע על בסיס טיח סיד כנ"ל עם או בלי מגוון לפי בחירת המזמין ,באמצעות
מכונת התזה ידנית למרקם הנדרש

09.09

הצבע
הצבע יהיה כמפורט בפרק  11להלן.

09.10

חידוש שליכטה
במקומות בהם שטחי הטיח יציבים ותקינים ונדרשים תיקונים מקומיים ושכבת שליכטה
כללית לצורך קבלת מישור אחיד ,תבוצע שליכטה סידית כדלקמן:
א .תיקוני טיח יבוצעו כמפורט לגבי בצוע טיח חדש כנ״ל ,למישור הטיח הקיים.
ב .פני הטיח הקיים ינוקו משאריות של לכלוך וצבע.
ג .פני כל הטיח הקיים יחוספסו ל״פתוח" את הטיח ולחשוף את הגרגרים.
ד .ע״ג כל השטח הן הקיים והן ע״ג התיקונים תבוצע שכבת שליכטה חדשה מסוג
 Calce italics Rasamteאו או שליכטה סידית רגילה מהספקה חרושתית לפי
הסעיף המתאים במחירון.
ה .חידוש שליכטה יימדד לפי שטח נטו במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל

09.11

טיפול במניעת עליה קפילרית בטיח
א .במקומות הבאים במגע עם הקרקע יבוצע טיפול נגד עליה קפילרית של מים כמפורט
להלן.
הטיח יבוצע מעל קו המגע עם הקרקע בגובה שיקבע ע״י המפקח .מתחת
.1
לקרקע הקיר יישאר חשוף (ללא טיח).
ההפרדה בין הקיר המטויח למסד תעשה בסרגל אלומיניום בצורת T 2/2/2
.2
ס״מ אשר יחובר לקיר באמצעות ברגים לבלתי מחלידים ומסטיק
פוליאוריטני.
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.3

09.12

האיטום וסרגל האלומיניום בצורת  T 2/2/2יימדדו בפרק  05של כתב
הכמויות.

טיח בטון
א .כללי
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא צמנטי כדוגמת ביח״ר תרמוקיר או כרמית נושא תו
תקן .לא יותר יצור טיח באתר .יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן ויאושפר 7
ימים לפחות הטיח יבוצע גס בכפוף לאמור בתקן  1920חלק  1ו 2 -ויעמוד בו.
הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל  1.5מ׳ לקבלת סרגל שני כוונים .במפגש בין בטון
ללבנים,
בין קירות חדשים לישנים ובמפגש בין תקרות קירות ומחיצות במישורים שונים
תיושם רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין 10/10
מ״מ.
בשטחים בהם תבוצע שכבת טיח שעוביה עולה על  2ס״מ תיושם רשת לולים
מגולוונת.
הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות טיח מכל סוג שהוא אלא לאחר בצוע דוגמה
ואישורה ע״י צוות השימור בעיריית תל אביב יפו.
ב .הסרת שכבות טיח קיימות
הטיח יוסר במלואו עד חשיפה מלאה של תשתית הקיר.
הקבלן יגן על חלקי מבנה אשר אינם מיועדים לטיוח ע" י כיסוי ביריעות פוליאטילן
באופן שלא יפגעו ולא יתלכלכו מעבודות הטיח.
ג .ביצוע הטיח המיישר
 .1הכנה
פני הקיר המיועדים לטיוח יהיו ונקיים מלכלוך ואבק.
פני קיר יורטבו היטב מס׳ שעות לפני ביצוע הטיח באופן שבעת יישום הטיח פני
השטח יהיו יבשים אך התשתית תהיה לחה(רטוב ,יבש פנים).
 .2תיקון הורים מישקים ושקעים
תיקון מישקים חורים ושקעים בעומק עד  15מ״מ מפני הקיר(לפני הטיח) יבוצע
בתערובת של טיח מישר כנ״ל .חורים ושקעים גדולים יותר יתוקנו ע״י שברי
אבן (כדוגמת החומר ממנו בנוי הקיר) מרוחים בטיח מיישר כנ״ל.
 .3שכבת הרבצה תחתונה
לאחר מילוי החורים ,המישקים והשקעים כנ״ל ולאחר שהטיח התקשה ,יורטבו
פני השטח למצב רטוב יבש פנים ותבוצע שכבת ההרבצה .הטיח לשכבת
ההרבצה ידולל במים למצב שמנת סמיכה ויורבץ ע״ג כל שטח הקיר במחבט
טייחים ,בעובי של כ 5־ 8מ״מ.
ד .שכבות יישור
 .1יישור בעובי של כ־  10מ״מ .כמות המים בשכבה זו תהיה קטנה ככל האפשר.
מס׳ שעות לאחר יישום הטיח ירוסס השטח בריסוס מים עדין ,במיוחד יש
.2
להקפיד בימי הקיץ החמים.
לאחר יישום שכבה אחת תיושמנה שכבות נוספות כנ״ל עד לקבלת העובי
.3
הנדרש .הכל לפי המפרט הכללי לעבודות טיח .הטיח יאושפר למשך  7ימים 3־
 4פעמים ביום.
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.4
.5
.6

