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 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
 

 

לעבודות שימור מכרז מסגרת   
 
 
 
 
 
 
 
 

נדסים יועצים וענ״א  ההזכויות שמורות לחברת ש.מ.מ מ כל
בע״מ אין להעתיק מפרט זה או כל חלק ממנו ללא אישור  

 מהחברה .
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 ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ״א בע״מ,            : ועורך מכרז לשימוריעוץ 
 אביב-, תל14רח׳ קרליבך           
   03 - 5611492טל:           

 
 

 הנדסת  שמור מבנים   שפר את רונן מהנדסים בע"מ        : הנדסי  שימורסיוע בנושא 
 יסטוריים ועתיקים ה                                                    
    94221, מיקוד: ירושלים  , בית יואל, 33רח' יפו                                                     
 02-6221072טל/פקס:                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - מסמך ג׳  ( בפועל) אינו מצורף   המפרט הכללי

 - 1מסמך ג׳ ״   תנאים כלליים ומיוחדים;

 "  2 -מסמך ג׳ מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים;
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 מסמך ג'
 רשימת המסמכים 

  
 • 1 עמוד 

 י
 סמך המ מסמך מצורף  מסמך שאינו מצורף 

 1מסמך  הזמנה   
 2מסמך  ערבות הצעה   
 3מסמך  הצעה   
 4מסמך  חוזה   
 מסמך ג׳   המפרט הכללי לעבודות בנין 
   מס׳ תיאור השנה  
   00 מוקדמות  2009 
   01 עבודות עפר  2011 
   02 עב׳ בטון יצוק באתר  2018 
   03 מי עבודות בטון טרו 1990 
   04 עבודות בנייה  1995 
 1920    05 עבודות איטום  
   06 נגרות אומן ומסגרות פלדה  2008 
   07 מתקני תברואה  2017 
   08 מתקני חשמל  2015 
   09 עבודות טיח  2007 
   10 עבודות ריצוף וחיפוי  2018 
   11 עבודות צביעה  2005 
   12 )אלומיניום( מסגרות אומן  2008 

   14 עבודות אבן  1991 
   15 מתקני מיזוג אוויר  2011 
   19 מסגרות חרש  2000 
 8200 02 נגרות חרש      
   22 רכיבים מתועשים בבניין  2007 
כלונסאות קדוחים   2008 

 ויצוקים באתר 
23   

   34 גילוי וכיבוי אש  2019 
   40 עבודות פיתוח  2009 
   41 עבודות גינון והשקיה  2009 
   59/58 מקלטים ומרחבים מוגנים  2015 
   97 בטיחות בעבודות בנייה  2018 
אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים   

 למפרטים הכלליים. 
  

 1מסמך ג׳  1תנאים כלליים מיוחדים+ נספח   
 מפרט מיוחד ואופני מדידה   

 מיוחדים 
 2מסמך ג׳

 ד׳ מסמך  מחירון   
 מסמך ו  הצהרת הקבלן   
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הבינוי   ומשרד  הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת  הועדה  שבהוצאת  הכלליים  המפרטים  כל 
ולצה״ל. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את  והשיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון  

 מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

 הצהרת הקבלן 
הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם,  

מוגדרות בהם.  קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות ה 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 הערה

ניתנים   הקבלן,  של  ברשותו  ואינם  הצעות  למכרז  צורפו  שלא  לעיל,  המצוינים  הכלליים  המפרטים 
 . https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecificationsטחון ילאיתור באינטרנט, אתר משרד הב

 
 
 
 
 

       _____________________ 
 חתימת הקבלן

 

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications
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 תנאים כללים מיוחדים 
 המהווה חלק בלתי נפרד מבל"מ/חוזה ..........  

 תוכן עניינים 

 5 תיאור העבודה  00.01

 6 תקופת ההסכם  00.02

 6 הזמנת עבודה  00.03

 7 ביצוע העבודה תחילת   00.04

 7 אופי העבודה  00.05

 7 תנאי סף למשמר מטעם הקבלן, ומיומנות עובדי הקבלן  00.06

 8 מנהל עבודה ועוזר בטיחות  00.07

 8 תכנון על ידי הקבלן  00.08

 9 דו"ח מצאי ואחריות הקבלן  00.09

 9 הוראות כלליות  00.10

 10 תמיכות זמניות ודיפון זמני  00.11

 10 סטיות ואי דיוקים במידות בין התוכניות  00.12

 10 הסדרי תנועה זמניים  00.13

 10 הוראות על ידי המפקח בלבד  00.14

 11 מים וחשמל  00.15

 11 אישור חומרים או מוצרים שווי ערך  00.16

 11 בדיקות  00.17

 11 מבוטל  00.18

 12 תיאום עם מחלקת  השימור  00.19

 12 בטיחות  00.20

 12 ציוד וחומרים עבודה,   00.21

 13 אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.22

 13 התארגנות באתרי העבודה  00.23

 13 גידור  00.24

 14 לוח זמנים  00.25

 14 ניקיון  00.26

 15 סדר פעילות שימור  00.27

 16 ושמירה על המבנים והמתקנים לשימור   הגנה  00.28

 17 דוגמאות  00.29

 18 מידות בתכניות  00.30

 18 אחסון  00.31

 18 בדיקת מתקני חשמל  00.32

 19 פרוק וסילוק מוצרים וחומרים  00.33

 19 פועלים זמינים לרשות המפקח  00.34

 19 ביקורת העבודות  00.35

 19 אישור המפקח  00.36

 19 ביומית עבודה   00.37

 20 תשלום בגין עבודות נוספות  00.38

 20 נסיעות והובלות  00.39

 20 פיגום ובמת הרמה  00.40

 20 קבלת העבודה  00.41

 21 תעודות אחריות  00.42

 22 שמירה על עבודה ציוד ומוצרים בזמן העבודה  00.43

 22 העסקת קבלני משנה  00.44

 22 מסירת עבודות לקבלנים נוספים  00.45

 22 ותיק תיעוד   AS - MADEתוכניות עדות    00.46

 24 התמורה  00.47

 24 תכולת המחירים  00.48
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 1מסמך ג'
 תנאים כלליים מיוחדים 

 
 מוקדמות    - 00פרק 

 

 אור העבודה י ת  00.01
העבודה נשוא מפרט זה כוללת אך לא מוגבלת, בכפוף לאמור להלן, שיקום ושיחזור של  .א

אביב,   תל  בעיר  לשימור  בעיקר    מסגנונותבתים  שונים,  לאומי אדריכלות  בין   בסגנון 
 אקלקטי. ובסגנון 

וחדרי    המפרט מתייחסת לשיקום שיחזור וחיזוק מעטפת, גג המבנים, הגדרות החצרות .ב
 )לפי העניין(:  ובכלל זה  המדרגות 

 תיקון ו/או שיחזור גדרות פגומות  .1
 פרוק גדרות רשת.  .2
 . םתיקון ו/או שיחזור שערים בגדר וצביעת .3
 יות בחצר. ננתיקון ו/או שיחזור מדרגות ג  .4
 . תיקון ו/או שיחזור שטחי רצוף בחצר  .5
 חידוש שטחי אספלט בחניה.  .6
 הקמת מסתור לאשפה לפי הנחיות אגף התברואה.  .7
 הראויים לתיקון. תיקון שטחי טיח   .8
 פרוק טיח פגום ובצוע טיח חדש כדוגמת המקורי.  .9

 עבודות צביעה  .10
 חידוש צבע.  .1

 תיקון בטונים.  .11
 . תיקון ואיטום מרפסות פתוחות  .12
בתשתית תת קרקעית ובתוך    םפרוק כל החוטים והצינורות ע״ג קירות חוץ והתקנת .13

 וכו׳(.)בזק, כבלים, גז, חשמל, מזוג אויר, דודי שמש   הבניין.
 תיקון ושיחזור של כל חלקי המתכת הפונים לחוץ וצביעתם . .14
תיקון ושיחזור של כל החלונות, הדלתות והתריסים המקוריים הפונים לחוץ ופרוק   .15

כדוגמת   חדשים  ובצוע  והמאולתרים  הפגומים  והתריסים  הדלתות  החלונות  כל 
 המקוריים . 