עיבוד השכבה עם מייקים לסטייה שלא תעלה ,בשני הכיוונים ,על  1מ"מ עם
סרגל באורך  3מ' .המייקים יסולקו לאחר יישור הקיר
גמר השכבה יהיה בגס.
אחרי הייבוש ,גירוד במסרק ברזל שתי וערב כל  5ס"מ לעומק  10מ"מ.

ה .קראץ פוץ
שכבת היישור צריכה להיות יבשה לחלוטין .מתקינים סרגלי פינות ומייקים
ומיישמים את שכבת הגמר עובי השכבה  20 -10מ״מ לפי העיבוד הרצוי .שכבת
הגמר תהיה מיצור חרושתי.
 .1הרכב הטיח
 40%חול  -אבן דק ומנופה.
 20%שומשומית עד  3מ״מ.
 40%עדשית בגודל אחיד  5-12מ״מ לפי בחירת המפקח.
 130ק״ג למ״ק מימת הסידן.
 250ק״ג למ״ק צמנט.
 .2הצמנט
הצמנט אפור לבן עם או בלי פיגמנט לבחירת המפקח.
התערובת
.3
לתערובת דרושים כ  30ק״ג חומר יבש מוכן למ״ר לתערובת מוסיפים  4ק״ג
נציץ לכל טונה של חומר מוכן.
את התערובת היבשה מערבבים בערבל .מכינים חומר לחצי שעה של עבודה.
מכינים פיגומים ללא קשר לקיר.
 .4היישום
בשכבה אחת כאשר זורקים אותה כמות חומר בכל זריקה.
את התערובת העליונה מיישמים ע״ג השכבה המיישרת ומותחים בלוח מריחה
עשוי ברזל ,מורח ומחליק .זמן עבודה אפשרי  10דקות.
אחרי  2-4שעות ,לפי מזג האוויר ,מתחילים בגירוד.
הגירוד בלוח עם מסמרי פלדה עשוי עץ לבוד בעובי  1.5ס״מ ובו מסמרי פלדה
בולטים  - 2ס״מ במרווחים בין  1 - 2ס״מ.
אחרי הגירוד עוברים על כל השטח במשור שאורכו  0.5 -1מ׳.
את הטיח המוכן יש להשקות  3ימים  3 -פעמים ביום.
זמן הגירוד  1/3מזמן הדרוש למריחה.
טיח מטייח  40 - 50מ״ר ביום.
ו .וואש פוץ
 .1שכבה עליונה
ע״ג הטיח המיישר כנ״ל תבוצע השכבה העליונה מיצור חרושתי שהרכבה:
 30%חול אבן טחונה לקמח.
 20%חול  1-2מ״מ.
 50%חול  4-5מ״מ.
 150ק״ג למ״ק מימת הסידן.
 300ק״ג למ״ק צמנט.
עובי השכבה  8-10מ״מ.
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.2

עיבוד הטיח
שעה עד שעתיים מגמר השכבה העליונה מתחילים ברחיצה .הרחיצה נעשית
מלמעלה למטה ע״י צינור בזרם חלש ,ביד אחת והברשה בתנועה מעגלית
במברשת בגדים ביד השנייה.
לאחר ייבוש ,שטיפה במים וחומצת מלח  10%בכוון מלמטה למעלה.

ז .שטיין פוץ
כמפורט לגבי וואש פוץ כנ"ל השכבה העליונה לאחר יבוש תסותת בפטיש סתתים או
איזמל למרקם הנדרש ,עם או בלי זמלה.
09.13

ספקי טיח וצבע על בסיס סיד
ספק הטיח והצבע יהיה אחד מהספקים כמפורט להלן:
א .חברת פרסקו  -איש קשר דוד שושן  -טל03 - 6826562:
ב .חברת ארכו ־ איש קשר ענבל צבן  -טל 6290632:־ 03
טיח אומנותי ניתן להספקה מהחברות כנ"ל ומחברת מרדכי וולך תעשיות
ג.
מתקדמות לבנייה – טל 03-9212702/3
או כל חברה אחרת בעלת מוניטין בתחום זה שתאושר ע״י המפקח .לא יותר יצור טיח ע״י
הקבלן.

09.14

פינות חיזוק
פינות חיזוק אם תידרשנה תהיינה מ פי וי סי ,חדות .לא יותר שימוש בפינות מתכת.

09.15

הכנת חומרי המליטה
טיפול בחומרי המליטה ,טיח ,טיט וכו׳ תבוצע בחצר .הקבלן יכין סככה מוגנת מפני גשם
ושמש בא יאוכסנו חומרי המליטה ובה יוכנו ויעורבבו .לא תותר הכנת חומרים בתוך
חללים .ערבול החומרים יעשה בערבל מכני .לא יותר ערבול ידני.

09.16

אופני מדידה
א .עבודות הטיח תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט הכללי ,המפרט המיוחד
כנ"ל והתוכניות.
ב .הטיח יימדד לפי שטח נטו מבוצע במ"ר לכל גובה שהוא בניכוי פתחים ויכלול הכל
כמפורט במפרט המיוחד ובכלל זה עיבוד גליפים ,עבודה בשטחים קטנים וצרים
(ובכלל זה בקורות ,בעמודים ,בגגונים ובקרניזים) ,עיבוד בשטחים שאינם
מישוריים (קעורים וקמורים) ,יישום במעוגל ובשיפוע  ,עבודות הכנה ,טיפול
בסדקים שאינם מפולשים וכל יתר העבודות הנדרשות אף אם לא צוינו במפורש.
ג .טיפול בסדקים מפולשים לרבות החלפת אבנים/לבנים סדוקות וכל אבן/לבנה
שלישית בתוואי הסדק ומילוי דייס בתוך הסדק יימדד לפי אורך הסדק מצד אחד.
ד .בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים ושטחם
יימדד לפי שטח במ"ר לפי סעיף הטיח הכללי.
ה .פינות חיזוק ואו פינות קצה תהיינה מ  PVCעם פינה חדה ,תחשבנה ככלולות
במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד.
ו .רשת פיברגלס עמיד באלקליות ורשת לולים מגולוונת ,כמפורט לעיל תחשבנה
ככלולות במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד.
ז .טיפול במניעת עליה קפילרית יימדד בנפרד.
ח .הסרה הטיח תחשב ככלולה במחיר הטיח ולא תימדד בנפרד
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ט.
י.
יא.