 יסים, ויטרינות וכו׳(. פרוק סגירות של מרפסות בחזיתות קדמיות )גגונים, תר  .16
פרט   .17 לפי  אחידות  סגירות  ובצוע  אחוריות  בחזיתות  מרפסות  של  סגירות  פרוק 

 .מאושר
 פרוק קיר לבני סיליקט בכניסה/ בחדר המדרגות. .18
 פי חלונות . ס שיחזור שיקום/ .19
 שיחזור כיסוי פח אבץ על גגונים וקרניזים.שיקום/ .20
 שיחזור דלת כניסה ותיבות מכתבים.  שיקום/ .21
 תיקון ו/או שיחזור חלון חדר מדרגות.  .22
 שיחזור מעקות מרפסות וצביעתם.  שיקום/ .23
 שיחזור וצביעה של ארגז רוח.  שיקום/ .24
 שיחזור של גג רעפים. שיקום/ .25
 פרוק מזגנים והתקנתם באופן שלא יראו מהחוץ במקום שיאושר.  .26
 איטום הגג.  .27
רית ת״א עם שם הרחוב ומס׳ הבית בהתקנה  התקנת גוף תאורה תיקני לעי .28

 סמויה.  
 שיחזור גופי תאורה במרפסות  שיקום/ .29
 שיחזור צנרת מים מפלדה ובתוואי אנכי שיאושר ע״י צוות השימור.  שיקום/ .30
 שיחזור צנרת ביוב מפלדה בתוואי אנכי שיאושר ע״י צוות השימור.  שיקום/ .31
 החלפת מרזבים ומזחלות לחדשים מפח אבץ, בתוואי שיאושר ע״י צוות השימור.  .32
 שיחזור קרניזים מטיח במשיכה.  שיקום/ .33
 שיחזור עיטורים.  שיקום/ .34
 שיחזור אלמנטים טרומיים.  שיקום/ .35
 אבן.  שטחיניקוי  .36
 שיחזור שטחי אבן.  שיקום/ .37
  מאושר.פרוק סוככים ושילוט . ביצוע חדשים אחידים לפי פרט  .38
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 מאושר. שיחזור ויטרינות לפי פרט  שיקום/ .39
 .מאושר שיחזור צנרת מים מפלדה אנכית ובתוואי  שיקום/ .40
 .מאושרשיחזור סורגים או בצוע חדשים לפי פרט  שיקום/ .41
 פרוק גגונים מאולתרים.  .42
 שיקום קונסטרוקטיבי שימורי. .43
 ור פנים חדר המדרגות, ובכלל זה )לפי העניין(:שיחז שיקום/  .44

 שיחזור מעקה חדר מדרגות.  שיקום/ ( א)
 שיחזור דלתות כניסה לדירות בחדר מדרגות.  שיקום/ ( ב)
 שיחזור ארונות בחדר מדרגות.  שיקום/ ( ג)
 שיחזור גופי תאורה ומערכת חשמל בחדר מדרגות. שיקום/ ( ד)
 שיחזור טייח בחדר מדרגות.  שיקום/ ( ה)
 פרוק חוטים וצינורות ע״ג קירות חדר מדרגות והתקנתם מתחת לטיח.  ( ו)
 תיקון קירות ותקרות וצביעתם. ( ז)
 שיחזור מדרגות ופודסטים בחדר מדרגות.  שיקום/ ( ח)
 שיחזור חיפוי קרמיקה ו/או אבן בחדר מדרגות.  שיקום/ ( ט)
 שיחזור ציורי קיר בחדר מדרגות.  שיקום/ ( י)

פי תוכניות העבודה,  -בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה, בה מתבצעות העבודות על .ג
במבנה לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמן על התוכניות ולהפך. במהלך  

 לחוזההיום. תוכניות העבודה המצורפות   העיןהעבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מ
 ות את כל הפתרונות הטכניים הנובעים מהידע שהצטבר עד היום. זה מכיל 

קבע לאחר ביצוע ניסיונות  י  יםאופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנ .ד
בדרישות   יתכנו שינויים תוצאה הרצויה. ובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת ה

    לאופן ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט, בהתאם לקיים בשטח.
על הקבלן  לקחת בחשבון את האופי של עבודת השימור במתן הצעתו, ללמוד ולהכיר   .ה

 .  את כל הפרטים הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על עבודתו
 כן תכלול העבודה שינויים הדורשים עקב שימוש חדש במבנה המיועד לשימור.  . ו
 "מחירון" . הסכם זה מבוסס על  .ז

 מובהר כי אין המזמינה מתחייבת לגבי: למען הסר כל ספק 
 יקפו הסופי של החוזה ה .1
 קצב אחיד של הזמנות  .2

 

   ההסכם תקופת   00.02
 . במסמכי המכרז וההסכםלתקופה כמפורט  החוזה הינו הסכם מחירים  .א

 

 הזמנת עבודה   00.03
נבחר קבלן לביצוע עבודה, תישלח לו על ידי המזמינה הודעת פקס ו/או  מייל והוא יוזמן    .א

 לפגישת התנעה..   
 במעמד הפגישה תמסור המזמינה לקבלן את הפרטים הבאים: .ב

 מס' הודעה  .1
 אתר העבודה.  .2
 תיאור העבודה.  .3
 מועד תחילת העבודה.  .4
 לוח זמנים עקרוני.  .5
 מועד סיום העבודה.  .6
שהם  תרשימים,   .7 ככל  העבודה  ביצוע  לצורך  שידרשו  אחרים  ומסמכים  תכניות 

 מצויים בידי המזמינה. 
 כתב כמויות ככל שהוכן על ידי המזמינה.  .8

 הקבלן יאשר אצל המזמינה תיק עבודה שיכלול:  .ג
 כתב הכמויות אשר הוכן על ידי  הקבלן, ככל שלא הוכן על ידי המזמינה.   .1
 מיוחדות לפרויקט  ככל שידרשו.  הנחיות בטיחות )לרבות ניתוח סיכונים(  .2
 לוח זמנים מפורט מבוסס על לוח הזמנים העקרוני שקיבל מהמזמינה.   .3

 אשר תכלול:   הוציא הזמנת עבודה חתומה על ידת מזמינהה .ד

 שם העבודה  .1
 שם המפקח  .2
 כתב כמויות ומחירים  .3
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 תכניות תרשימים מפרטים ופרטים ככל שידרשו לפי קביעת המזמינה.  .4
תהיינה  הכמויות   .ה העבודה,  הזמנת  של  הכמויות  בכתב  בלבד,   באומדנה  שתרשמנה 

ובאחריותו המלאה על בסיס  ידי הקבלן  על  וחישובן המדויק תעשה  בדיקת הכמויות 
 הבצוע בפועל ותוגשנה לאישור המפקח 

 חתומה.   הזמנת עבודה לא ישולם לקבלן עבור עבודה שביצע ללא קבלת   . ו
 

 תחילת ביצוע העבודה  00.04
ממועד   ימי עבודה,  (7)  שבעההיה לא יאוחר מלהזמנת עבודה ת העבודה    תחילת ביצוע .א

  . , במייל או בפקסמזמינההזמנת עבודה חתומה מה קבלת
ביום שישי או ערב חג  ועד יום ראשון או היום שלאחר  15:00ימי שבת וחג, החל משעה  .ב

 במניין הימים והשעות.  לא יחשבו   06:00החג, בשעה 

הדרושים  .ג האישורים  כל  קבלת  הנו  עבודה  הזמנת  לפי  עבודה  ביצוע  לתחילת  תנאי 
רק:   לא  אך  לרבות,  דין,  פי  על  הדרושים  גופים  כל  מאת  שיפוץ לביצועה  מאת   היתר 

 הרשות המקומית.
 

 

 דה ו אופי העב  00.05
על .א העבודות  מתבצעות  בה  חדשה,  קונבנציונלית  לבניה  העבודה, -בניגוד  תוכניות  פי 

לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמן על התוכניות ולהפך. במהלך במבנה  
 לחוזההיום. תוכניות העבודה המצורפות    העיןהעבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מ 

 זה מכילות את כל הפתרונות הטכניים הנובעים מהידע שהצטבר עד היום. 
צוע ניסיונות ובדיקות אופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנה יקבע לאחר בי .ב

בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת התוצאה הרצויה. יתכנו שינויים בדרישות לאופן ביצוע 
 העבודה מאלו המתוארות במפרט, בהתאם לקיים בשטח.

ולהכיר את   על הקבלן לקחת בחשבון את האופי של עבודת השימור במתן הצעתו, ללמוד .ג
 ו ושעלולים להשפיע על עבודתו. כל הפרטים הקשורים לעבודות שיבוצעו על יד 

 כן תכלול העבודה שינויים הדורשים עקב הסבת המבנה לשימוש אחר.  .ד
 

 ומיומנות עובדי הקבלן למשמר מטעם הקבלן,  תנאי סף   00.06
עבודות השימור,   .א ביצוע  לצורך  הביצוע,  על הקבלן  להעסיק  כל תקופת  משמר  במשך 

, מיומן  השימור בעיריית תל אביבהמועצה לשימור אתרים ומחלקת  מוכר ומאושר ע"י  
שנים לפחות אשר   5חיזוקים הנדסיים, בעל ניסיון של     בבצוע עבודות אבן, טיח, נפחות,

מבנים   5שימור מלא )הן עבודות פנים והן עבודות חוץ( של  ליווי ופיקוח על עבודות  ביצע  
 לפחות.  