תיקון חורים מישקים ושקעים בקירות לבנים ובלוקים יחשב ככלול במחיר הטיח
ולא יימדד בנפרד.
ביצוע קונסולידציה ע"ג שטחים רופפים יימדד בנפרד
הסרת צמחייה תימדד בנפרד.
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פרק  -10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01

10.02

כללי
ריצוף שטחי פנים יבוצע בהתאם למפורט בתקן ישראלי  1555חלק ג'
וכמפורט להלן .הריצוף יבוצע גם על פי הנחיות היצרן.
א.

הכנות לפני תחילת ההתקנה
לפני תחילת התקנת הריצוף הקבלן יוודא שהסתיימו כל עבודות
התקנת הצנרת ,שכבת האיטום ,שכבת בידוד תרמי ,שכבת בידוד
אקוסטי וכו'.

ב.

שכבת התשתית
עבודות הריצוף יתבצעו בהדבקה ,או על גבי מילוי שומשום רחוץ
ויבש ,לפי בחירת הפקח .חומרי ההדבקה יהיו בדבק/טיט מוכן ,ארוז
בשקים סגורים ,חרושתיים תוצרת כרמית ,תרמוקיר או ש"ע
(מאושרים על ידי היצרן לריצוף/חיפוי הנדרש) על מצע יבש לחלוטין.
הטיט וחומרי ההדבקה יותאמו בסוגם ובעובי השכבה לסוג חומר
הריצוף .הקבלן יוודא שמפלסי יציקות הרצפה מותאמים לגובה
הריצוף ונלקח בחשבון גובה שכבת הדבק/טיט.

ריצוף במרצפות טראצו
פירוק מרצפות המיועדות לשימור ייעשה באופן זהיר במטרה למנוע פגיעה
א.
ולאפשר שימוש חוזר.
ריצוף במרצפות מקוריות שפורקו מהבניין בשלב מוקדם או במרצפות חדשות
ב.
ייעשה עפ״י הנחיות המפקח .במידה וכמות הריצוף שפורק מהבניין קטנה
מהדרוש ישולב הריצוף המקורי בריצוף חדש כדוגמת הקיים תוצרת "אור
באבן" או "המומחה" או "גלוסקא" או " "NOGAאו ש״ע מאושר ע״י המפקח.
השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים פרט
ג.
אם נדרש ע״י המפקח אחרת .״קפיצה״ בין שתי מרצפות לא תעלה בשום מקרה
על  0.5מ״מ.
ריצוף יבוצע לאחר ביצוע איטום כמפורט .
ד.
פני השטח המיועדים לריצוף וחיפוי יהיו נקיים מחומרים זרים .החומר
ה.
המשמש למילוי יהיה יבש ונקי לחלוטין מעצמים זרים.
המרצפות תונחנה במרווחים של  2מ״מ לצורך מילוי רובה דלילה.
ו.
לאחר השלמת הריצוף יש לכסות המרצפות ולמנוע רטיבות עד גמר ביצוע
ז.
העבודות ,בשל רגישות המרצפות לכתמים.
ניקוי המרצפות יעשה באמצעות מכונת פוליש עם סקוטש בריט ומים.
ח.
לאחר ניקוי הרצפה כמפורט לעיל יש למרוח תערובת דלילה של רובה באמצעות
ט.
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10.03

מגב גומי .סוג הרובה :אקרילית עפ״י המלצת יצרן המרצפות בגוון תואם
למרצפת ולבחירת המפקח .
שעה לאחר המריחה יש לפזר אבקת רובה יבשה על פני כל המריחה הראשונה
ואוספים את השאריות עם מגב .עוברים על שטח הרצפה במכונת הפוליש
לסילוק שאריות הרובה.
לאחר  5שעות יש לאשפר את הרובה עי הרטבת הרצפה בכמויות מבוקרות של
מים.
לאחר  18שעות לפחות יש לנקות את שאריות הרובה באמצעות מכונת פוליש
וסקוטש ברייט יבש.
לאחר ייבוש מלא של הרצפה יש למרוח חומר מונע ספיגה (סילר) בהתאם לסוג
המרצפת והנחיות היצרן.
הריצוף כולל ריצוף במרצפות מעוטרות מקוריות אשר פורקו לשימוש חוזר או
במרצפות חדשות דוגמת המקוריות לרבות שילוב מספר סוגי ריצוף שונים.
הקבלן יתקין דוגמאות ריצוף מכל סוג שהוא בשטח של  2מ״ר לפחות .רק לאחר
אישור הדוגמאות ע״י והמפקח ישלים הקבלן את העבודה.
ריצוף חוץ יונח על תשתית רצפת בטון .לא יבוצע ריצוף חוץ על גבי מצעים
מהודקים.

שיפולים
השיפולים יהיו מסוג המרצפות .השיפולים יונחו כך שתפריהם יהיו בקו נמשך עם תפרי
המרצפות ויבלטו מפני הטיח מרחק השווה לעובי הפנל .בפינות יבוצע חיתוך ב 45
מעלות (גרונג).

10.04

טראצו יצוק באתר
העבודה כוללת החלקת התערובת לרבות ליטוש והברקה הכל עפ״י המפרט הכללי .
אדני חלונות ,ספי מרפסות ,מדרגות וכל אלמנט אחר שנדרש בגמר טרצו יצוק
א.
באתר ייצקו עפ״י הפריטים המקוריים .במידה ונדרשת התאמה למשטחים
קיימים באתר יעשה שימוש באגרגטים ופיגמנטים זהים למקור כפוף לביצוע
דוגמאות עד לקבלת תוצאה זהה למקור.
תיקון משטחי טראצו כולל כל השלבים הנדרשים לקבלת משטח חדש זהה בגוון
ב.
ובטקסטורה למקורי .העבודה כוללת בין היתר את השלבים הבאים:
 .1פירוק וסילוק חלקי טראצו ובטון שבורים.
 .2תיקוני בטון לתשתית האלמנט .במידת הצורך כולל החלפת או תוספת זיון
הכול כמפורט בפרק  02לעיל.
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.3

פני השטח המיועדים לתיקון ימרחו בטיט בעובי 2־ 1מ״מ שהרכבו שליש
חול שני שליש צמנט לבן 50% .ממי התערובת יכילו מוסף הדבקה מסוג
סיקה לטקס או ש״ע .ע״ג שכבת ההדבקה הנ״ל יבוצע טראצו מתערובת
צמנט לבן ואגרגט כדוגמת הקיים (לאחר ביצוע דוגמא לקבלת ההרכב
המדוייק הנדרש לקבלת גוון זהה לקיים) .עובי שכבת הטראצו (לאחר
הליטוש) לא יקטן מ  15מ״מ במקרה הצורך יסותתו פני הבטון לקבלת

.4

עובי מתאים .פני השטח יהיו גבוהים מהמפלס הקיים כדי לאפשר ליטוש.
פני הטראצו ילוטשו לקבלת משטח רצוף ואחיד .ליטוש הטראצו הקיים
יהיה המינימילי הדרוש ולא יגדל מ  0.5מ״מ.

ג.
ד.

10.05

הריצוף יוגן ויטופל בגמר היישום בסילר על פי הוראות היצרן.
שטחי האבן יוגנו מפני פגיעה עקב העבודות באתר העבודה ע" י כיסוי לוחות גבס
עד למסירת העבודה .כל פגם בכיסוי יתוקן ע״י הקבלן.