 
לבין   .ב בינו  ביחד עם הצעתו הסכם התחייבות  יציג   יתחייב  המשמר  הקבלן  כנ"ל אשר 

 לבצע את העבודה במידה והמציע יזכה בעבודה.   
 

הקבלן יבצע את העבודה באמצאות פועלים, מנהלי עבודה ומהנדסים שכירים מטעמו.  .ג
יצוע  להעסיק לצורך ב הקבלן לא יוכל להעסיק קבלן משנה. יחד עם זאת הקבלן רשאי  

העבודה בעלי מקצוע מיומנים בעבודות שימור. הקבלן יציג ביחד עם הצעתו את שמם, 
ניסיונם והמלצות מטעם גוף ציבורי של בעלי המקצוע אשר בצעו בשנתיים האחרונות 

 עבודות כדלקמן: 
 

לפחות   .1 ושימר  שיקם  אשר  אבן  שימור  איש  של  פרויקטים  לרבות  בשני  אבן, 
 ביצע כיחול וכדומה.   הזרקות, החלפת אבנים, תיקון אבנים, טיפול בסדקים, 

 טייח אשר ביצע לפחות בשני פרויקטים של שימור טיח על בסיס סיד .  .2
 מבצע אשר שימר ושיחזר לפחות בשני פרויקטים, קרניזים במשיכה.  .3
 נגר אשר שימר ושיחזר בשני פרוייקטים של שימור, אלמנטי נגרות.  .4
פחח אשר שימר ושיחזר לפחות בשני פרויקטים של שימור, עבודות פחחות באבץ   .5

 לרבות הלחמת פינות. 
)מעקות,    נפח אשר שימר ושיחזר לפחות בשני פרויקטים של שימור, עבודות נפחות .6

 סורגים וכו׳( ללא ריתוך. 
 מבצע אשר יצק אלמנטים טרומים בשני פרויקטים לפחות של שימור.  .7
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ושיחזר לפחות בשני פרויקטים של שימורר  ציורי קימשקם   .8 ציורי    ,  אשר שימר 

 קיר.
המפקח  .ד ידי  על  אושרו  שפרטיהם  העובדים  לרבות  המשמר   את  להעסיק  הקבלן  על 

והעובדים שאושרו יהווה   בביצוע העבודות בפועל. אי ביצוע העבודות באמצעות המשמר
 הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן, על כל המשתמע מכך.  

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ה
ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב

 ת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  יהיה זכאי לכל תמורה נוספ 
 

 מנהל עבודה ועוזר בטיחות  00.07
הקבלן,   .א עובדי  של  הפעילות  שעות  בכל  יומי,  יום  קבוע,  באופן  יעסיק  באתר הקבלן 

מור. מינוי מנהל ישנים לפחות בבצוע עבודות ש  5בעל ניסיון של  מנהל עבודה  העבודה,  
העבודה יהיה באתר העבודה בכל שעות העבודה טעון אישור מוקדם של המפקח. מנהל  

בלי   העבודה  מנהל  את  יחליף  לא  הקבלן  העבודה.  ביצוע  תקופת  כל  במשך  העבודה 
 מנהל העבודה יהיה עובד שכיר של הקבלן.  אישורו או דרישה של המפקח.

הקבלן,   .ב עובדי  של  הפעילות  שעות  בכל  יומי,  יום  קבוע,  באופן  יעסיק  באתר הקבלן 
   .בעל תעודת הסמכה ממשרד העבודהמוסמך  עוזר בטיחותהעבודה,  

 באתר העבודה. בטיחות על ה םגם כאחראי וישמשועוזר הבטיחות מנהל העבודה  .ג
בישיבות השבועיות עם המזמינה    מנהל העבודה .ד על ישתתף  בין היתר,  ויהיה אחראי, 

מתן מענה מקצועי לכל הגשת חשבונות ו   ה, לוח הזמנים,פיקוח על טיבהעבודות,  ניהול  
 .בעיות היכולים להיווצר במהלך ביצוע העבודותההעיכובים ו 

, יחשב כסיכום עם מנהל העבודהכל אשר יסוכם עם  מנהל העבודה יהיה "נציג הקבלן".    .ה
 . הקבלן עצמו

 . הזמנת העבודהבמשך כל תקופת   7/24מנהל העבודה יהיה זמין למזמינה   . ו
ול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככל .ז

ובין אם לאו והקבלן לא   " מחירון"ב   'בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 תכנון על ידי הקבלן  00.08
לביצוע העבודה גם באותם מיקרים בהם יידרש הקבלן , על ידי המזמינה בכתב,  בנוסף  

 לתכנן את העבודה, יבוצע התכנון בכפוף לאמור להלן: 
 הנחיות כלליות לתכנון  .א

לצורך   .1 הנדרשת.  התכנון  עבודת  בביצוע  מוכח  ניסיון  בעל  להיות  צריך  המתכנן 
 הוכחת יכולתו יהיה על המתכנן  להציג לפחות שתי עבודות דומות שביצע. 

הכנת   .2 תכלולנה   התכנון  מפרטים,  עבודות  תכניות,  לרבות  ומפורט  מלא  תכנון 
 תנאים וכל מידע רלבנטי הדרוש להשלמת התכנון והביצוע.

המקצוע,   .3 כללי  כל  לפי  נאותה,  מקצועית  בצורה  תבוצענה  התכנון  עבודות  כל 
תקנות,   ומפמ"כים,  תקנים  ותקנותיו,  ובניה  תכנון  חוק  להוראות  ובכפיפות 

וכל הנחיה אחרת שתינתן במהלך בקרת  הוראות ודרישות של הרשויות הנוגעות  
 ואישור התכניות ע"י המזמינה.

עבודות התכנון של המתכנן תכלול את כל הנדרש לקבלת תכנון ברמה הנדרשת   .4
במערכת הביטחון"   תכנון  לעבודות  ונהלים  "תעריפים  בחוברת  כל מתכנן  לגבי 

 .1996שבהוצאת מדינת ישראל, משרד הביטחון, אגף בינוי, מהדורת יולי  
עדכנית בנוסף להעתקי     AUTO CADכל התכנון יבוצע באמצעות מחשב בתוכנת   .5

 . CDנייר. הקבלן יעביר את כל התוכניות למזמינה ע"ג דיסקטים 
 

 הגשת התכנון לאישור המפקח .ב
בתוך כל שלב משלבי התכנון )מוקדם, תוכניות לבצוע( יגיש הקבלן  לאישור המפקח,  

' לעיל חתום ומאושר ע"י המתכננים, היועצים, תיק תכנון כמוצג ומשתמע בסעיף ב
 העתקים. אישור מסמכי התכנון:  3-והקבלן, ב

 כל התכניות והחישובים ייעשו באמצעות מחשב.  .1
מפרט השכבות לשרטוט )שרטוט, קליטה ועיבוד מידע הנדסי ב"שפה אחידה"(.   .2

 השרטוט יבוצע בתוכנת אוטוקאד עדכנית ויהיה לפי המפרט דלהלן:
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יבדוק בתוך   .3 ובתוך    10המפקח  יום את התכנון    30ימים את התכנון המוקדם  
וההשלמות הנדרשים   יציין את ההערות התיקונים  ע"י הקבלן,  לביצוע שהוגש 

 ויחזירם  לקבלן. 
יום  ממועד מסירת הערות התיקונים וההשלמות הנדרשים   יגיש הקבלן    30בתוך   .4

ביצוע   לאחר  לביצוע  התכנון  תיק  את  וההשלמות  למפקח  השינויים  התיקונים 
 העתקים.  3  –הנדרשים, ב 

 
 חילוקי דעות בשלב התכנון   .ג

נתגלו בשלב התכנון חילוקי דעות בנושאי תכנון ו/או התאמתם לנדרש במסמכי החוזה 
 והתקינה המתאימים, החלטתו של המפקח קובעת.  

 
 תכניות בבעלות המזמינה   .ד

מוסכם בזה בין הצדדים שכל התוכניות והמדיה המגנטית שתסופקנה ע"י הקבלן    .1
תישארנה בבעלות הבלעדית של המזמינה, אשר יהיה רשאית להשתמש בהן, כולן  
או מקצתן, לכל מטרה שהיא,  לרבות תוספות ושינויים בתוכניות וכל זאת מבלי  

 לקבל את הסכמת או אישור הקבלן או המתכן מטעמו.  
לן לא יהא רשאי למסור התוכניות או להראותן לצד שלישי אשר לא הוסמך  הקב  .2

 לכך ע"י המפקח. 
לאחר סיום עבודתו ימסור הקבלן את כל התכניות למפקח, כאשר הן מעודכנות   .3

התכניות תימסרנה ע"ג מדיה מגנטית כמפורט  .  (AS MADE)  עפ"י הביצוע בפועל
 לעיל. 