אופני מדידה
עבודות ריצוף והחיפוי תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט לעיל לרבות פרוק
א.
הקיים.
ריצוף ע"ג מילוי מיוצב או בהדבקה יימדד לפי אותו סעיף ללא הבחנה ,לפי
ב.
שטח נטו מבוצע במ"ר ויכלול גם את המילוי והטיט או הדבק .המדה תימדד
בנפרד.
הרובה אקרילית והרובה הגמישה במפגש בין מישורים יחשבו ככלולים במחיר
ג.
הריצוף/חיפוי ולא ימדדו בנפרד.
ניקוי והגנה יחשבו ככלולים במחיר הריצוף/חיפוי ולא ימדדו בנפרד.
ד.
ה .רצוף במרצפות טראצו חלקות אן מעוטרות כמצוין במחירון יימדד לפי שטח
נטו מבוצע במ״ר ויכלול הכל כמפורט לעיל וסילר.
שיפולי טראצו יימדד לפי אורך נטו מבוצע במ' ויכלול הכל כמפורט לעיל
ו.
לרבות סילר.
טראצו יצוק באתר ,בספים ,מדרגות וכו' ,לפי הסיווג המתאים במחירון,
ז.
יימדד לפי אורך נטו מבוצע במ' ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות ליטוש וסילר.
טראצו יצוק באתר ,בפודסטים משטחים וכד' ,לפי הסיווג המתאים במחירון,
ח.
יימדד לפי שטח נטו מבוצע במ״ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות ליטוש
וסילר.
ט .תיקון מדרגות יימדד לפי יחידות ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות לרבות
ניקוי ,וסילר על כל המדרגה הן השטחים התקינים והן השטחים המתוקנים.
רצוף באבן יימדד לפי שטח נטו מבוצע במ״ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות
י.
סילר.
יא .לא תשולם תוספת עבור צורת הנחה שתדרש על ידי המפקח ,שילוב סוגים
וגוונים שונים של ריצוף/חיפוי ושילוב דוגמאות .
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לא תשולם תוספת עבור רצוף בשיפוע ועבור עיבוד בגרונג.
ריצוף חיפוי יכלול גם פינות  ,פרופילי קצה ,הפרדה וסיום מאלומיניום
כדוגמת ,כמפורט בתוכניות או בחירת המפקח.
חיפוי קירות בקרמיקה כלול את כל האמור לעיל לרבות הטיח המיישר.
איטום במסטיק דו קומפוננטי ,רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני
התברואה ברצפה ובקירות יחשב ככלול במחיר החיפוי/תיקון ולא יימדד
בנפרד.
מפתני דלתות אלומיניום או פליז בחתך  4/40מ"מ בכל מקום שיידרשו יחשבו
ככלולים במחיר הריצוף ולא ימדדו בנפרד.
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פרק  - 11עבודות צביעה
11.01

11.02

כללי
א.

עבודת הצבע יבוצעו לפי המפר הכללי ,המפרט המיוחד להלן וגם לפי הנחיות
יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות.

ב.

הקבלן יבצע בדיקה של הרכב(סוג וגוון) הצבעים המקוריים על פי הנחיות
המפקח .תוצאות הבדיקה ישמשו את המפקח כדי לקבוע את מערכת הצבע
החדשה.

ג.

כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון
לפי בחירת המפקח ,גם אם לא נאמר במפורש בסעיפים של מסמך זה ו/או בכ״כ.

ד.

המפקח שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג
גוונים של היצרן ,ו/או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.

ה.

המפקח רשאי להזמין צביעת מלבן בגוון שונה מהכנף .

צביעה בצבע סיד ,סליקה או סיליקון
אין לצבוע ביום גשם או ביום שרב .יש להרטיב את הקיר לילה לפני יישום
א.
הצבע .הצבע ידולל במים לפי הוראות היצרן .אין להשתמש בצבע סמיך .הקיר
יצבע בשכבות דקות ( 3-4שכבות) ,בכוון אחד ,עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.
לאחר השלמת הטיח המיישר ולפני ביצוע השליכטה יועתקו חיבורי הפיגום
ב.
לקיר למקום ישר ונקי .מקומות החיבור הישנים יתוקנו ויישרו .לאחר מכן
תבוצע השליכטה.
יישום הצבע ע״ג הטיח יבוצע לאחר  21ימים לפחות.
ג.
אין לבצע כל תיקונים לאחר יישום הצבע .כל תיקוני הטיח לרבות תיקון באזור
ד.
פלנקות וחוטי קשירה יבוצע ויאושפר לפני ביצוע הצבע .גם לאחר ביצוע
התיקונים .
תיקון במידה ויידרש יחייב צביעת הקיר כולו למניעת הופעת כתמים.
ה.
יודגש כי הופעת עננות אחידה בצבע אינה מהווה פגם והיא מאפיינת צבעים
ו.
וטייחים מסוג זה.
הצבע יהיה על בסיס סיד ,סיליקה או סיליקון לפי בחירת המפקח משל יצרן בעל
ז.
מוניטין .סוג הצבע והגוון יקבעו לאחר ביצוע דוגמאות בשטח (ביצוע הדוגמאות
כלול במחיר היחידה) ויובאו לאישור המפקח
על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר וחלקי קירות ומבנה שונים יצבעו בגוונים
ח.
שונים .הגבולות בין הגוונים השונים יבוצעו במירב הזהירות עד להשגת גבול
מדויק וישר ללא ערבוב בין הגוונים.