 
 התמורה .ה

)ולא מהיקף  על ידו  מערך העבודה שתוכננה    5%בגין התכנון ישולם לקבלן סכום של  
 . , ואושרה על ידי המפקחהכולל של ההזמנה(

למען הסר ספק כל עבודות התכנון שנדרשות ע"פ החוזה, המפרט הכללי, המפרט  
,    Shop Drawingהמיוחד  ויתר מסמכי המכרז או משתמעות מהם כגון, תכניות   

עדות, תכנון פיגומים, תכנון יציבות תקרות תותב וכיוצא בזה לא יחשבו  תכניות  
 כתכנון ע"י הקבלן ולא ישולם בגינן בנפרד 

  , ועל פי אישור שיינתן על ידי המפקח בכתב, ההמזמינה רשאית לבצע על פי החלטת 
פי סקיצות שתעברנה לקבלן והדבר לא ישמש כעילה   עבודות ללא תכניות או על 

 דרוש להכין תוכניות. מצד הקבלן ל
 

 דו"ח מצאי ואחריות הקבלן   00.09
לפני תחילת ביצוע עבודות במבנה ייערך  ע"י המפקח, בנוכחות נציג הקבלן, דו"ח מצאי   .א

והאלמנטים  המבנה  מצב  יפורטו  בדו"ח  לשימור.  המיועד  המבנה  מצב  של  מפורט 
הפגומים שעליהם יוחלט לתקנם או להחליפם בחדשים. שני הצדדים, יחתמו על הדו"ח 

מסמך יחיד, לצורך התחשבנות עם הקבלן  הנ"ל לפני תחילת הביצוע ודו"ח זה ישמש כ
 בגין ביצוע עבודות התיקון או ההחלפה.  

המפקח בלבד רשאי להורות על תוספת עבודות למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך העבודה.  .ב
 לא תוכר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח המאושר.  

לול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככ  .ג
ובין אם לאו והקבלן לא  ב"מחירון"  בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע'   

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 הוראות כלליות  00.10
הישראליים,  .א התקנים  המיוחד,  המפרט  הכללי,  המפרט  המוקדמות,  את  לראות  יש 

האחרים, המפמ"כ  המקצועיים  התקנים  רשמיים(,  שאינם  והן  הרשמיים  )הן  ים 
ביותר(  והעדכנית  האחרונה  )במהדורתם  והתקנות  החוקים  התכניות,  ה"מחירון" 
כמשלימים זה את זה. אין  זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים 

 האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.  
הכלליים  .ב המפרטים  פי    על  העבודות  תבוצענה  אחרת  החוזה  במסמכי  נדרש  לא  אם 

 ולמחשובם משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה -הוועדה הבין שבהוצאת 
בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה 

 . במהדורתם העדכנית.  משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה
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סמך טענה שלא ידע את האמור בכל המסמכים -לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על .ג
 מילוי של-ידו מפאת אי- הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על

 . האמור בהם
 דין.  כל בהתאם לכל הוראת על הקבלן לבצע את העבודה   .ד

מאת  .ה ובכתב  מוקדם  אישור  ללא  שתעשינה  כלשהן  נוספות  עבודות  עבור  ישולם  לא 
כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה   מזמינה פקח ולקבלן לא תעמוד בעניין זה כנגד ההמ

 ו/או תביעה כספית או אחרת.  

מקום בו מופיעה דרישה מהקבלן להגשת מסמכים למפקח, המסמכים יוגשו בעותק בכל   .ו
 ממוחשב בנוסף לעותק נייר, בפורמטים שיוגדרו ע"י המפקח. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ז
ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"ב   'בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 תמיכות זמניות ודיפון זמני  00.11
יד צנרות ומערכות תת קרקעיות,   לעיסודות,  יד     על דיפון זמני לחפירות  וזמניות    תמיכות .א

ובכל מקום שהן נדרשות לרבות יד קירות, גדרות     עלאו  /שוחות קיימות, ו   יד  לו/או ע 
 . הקבלןפירוק הדיפון והתמיכות בסיום העבודה   תבוצענה ע"י 

ובכמות   בממדיםוהדיפון הזמני הנ"ל, מסוג,    התמיכותהתכנון המפורט והביצוע של  גם   .ב
 יבוצע ע"י הקבלן.  , שדרוש לבצוע, םכלשה

חשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל יי .ג
ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"ב  'בנפרד ולא 

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 סטיות ואי דיוקים במידות בין התוכניות  00.12
על אי דיוקים או סתירות   פקחלהודיע למעל הקבלן לבדוק את התכניות מראש ועליו    .א

על מנת שעות מגילוי הסתירה ו/או אי הדיוק ולפני הביצוע,     24תוך  הקיימים בתכניות  
 . לאפשר זמן מספיק לבדיקה לפני הביצוע

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ב
ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"ב   'חד לכך סעבנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יו

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 
 הסדרי תנועה זמניים   00.13

הקיימים  .א בכבישים  התנועה  של  ובטוחה  סדירה  זרימה  להבטחת  לדאוג  הקבלן  על 
 הסמוכים. ודרכים המשמשות את הקבלן כולל נגישות לכל המתקנים 

מיד עם קבלת כל הזמנת עבודה ולפני ביצוע כלשהו בשטח, על הקבלן לסייר בשטח ביחד  .ב
 עם המפקח. 

ע"י ממונה   .ג יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית מפורטת חתומה  לפני תחילת הביצוע 
 בטיחות מטעמו של הקבלן אשר יהיה אחראי גם על הבטיחות במהלך העבודה. 

יסומנו   .ד התנועה  בתכנית  הסדרי  לרבות  סגירה  וקטעי  הראשיים  מהצירים  הירידות 
שילוט  ויותקן  המשניות  והדרכים  הגישה  דרכי  יסומנו  הנדרשים,  זמניים  ובטיחות 

 . שותמרור אזהרה ואביזרי בטיחות ככל שיידר
 ביצוע העבודות יהיה טעון אישור של המפקח.  .ה

 משטרה, ועל פי כל דין.  על הקבלן לתאם את הסדרי התנועה מול הרשות המקומית, ה . ו
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בקטעים ובשלבים, הנובעים מאופי העבודה  .ז

 ומיקומה. 
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ח

ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"ב   'בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 על ידי המפקח בלבד הוראות   00.14
, ו/או "לפי הוראות  "לפי הוראות המהנדס"  במסמך ממסמכי החוזה    בכל מקום בו כתוב 

הכוונה היא להוראות    ו/או "לפי הוראות היועץ" ו/או "לפי הוראות המתכנן"   -   האדריכל"
 שימסרו ע"י המפקח בלבד. 



11 
 

 06/2021                                                                                            חוזה מסגרת לעבודות שימור
 

 

 מים וחשמל  00.15
  ועל חשבונו עצמו    הקבלןהמים והחשמל הדרושים לקבלן לצורך ביצוע עבודתו יסופקו ע"י  

 ובכלל זה גנרטור ומכלית מים. 

 

 ערך   י שוו   מוצרים או    חומרים   אישור  00.16
יהיה רשאי    המפקח   הנדרשים.מוצרים שווי ערך לאלו  או    חומרים רשאי להציע    הקבלן  .א

 .  החלטתואת   נמקלדחות כול  מוצר שווה ערך מוצע, ללא צורך ל 
חובת הקבלן לקבל את אישור  המפקח בכתב ומראש על כל חומר או מוצר שווה ערך  .ב

שאושר לרבות חתימה על קטלוג המוצר, עם סימון ברור של המוצר בתוך הקטלוג וכן  
ור חתום ע"י המפקח משמעותו שהמוצר שווה הערך דוגמה פיזית של המוצר. העדר איש

 לא אושר. 
אישור המפקח אם יינתן, יינתן על סמך תו תקן לחומר או למוצר ו/או תעודת בדיקה של  .ג

 מעבדה מאושרת 
בדק  .ד תקופות  לדרוש  ערך,  שווה  מוצר  או  חומר  לאישור  כתנאי  רשאי,  יהיה  המפקח 

 ארוכות יותר מהנדרש במפרט.
המפקח של חומר או מוצר שווה הערך המוצע על ידי הקבלן לא יגרום אי אישור על ידי   .ה

 לעיכוב הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך. 
והוכחות שהמוצר  . ו בדיקות  תוצאות  כל האישורים,  למזמינה את  לספק  יידרש  הקבלן 

אורך חייו, עלויות   המוצע עונה לאיכות ולמפרט הטכני של החומר או המוצר המקורי וכי
 אחזקתו ועלויות שדרוגו אינן עולות על העלויות של החומר או המוצר המקורי. 