213

11.03

שכבות סילר הגנה
במקומות שתידרש שכבת הגנה על קירות מטויחים טיח בטון ,קירות צבועים
א.
וקירות אבן חשופים תבוצע ההגנה בתום שבוע ימים מיום סיום עבודות הטיפול
בקירות האבן או סיום עבודות הצבע ,בתום שלשה חודשים יבשים ,לאחר
התייבשות מלאה ולאחר שנתקבל אישור המפקח להשלמת העבודות בחזית .יש
למרוח את כל החזית בחומר הגנה של אמולסית סילוקסן/סילאן על-בסיס מים
שאינו מכיל ממסים אורגניים (דליקים) .החומר יהיה שקוף/מט כדוגמת
 Wacker SMK1311מתוצרת  Wackerגרמניה או ש״ע .החומר חייב להיות
עמיד באלקליות ויאפשר מעבר אדי מים אך ימנע חדירת מים .החומר לא ישפיע
על אחידות גווני המשטחים המטופלים .כמו-כן לא ישאיר משטחים מבריקים
או דביקים ו/או בעלי גבשושיות כלשהן.
החומר ישמור על יציבות לאורך  8שנים לפחות בהתאם לאחריות היצרן .החומר
ב.
יאפשר תיקוני צביעה עליונה בצבעים על בסיס סיד .החומר ייושם בהספגה
בצורה הומוגנית על־פי הוראות היצרן ,מלמטה למעלה בשיעור שאינו קטן מ־
 300גרם למ״ר.

11.04

צביעת נגרות אומן
א.

11.05

חידוש צבע על-גבי משטחי עץ מקוריים ייעשה כמפורט להלן:
סילוק חלקי צבע רופפים סדוקים ופגומים על-ידי מברשת פלדה
.1
עדינה ניירות לטש ומסיר צבע.
ניקוי המשטח וחספוס פני השטח הצבועים על-ידי נייר לטש.
.2
.3

תיקון פגמים במרק  PVAשל טמבור או ש״ע וליטוש לאחר הייבוש.

.4
.5

ניקוי מאבק וצביעה בצבע יסוד של טמבור או ש״ע וליטוש לאחר הייבוש.
צביעה בהתזה בשתי שכבות לפחות של צבע עליון תערובת של
"ו״פוליאור" ,או ש״ע עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.

ב.

צביעת נגרות חדשה ראה סעיפים 5־ 2המפורטים לעיל.

ג.

אלמנטי הנגרות המיועדים להישאר בגוון טבעי או לשקף את מרקם העץ ,יצבעו
בצבע תוצרת חברת FLOOD־ (יבואן "סאן דק") או ש״ע ,על פי הוראות היצרן .