הקבלן יידרש להוכיח למפקח כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל אחד האחראי   .ז
גורם נוסף  ולא מרכיבים של מפעלים שונים שהורכבו בידי  לביצועים של המוצר כולו 

 ישורים להרכבת המוצר הכולל.שאין לו ההסמכות והא 
הקבלן יידרש להוכיח למפקח כי לחומר או למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד מקצועי   .ח

ולצרף את הקטלוג של המוצר. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החומר או  
 המוצר והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ואחזקה. 

 פי החומרים או המוצרים שאושרו.  בנוסף יעדכן הקבלן את תוכניות העדות על  .ט
פריט שיאושר כשווה  .י עבור  יוכל לתבוע תוספת מחיר  לא  יותר - הקבלן  יקר  והינו  ערך 

 מהחומר או מוצר הנדרש.  
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .יא

ובין אם לאו והקבלן לא   " מחירון"ב    ' בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע
 בגין ביצוע האמור לעיל.   יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא

 

 בדיקות  00.17
 והוראת   אחרת  סיבה  כל  או/ו  תקנה,  תקן  פי  על  הנדרשות  הבדיקות  כל  שעלות  מודגש .א

העבודה    1.5%  עד  של  סך  עד   המפקח   החוזה.     ממחיר  נפרד   בלתי  כחלק  יכללומערך 
 . עבורן וישלם הבדיקות את יזמין  הקבלן

, בדרישות  עומדות  שאינן  תוצאותבגין    הבדיקות נוספות שתידרשנ   עבור  זאת  עם  יחד .ב
 .  למזמינה שיהיו ההוצאות בכלבנוסף  הקבלן יחויב

 איתם   פגישה,  הבדיקות  מועדי   קביעת   לרבות  הבדיקות  מבצעי  עם   התאום  עבודות   כל .ג
 לכל  זכאי  יהיה  לא   הקבלן.  הקבלן  י" ע  ייעשו  הבדיקות  ביצוע  בעת   להם  וסיוע  באתר

 . אלו תאומים עבור  תשלום
 מכון   כגון  מוסמכת  מעבדה  או   מכון  י" ע  לבדיקות  הן  מתייחס  ל" כנ  בדיקות  המונח .ד

 על   אחרות מעבדות באמצעות  לבדיקות והן  'וכו הטכניון, איזוטופ , איזוטסט, התקנים
 . שתינתנה ההוראות או/ו הצורך  פי

 

 מבוטל  00.18
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 מחלקת  השימור  תיאום עם   00.19
 –הקבלן, באמצעות המפקח, יתאם וישתף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית ת"א   .א

 יפו בכל הקשור לשימור המבנה . 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ב

ובין אם לאו והקבלן לא   " מחירון"ב    יףבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 בטיחות  00.20
לעניין   .א ולרבות  ועניין  לכל דבר  ייחשב לקבלן ראשי  כי הקבלן  למען הסר ספק מובהר 

 והתקנות על פיה.   1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 
לאמור   .ב החבנוסף  מסמכי  פיוב  וזה  ביתר  בהם,   על  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  דין 

מתחייב הקבלן על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על 
לב  ישים  ובמיוחד  מקובלים  בטוחים  עבודה  נוהלי  ועל  לבטיחות  המתייחס  דין  כל 

 לנושאים כדלהלן: 
במכתב רשום למפקח האזורי של  ועוזר בטיחות הודעה על מינוי מנהל עבודה  .1

 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.  7משרד העבודה, תוך  
 החזקת  פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'.   .2
בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן פעולות הבניה ושם מנהל העבודה,   .3

ה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בנייה ושהכניסה  וכן יוצבו שלטי אזהר
 לשטחים אלה אסורה.  

הריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך לעבודות הריסה.   .4
 העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן, במידת הצורך.  

לים וכו'( כובעי מגן,  הספקת כלי עבודה תקינים לעובדים )לרבות: פטישים, אזמ .5
 הכל לפי הדין והצורך.   –משקפי מגן )בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו'( 

תעודות   .6 עם  לחלוטין  יהיו תקינים  וכלי הרמה אחרים  מנופים  לרבות  הציוד,  כל 
בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על  

 וסמכים לכך. ידי עובדים המורשים והמ 
לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך   .7

 שאישר זאת בכתב )ביומן העבודה(.  
אחרות   .8 ועבודות  חם  ביטומן  עבודות  חיתוך  בריתוך,  גלויה  באש  להשתמש  לא 

שעלולות לגרום לשריפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה  
 המפקח. מאת 

 יודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא הבטיחות.  .ג
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחות וגיהות  .ד

גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את 
רכושו/או לעובדים ו/או לאדם מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או ל   המפקח
 הכול בהתאם למפורט בתנאי ההסכם.   -כלשהו 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ה
ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 עבודה, ציוד וחומרים  00.21
הציוד   .א אישור והחומרים  כל  טעון  העבודות  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  אשר 

  .המפקח לפני התחלת הביצוע 
ל ידי הקבלן ועל תשבונו  אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום עוהחומר  הציוד   .ב

 ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. 
לדרישות   .ג בכפיפות  נכון,  מקצועי  ובאורח  לתכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

 התקנים לשביעות רצונו של המפקח. 
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם  .ד

תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישור בכתב על   לאותן דרישות,
להמציא  מתחייב  והקבלן  רשות,  אותה  של  וכו'  תקנות   לדרישות,  עבודות  התאמת 

 אישור כזה, אם יידרש. 
על  .ה ימים לפני השימוש בחומר מסוים,  ולא יאוחר מאשר שבוע  עם התחלת העבודה, 

החומרים אשר  בדעתו להשתמש בהם ויחד הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור  
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 עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים , לצרכי בדיקה.
מידת  . ו את  יקבעו  ותוצאותיהן  המפקח  להוראות  בהתאם  לבדיקה  יימסרו  החומרים 

מן הדגימה המאושרת  החומר  בטיב  כל סטייה  זה.  חוזה  בביצוע  לשימוש  התאמתם 
ש המיידי  ולסילוקו  העבודה  להפסקת  חשבון תגרום  על  מהמקום,  הפסול  החומר  ל 

 הקבלן. 
ובכמות  .ז מאושר  בטיב  חומרים  למקום  יביא  שהקבלן  עד  תימשך  העבודה  הפסקת 

על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת   המתקבלת 
 שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק  .ח
ובין אם לאו והקבלן לא  " מחירון"בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב 

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 חריות למבנים ומתקנים קיימים  א  00.22
מתקנים  ה .א זה  ובכלל  הקיימים  ומתקנים  המבנה  לשלמות  אחראי  יהיה  -ת תקבלן 

תוצאה מביצוע העבודה, נזקים  כקרקעיים באתר ויתקן כל נזק העלול להיגרם להם  
קרקעי שלא צוין בתוכניות על -ת תאלה יתוקנו מיד לאחר היווצרם. עם גילוי מתקן  

 הטיפול בו.    ל אופןעהקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו 
  המפעיל ו פני ביצוע החפירה, בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי  ל .ב

 ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה בהתאם לפרוט הבא: 
 בלי חשמל.  כ .1
 בלי תקשורת.  כ .2
 וי ביוב.  קו .3
 ווי מים.  ק .4
 בלים או צנרת אחרת.  כ .5

על  ה .ג מקבל  הוא  כי  בזאת  מצהיר  לקבלן  שייגרם  לנזק  מלאה  אחריות  בנה  מעצמו 
כל  בולמתקנים הקיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת  

 ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.  
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ד

ובין אם לאו והקבלן לא   " מחירון",  בין אם יוחד לכך סעיף  ב בנפרד ולא ישולם בנפרד
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 באתרי העבודה התארגנות   00.23

הקבלן   .א העבודההתארגנות  אחסנתו,  באתרי  ו/או  השטח  פני  על  ציוד  הנחת  לרבות   ,
לפעילות   תפריע  שלא  בצורה  תעשה  הקבלן  התארגנות  המפקח,  עם  בתאום  ייעשו 

העבודההשוטפת   יפריעו  באתרי  הקבלן  של  הציוד  ו/או  החומרים  ואחסון  במידה   .
, יהיה הקבלן חייב לפנותם  אתר העבודה לתנועה החופשית ו/או לפעילות השוטפת ב

 למקום אחר שיאושר ע"י המפקח. מיידית 

פיט כל אחת. ולא   40לקבלן יינתן שטח התארגנות מינימאלי בגודל של שתי מכולות   .ב
 .מזמינהתעמוד לו בעניין זה כל בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית כנגד ה

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ג
ובין אם לאו והקבלן לא    "מחירון"ב   'ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע  בנפרד ולא

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 גידור  00.24
הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי של אתר העבודה על פי כל דין ועל פי דרישות עיריית  .א

     תל אביב יפו.
שלטי אזהרה למניעת כניסת זרים לאתר העבודה/אתר לאורך הגדרות יתלה הקבלן   .ב

 התארגנות. הקבלן יבצע קטע גדר כדוגמה לאישור המפקח. 
ניקיונם ושלמותם לכל אורך   .ג על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על 

 תקופת הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת. 
בגמר העבודה   הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה כנ"ל   לפרק ולפנות את כלעל הקבלן  .ד

 ובהתאם להוראות המפקח. 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ה

ובין אם לאו והקבלן לא   " מחירון"בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב 
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 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 לוח זמנים  00.25
שעות מתאריך קבלת כל הזמנת עבודה,  לוח זמנים   48הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך   .א

יוכן ע"י הקבלן. לוח הזמנים ,    GANTמפורט בשיטת   לביצוע העבודה. לוח הזמנים 
ירוט כזו שתאפשר למפקח  להבין  היטב את סדרי העבודה המתוכננים יהיה ברמת פ 

ע"י הקבלן. לוח הזמנים המפורט יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע העבודה 
בשלמות, את הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משאבי הביצוע הריאליים הנדרשים 

ניהוליות )דיגום מוצרים ומועדי    לביצוע כל פעילות )ציוד / כח אדם( ובכלל זה פעילויות
 אספקתם(.  

 . MS PROJECTהלו"ז יוכן בעזרת מחשב באמצעות תוכנת   .ב
ההערות  .ג עפ"י  הקבלן  ע"י  ויעודכן  המפקח  לאישור  יוגש  כנ"ל  המפורט  הזמנים  לוח 

 שיימסרו על ידו. 
 לוח הזמנים המפורט לאחר אישורו ע"י המפקח יקרא להלן לו"ז מתוכנן בסיסי.   .ד
ים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי שבועיים כדי לשקף את התקדמות העבודה לוח הזמנ .ה

 כפי שבוצעה בפועל )להלן דו"ח  דו שבועי(.  
הדו . ו תיאור  -הדוח  יכלול  כולל   –שבועי  האחרונים,  השבועיים  במהלך  ההתקדמות 

פעילויות שהושלמו ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע. הדו"ח יציין פיגורים קיימים 
נוספים ופיגורי פיגורים  למנוע  כדי  לנקוט  הקבלן  מתכוון  שבהן  והשיטות  צפויים  ם 

ולהשיג את הפיגור שנוצר.  לוח הזמנים המעודכן כנ"ל יקרא "לו"ז מתוכנן מעודכן". 
 ובעותק מודפס.  CD   עותקים על גבי   5 -הדו"ח יוגש למפקח ב

הביצוע שאושרה אין בהגשת לוח זמנים מעודכן כדי לאפשר או לאשר הארכת תקופת   .ז
 בלו"ז המתוכנן הבסיסי.

למען הסר ספק יובהר כי הכנת לוח הזמנים תיחשב ככלולה במחיר העבודה, לא תימדד  .ח
ובין אם לאו והקבלן לא   "מחירון"ב   'בנפרד ולא תשולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 ניקיון   00.26
 שוטף של סביבת העבודה  .א

  שמירת  אי  העת.  כל  תומסודר  הנקי  היהת  סביבת העבודה  ש  כך  תנוהל  העבודה  .1
  שלימות   על  השגחה  לאי  וכן  הביצוע  טיב  להורדת  ראייה  תהווה  והסדר  הניקיון
יומי   שוטף  ניקוי סדר ו  על  הקבלן  יקפיד  לא  אם,  לכך  אי.  מבוצעים  חלקים   ויום 
ניקוי וסידור    העבודה  תופסק,  פסולת  סילוק ,  הגנה,  שטיפה  לרבות עד להשלמת 

  הקבלן   לידיעת  מובא.   הקבלן  על  יחולו  הנזקים  וכל  האתר לשביעות רצון המפקח
 . זה בנושא  להתפשר  כוונה אין כי

כי   .2 בזאת  לאתר  מודגש  מחוץ  פסולת  או  חומרים  אחסנת  על  מוחלט  איסור  חל 
העבודות, ועל הקבלן יהיה לנקות את המדרכות ו/או הרחבות הסמוכות למקום  
 העבודות בכל סוף יום עבודה או בכל עת שיורה על כך המפקח מכל פסולת שהיא.

  להפסקת   לזכותו  בנוסף,  לעת  מעת  המפקח  רשאי,  לעיל  האמור  את  הקבלן  ביצע  לא .3
 .ההוצאות במלוא הקבלן ולחייב   אחרים אצל  הניקוי  של ביצועו להזמין,  העבודה

 
 ניקיון סופי  .ב

  בנין   שיירי,  פסולת  מכל  העבודה  אתר  את  לפנות  הקבלן  על  העבודות  כל  בגמר .1
  של   רצונו  לשביעות   נקי   האתר   את   ולמסור ,  למקום  שהובאו  אחרים  וחומרים
  .המפקח

ובכלל זה חדרי שירותים,  קבועות    שטחי העבודה    את  הקבלן  ינקה  המבנה  בתוך .2
  הנדרשת  ברמה  ניקיון   חברת   באמצעות סניטריות,  קרמיקה, ארונות, פנלים וכו'  

 . במבנה לשימוש

 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .ג

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל    "מחירון"ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב
 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
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 פעילות שימור   ר סד  00.27
 דימות:קעבודות מ .א

 גידור האתר ושילוטו.  .1
  הצבת מכולת אחסון ננעלת לאחסנת כל הפרטים המוסרים מהמבנה לשם טיפול  .2

 ושחזור. 
פיגום המקיף את חזיתות   .3 גאוטכני עם מערכת  הקמת  כיסוי בבד  כולל  המבנה, 

 טפטפות מעל, לשם יצירת סביבה לחה לטיח. 
 סימון סדקים בכל חזיתות המבנה לבדיקת עבידות הסדקים. .4
תשלילי .5 או    םביצוע  מגבס  חתכים  ביצוע  לרבות  ארכיטקטוניים  פרטים  של 

 מחומרים פולימריים לצורך שחזור הפריטים בשלב מאוחר יותר.  העתקים
ן אלמנטים לפירוק ופינוי, וסימון אלמנטים לשחזור על־פי הוראות המפקח.  סימו .6

 סקיצה כדי לאפשר החזרתו למקומו לאחר תיקונו. -כל אלמנט יסומן גם על
ביצוע בדיקות מעבדה לזיהוי חומרי בנייה שונים במבנה. לקביעת אופן הטיפול   .7

 והשימור באלמנטים שונים במבנה 
 ובדיקות מדגמיות במבנה. ביצוע פירוקי גישוש  .8
חיזוק והגנה לכל זמן העבודות במבנה לכל האלמנטים שלא סומנו לפירוק   .9

מעקות, מאחזי יד, מדרגות  דלתות, חלונות, ונשארים במבנה כדוגמת משקופים, 
 וכיו״ב, כל זאת מבלי לפגוע באלמנטים הללו. טייחים 

ל במחיר העבודה, לא  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלו .10
ובין אם    "מחירון"יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע  
 האמור לעיל.  

 
 ; עבודות פירוק .ב

אלמנטים וחלקי מבנה מקוריים לא יפורקו, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ממחלקת 
 ימור בעיריית ת״א. הש
 

 בודות פירוק לסילוקע  .1
  פירוק אלמנטים זרים מחזית הבניין כדוגמת שלטים, רשתות ברזל וסורגים, (א)

צמחיה, כבלי תקשורת, תריסים, חלונות ודלתות לא מקוריים, מזגנים וכל  
 מה שסומן לפירוק. 

 הסרת צמחיה הפוגעת במבנה על גביו ובסביבתו הקרובה .  (ב)
הריסת קירות וחלקי בנייה מאוחרים ושחרור כל הבניין מתוספות מאוחרות   (ג)

 . המיועדות לפירוק 
 

 עבודות פירוק לשימוש חוזר  .2
ניקויים   ( א) כולל  חוזר,  לשימוש  מרצפות  של  זהיר  העבודה  ופירוק  אחסונם. 

 לאפשר שימוש חוזר. כוללת סימון של המרצפות כדי 
פירוק זהיר של אלמנטים טרומיים ואלמנטים עיטוריים כדוגמת כותרות,   ( ב)

 שלטים, תבליטים, מעקות וכיו״ב. 
 פירוק מעקות ברזל אם יאושר ע״י המפקח.  ( ג)
הנלווים   ( ד) האביזרים  כל  כולל  ותריסים,  חלונות  תריסים,  כנפי  פירוק 

ח כל  יפורקו(. איסוף  לשם )המשקופים המיועדים לשימור לא  לקי הפרזול 
 השמשתם מחדש גם מחלקי חלונות. 