גלוון
כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה אלא אם נדרש במפורש אחרת
יגולוונו בחם ,בטבילה באמבט ,כשעובי הגלוון המזערי הוא  80מיקרון ,הכל לפי דרישות
ת״י  .918הגלוון יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד.
חלקי מתכת שעוביים קטן מ־  5מ״מ ועלולים להתעוות בטבילה באמבט חם יגולוונו
בהתזת אבץ חם במפעל המתמחה בצביעה מסוג זה.
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11.06

צביעת מוצרי פלדה מגולוונת
צביעת מוצרי פלדה מגולוונים ,תבוצע כדלקמן:
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
א.
הסרת הברק בנייר לטש עדין.
ב.
ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
ג.
צביעה בשתי שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט
ד.
או ש״ע בעובי  90מיקרון כל שכבה.

11.07

צביעת מוצרי פלדה שאינם מגולוונים
מוצרי פלדה שאינם מגולוונים חדשים או כאלו שיפורקו מהמין לצורך שיפוצם בבית
מלאכה של הקבלן ינוקו ניקוי חול לדרגה של  2.5לפי התקן השבדי ויצבעו בשתי
שכבות צבע פוליאוריטני כנ״ל בהתזה  ,לרבות שכבת צבע יסוד אפוקסי בעובי 90
מיקרון.

11.08

חידוש צבע על מוצרי פלדה
א .אלמנטים קיימים אשר לא יפורקו מהבניין יוכנו לצבע על-פי דרישות המפרט
המיוחד בפרק עבודות נפחות פרק  06לעיל.
ב.

החלודה תוסר באמצעים מכניים ובכלל זה מתז עיפרון .האלמנטים יצבעו בשכבה
ראשונה של ממיר חלודה המתאים לסוג הצבע הנבחר דוגמת עוצר חלודה 769

ג.
ד.

11.09

מסוג ניר-לט או ש״ע הכל עפ״י הנחיות יצרן הצבע.
האלמנטים יצבעו בשתי שכבות של צבע פוליאוריטני בעובי  90מיקרון כל שכבה
כדוגמת מטל רסט של ניר לט או ש״ע ושכבת יסוד אפוקסי בעובי  90מיקרון.
במקום צבע
חלקי מתכת אשר לא באים במגע עם אור  UVיצבעו כנ"ל אך
פוליאוריטני צבע אפוקסי.

חידוש צבע ע"ג קירות
א .העבודה מתייחסת לצביעת קירות ישנים בצבע מסוג המצויין במחירון בגוון אחד
או מס' גוונים.
ב.

העבודה כוללת תיקונים קלים של השתית ובכלל זה תיקוני טיח ,הסרת כל גופים
זרים ,נטפי מלט ובטון הסרת צבע רופף ,פגום סדוק ומתקלף ,הסרת לכלוך,
מקשרים ופריימרים למיניהם (מומלצים ע"י יצרן הצבע) והכול על מנת שהצבע
יאחז לתשתית ויהיה אחיד ויפה ללא שניתן יהיה להבחין בטלאים ותיקונים .
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11.10

אופני מדידה
א.

עבודות הצביעה תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט הכללי ,המפרט
המיוחד כנ"ל והתוכניות.

ב.

צביעת קירות חוץ תימדד לפי שטח נטו מבוצע במ״ר ותכלול הכל כמפורט לעיל
ומתייחסת גם לעבודה בשטחים צרים וקטנים ,צביעת שטחים שאינם מישוריים,
צביעת שטחים אופקיים (תקרות).

ג.

-סילר הגנה אם יידרש יימדד ב נפרד.

ד.

צביעת פרטי מסגרות אומן ומסגרות חדש תחשב ככלולה במחיר הפריטים ולא
תימדד בנפרד.

ה.

צביעת פרטי מסגרות אומן ומסגרות המיועדים לשיקום תחשב ככוללה במחיר
השיקום ולא תימדד בנפרד.

ו.

הצביעה תכלול הכל כמפורט לעיל וכן את כל הנדרש על ידי יצרן הצבע.

ז.

לא תשולם תוספת בגין בחירת גוון כל שהוא.

ח.

הסרת צבע אקרילי מקירות המיועדים להצבע בסיד/סילקון/סיליקה תמדד
בנפרד.

_____________________
חתימת הקבלן