 כל העבודות כוללות סימון, ניקוי ואחסון מסודר של האלמנטים.  ( ה)
כל עבודות הפירוק תבוצענה רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח   ( ו)

 לכל פריט ופריט. 
 

 לאלמנטים שהוסרו מהמבנה עבודות שיקום .ג
 .  והחזרתם למקומם -שיקום הפרטים העיטוריים    .1
 והחזרתם למקומם. - שיקום אלמנטי הנגרות   .2
 והחזרתם למקומם.  - שיקום אלמנטי נפחות .3
 והחזרתם למקומם.   -כפי שנדרש על פי התכנון שיקום פריטים שונים  .4
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 מהמבנה  שנשארו לאלמנטים   עבודות שיקום .ד
 . םשיקום הפרטים העיטוריי .1
 שיקום שטחי אבן.  .2
 שיקום טייחים. .3
 נגרות  .  שיקום אלמנטי   .4
 שיקום אלמנטי נפחות.  .5
 . כפי שנדרש על פי התכנוןשיקום פריטים שונים  .6

 
 עבודות שיחזור .ה

על פי היציקות והתשלילים  ואלמנטים טרומיים,  שחזור הפריטים העיטוריים   .1
 והתקנתם במקומם . -המקדימות   שנעשו במהלך העבודות

 שחזור אלמנטי ושטחי אבן.  .2
 אלמנטי ושטחי טיח שיחזור  .3
 והתקנתם מקומם.   -שחזור פרטי נגרות ונפחות  .4
 והתקנתם במקומם.  -שחזור פרטי פחחות על פי הדוגמאות המקוריות  .5
 מקומם בוהתקנתם  -כפי שנדרש על פי התכנון שחזור פריטים שונים  .6

 
 עבודות הכנה ע״ג החזיתות  . ו

חץ אויר  ניקוי הקירות ותקרות של המבנה בהתזת מים בלחצים משתנים ובל .1
 הנחיית המפקח. ב

 פרוק של חלקי טיח רופפים ופגומים.  .2
פי סוג הסדק ושיפוץ יסודי של חלקי הקירות  - טיפול בסדקים שונים במבנה על .3

 והמחיצות לשימור )לבנים, אבן וכיו״ב(. 
   איתור ומילוי חללים בתוך קירות ומחיצות .4
 פרוק חלקי בטון רופפים ופגומים. רופפים וטיפול בטון.  .5
 פתחים בקירות.   שיחזור  .6
 ניקוי שטחי אבן.  .7

 
 )מההיבט של היציבות(  שימורי יקונסטרוקטיבשיקום  .ז

 ביצוע בדיקות מקדימות לבחינת היסודות.  .1
 הקמת תמיכות זמניות לכל האלמנטים והקמת מערכת פיגומים. .2
 ביצוע חיזוק מסדים לפי צורך. .3
 החלפת קורות פלדה .   .4
 השלמת יציקות בטון.  .5
 קונזולות. חיזוק מרפסות ו .6
 החלפת מרפסת דרומית.  .7
 חיזוק מערכת גג העץ והשלמת רעפים פגומים כולל בנייה של ארגז רוח היקפי.  .8
 התקנת מערכת מותחנים ועוגנים.  .9

 
 מערכות חדשות  הקמת  .ח

 . ד'וכגילוי וכיבוי אש   ,מתקני התברואה, החשמל, מזוג האווירהקמת 
 

 לשימור  המבנים והמתקנים  ושמירה על    הגנה  00.28
לשימור המתקנים  וכ  כל  העצים  גדרות,  בתוך  ו')מבנים,  המצויים  העבודה  (  לשימור  אתר 

יוגנו. הקבלן יידרש להקפיד על הוראות הביצוע המפורטות בסעיפים דלהלן, למניעת פגיעה  
 בהם.

, באמצעים אשר יאושרו ע"י  מרביתעבודות בקרבת מתקנים קיימים ייעשו בזהירות   .א
המפקח ובכלל זה בעבודת ידיים. חל איסור על הידוק ויברציוני בקרבת מתקנים  
אלו. הקבלן יצלם ויתעד את מצב המתקנים לפני תחילת העבודה על מנת שאפשר  

 יהיה לעקוב אחרי מצב המתקנים במהלך העבודות. 
אתר בו נדרשות עבודות  הקבלן יגדר, יעטוף, יתחום ויגן כל מתקן המצוי בתחום ה .ב

 ור. שמל
העבודה בכל    אתרעטף בגדר איסכורית כמפורט לגבי הגדרות מסביב לי כל מתקן י .ג
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מקרה של עבודה בקרבת מתקן המיועד לשימור כנ״ל, יודיע הקבלן למפקח על כך  
 בכתב ומראש. 

 הקבלן לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב. .ד
דה באופן מיידי, ידווח  בכל מקרה של פגיעה במתקן לשימור יפסיק הקבלן את העבו .ה

 למפקח וימתין להוראות. 
 אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים. . ו
לתקנם  י הקבלן   .ז ויידרש  לשימור  במתקן  פגיעה  או  נזק  לכל  מלאה  באחריות  ישא 

בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו. אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח. ביצוע  
ן יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר  התיקו 

יהיה רשאי לדרוש תיקון   בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, המפקח 
מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. בכל מקרה  

 ב בעבודתו. לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכו
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא   .ח

ובין אם לאו    "מחירון"יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב
 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 דוגמאות  00.29
לאישור המפקח, באופן מרוכז  יום ממועד צו התחלת העבודה ,    30בתוך  יציג  הקבלן   .א

או  ומסודר,   אותם  יזמין  בטרם  והמוצרים  האביזרים  החומרים  כל  של  דוגמאות 
 בביצוע המלאכות במפעל או באתר.בטרם יחל בייצורם או 

אבי טיפוס על פי תוכניות יצור    םדרש הקבלן להכין גילמוצרים שאינם מוצרי מדף י .ב
 אשר יוכנו על ידו מראש. 

הקבלן,   .ג ע"י  המסופקים  המוצרים  לכל  היתר,  בין  תתייחס,  המוצרים  תערוכת 
 בתחומים הבאים: 

 חומרי איטום, ערבים, דבקים. .1
 ד וצמנט מיצור חרושתי. חומרי מליטה על בסיס סי .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

 פרטי גגות עץ ורעפים.  .10
 מוצרי אבן.  .11
 דרש על ידי המפקח. י חומר או מוצר אחר שיוכל  .12

 הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר העבודה.  .ד
מ׳)לפי העניין( מכל העבודות שעליו    2מ״ר או    2כן יכין הקבלן, דוגמאות בשטח של   .ה

לבצע. הקבלן יבצע את כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות  
 וספות עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח לדוגמאות. נ

בצוע הדוגמאות עבודה ואבי טיפוס יעשה ע״י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן   . ו
 לבצע את העבודה כולה. 

במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן   .ז
י בו,  טיפוס  יתלויות  ואבי  דוגמאות  להגיש  הקבלן  המפקח.  דרש  לאישור  חדשים 

 הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות. 
לאלה  -אבי .ח שהיא  בחינה  מכל  זהים  ייצור  ובתהליכי  מחומרים  יבוצעו  טיפוס 

רשאי   המפקח  המפקח.  לאישור  ויעבירו  סוג,  מאותו  הפריטים  בייצור  שישמשו 
הייצור בתהליך  תיקון  או  שינוי  כל  ביצוע  על  דעתו  להורות  שיקול  לפי  כנדרש   ,

 להתאמת הפריט להוראות החוזה. 
המוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה המפקח.   .ט

)פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן    דוגמה שלא תאושר ע״י המפקח
יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות. דוגמאות שתאושרנה  

רשאי  ת יהיה  הקבלן  העבודה.  לסיום  עד  השוואה,  לצורך  העבודה  באתר  שמרנה 
שתהיינה   בתנאי  העבודה  בסוף  בפרויקט  התקנתם  לצורך  בדוגמאות  להשתמש 
 תקינות. הפריטים שיבוצעו ע״י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות. 
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תכניות הייצור המאושרות על  הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי   .י
אבי לייצור  ששימשו  הייצור  ובתהליך  מחומרים  ורק  ואך  המפקח  הטיפוס    ידי 

שאושרו על ידי המפקח. הייצור הסדרתי של כל הפריטים, בהתאם להוראות החוזה,  
לקבלן   המפקח  הורה  אם  אלא  המפקח,  הוראות  לפי  אחיד  ובקצב  במקביל  יהיה 

 אחרת.
ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא    למען הסר ספק יובהר כי   .יא

ובין אם לאו    "מחירון"יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב
 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 מידות בתכניות  00.30
על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות לביצוע.  ובכל מקרה   .א

במפרט עליו להודיע על כך מיד    אושתמצא טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים,  
למפקח אשר יחליט, לפי איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון זה תהא  

 סופית ומכרעת. 
לבדוק ולוודא    בעת. על הקבלן  הקיימיםנים  על הקבלן לבדוק התאמת התכניות למב .ב

והקונסטרוקציה של העבודה.    גם התאמת תכניות המערכות לתכניות האדריכלות 
 במקרה של אי התאמה יש לנהוג  לפי סעיף א'.

אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו/או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל, הוא ישא בכל   .ג
 אם לאו. התוצאות האפשריות, בין אם נראות מראש ובין

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא   .ד
ובין אם לאו    "מחירון"יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 אחסון  00.31
. האחסון יבוצע  ההמבנה ונועדו לשחזור יאוחסנו במכול כל האלמנטים שיפורקו מ .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  

תרשימים ימסרו למפקח    ימוקם על צידה הפנימי של דלת המכולה. העתקים של
 .באתר

לשימור כך שתתאפשר גישה נוחה לצורך הכנסה    הבקרבת המבנ  םתמוק  ההמכול  .ה
גדולים   פריטים  להכנסת  מספיק  רחב  יהיה  המכולה  פתח  פריטים.  של  והוצאה 

 ויכלול דלת הניתנת לנעילה.
לרבות שמירה על המכולה ועל תכולתה  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל   . ו

ה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד  ייחשב   ככלול במחיר העבוד
ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל    "מחירון"לכך סעיף  ב

 סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
 

 בדיקת מתקני חשמל   00.32

החשמ  . א  יבדקו  ל  מתקני   , שיבוצעו  הקבלן ע"י  ככל  מטעם  מוסמך    , חשמלאי 
ת  הבדיקה  המפקח  רישום  ו כל בהשתתפות  המפקח    בחתימתם דו"ח  ל  של 

 והקבלן. 

שי   קבלן ה  . ב  התיקונים  כל  את  ה י יבצע  בדו"ח  אישור   נ"ל רשמו  לקבלת  ו  עד 
 של המפקח.   הסופי 

תיעשה ע"י "חשמלאי בודק" מוסמך אשר    החשמל   ני בדיקה סופית של מתק  . ג 
 .  מפקח יוזמן ע"י ה 

דק יאשר את תקינותם ויתיר את  מתקני החשמל יתקבלו אך ורק אחרי שהבו  . ד 
 חיבורם למקור החשמל.  

חוזרת,   . ה  בדיקה  ונדרשת  החשמל  מתקני  את  אישר  לא  החשמל  בודק  כאשר 
 תבוצע הבדיקה החוזרת. 
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למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה,   . ו 
ובין    " מחירון " ב    ' לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע 

בגין   שהיא  סיבה  מכל  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  לאו  אם 
 ביצוע האמור לעיל.  

 

 פרוק וסילוק מוצרים וחומרים  00.33
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  

ככולל גם את פרוק המוצר החומר, העבודה,    במחירון  המוצר, החומר והעבודה המוצגים  
 המיועד לפרוק וסילוק ופינוי הפסולת לכל מרחק שהוא לרבות תשלום אגרות. 

 

 פועלים זמינים לרשות המפקח  00.34
פועלים אשר יופעלו ע"י המפקח לצרכי ניקיון    2הקבלן יעמיד ללא תשלום, לרשות המפקח, 

הפועלי  בהעמדת  אין  הבצוע.  תקופת  כל  למשך  המפקח  וסדר,  לרשות  כנ"ל  מחובתו    ם 
   ואחריותו של המפקח לסדר וניקיון.

 

 קורת העבודות י ב  00.35
הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים הדרושים   .א

לאתר או למקום העבודה של    סלהיכנלבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות  
 ן. י הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבני

יודגש כי הקבלן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה  מקובלים וסבירים עפ"י   .ב
 שיקול דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע. 

כל   .ג לפסול  רשאי  יהיה  כבלתי מתאימים  המפקח  לו  הנראים  עבודה  כלי  או  חומר 
וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  להתאמה   לעבודה באתר 

 לדרישות בחוזה וכל זה על חשבון הקבלן. 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה   .ד

ב לבצע את הוראות המפקח תוך  בהתאם לתכניות או להוראותיו. הקבלן יהיה חיי
 תקופה שתקבע ע"י המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין   .ה
 העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. 

דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה   . ו
 של משך הביצוע. 

המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה   .ז
 ולאופן ביצועה. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה, לא   .ח
ובין אם לאו    "מחירון"יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב

 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.    והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה
 

 אישור המפקח  00.36
אישור המפקח כמצוין בסעיפים השונים של מסמכי החוזה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו  
הבלבדית  לעמידה בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ועל פי כל דין. אישור המפקח אינו  

 מטיל כל אחריות המוטלת על הקבלן על המפקח.  
 הן. אישור המפקח בא בנוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואינו גורע מ

 

 ביומית   עבודה  00.37
עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח.    ביצוע

שלא אושרו באותו    עבצעו. ש"  בוהמפקח בכתב באותו יום    אישורטעון     שעבדו מס' השעות  
לפי המחיר שהוצע ע"י הקבלן בכתב   יקבעביומית    עבודהביצוע     ערךיום לא תשולמנה.   

מתאים   סעיף  בהעדר  הבניה  במחירוןהכמויות.  לענף  מחירים  מאגר  לפי  המחיר  יקבע   ,
ביצוע העבודה ביום  דקל התקף  של    שבהוצאת  כוללים  אחוזים  15בהנחה  אלו  .  מחירים 

   כלליות, הקבלן לא יהא זכאי לתוספת .  והוצאותבתוכם גם רווח  
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 דות נוספות בגין עבו   תשלום  00.38
 לאחר קבלת דרישה בכתב מהמפקח.   רקנוספות תבוצענה   עבודות .א
 . בחוברת א' על נספחיההמפורט   יייקבעו עפ"  הנוספותהעבודות   מחירי .ב
 בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות ובמפרט.  .ג
לכלל הסכם בדבר  על הקבלן יהיה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו   .ד

ת  צורת  או  לפי  ימחירה  המפקח,  לדעת  נוספת  עבודה  בגדר  שאיננה  או  מחורה, 
 הוראות בכתב מהמפקח. 

לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס   .ה
יחולו   שכזה,  ומתן  במשא  הכרוכות  ההוצאות  וכל  לשינויים,  או  נוספות  לעבודות 

 עליו. 
 

 הובלות נסיעות ו  00.39
 מודגש בזאת שלא ישולם לקבלן עבור נסיעות, הובלות וכו',  

 

 ובמת הרמה   פיגום  00.40
במידת   .א יעוגן  הפיגום  העבודה.  משרד  בדרישות  ויעמוד  ובטוח  תקני  יהיה  הפיגום 

האפשר דרך הפתחים לחלקי מבנה פנימיים או למזוזות הקיימות בלבד, וזאת על־
המבנה, ומפגיעה באלמנטים דקורטיביים.  מנת להימנע מתיקונים בקירות החוץ של  

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו היחידה    הפיגום יכיל בכל קומה חיבור למים,
דין. בכל מקום שתתעורר סתירה    של הקבלן ליציבות הפיגום ועמידה בדרישות כל

בין האמור לעיל לדרישות כל דין יביא הקבלן את הדבר בפני המפקח ויפעל על פי  
 ות כל דין. דריש

במקומות בהם יהיה צורך להשעין ו/או לקשור את הפיגום לקיר, יפרק הקבלן את   .ב
נם מקומות  י כטה, יתקיההשענות והקשירות לאחר השלמת הטיח ולפני בצוע השל

ויבצע תיקונים במקומות הקודמים. בכל מקרה לא יתקבלו פגמים  מתוקנים  חדשים  
 ם מקורם בחיבורי הפיגום. ו/או סימנים בטיח לאחר פרוק הפיגום גם א

מים.   .ג וחיבור  מים  טפטפות  עם  גאוטכני  בד  ביריעות  גובהו  לכל  יכוסה  הפיגום 
ושרידי   האוויר  המים,  לחצי  רוח,  בפני  לעמוד  שיוכלו  כך  לפיגום  יעוגנו  היריעות 
להבטיח   הקבלן  על  והעובדים.  והשבים  העוברים  את  לסכן  מבלי  הניתזים  הטיח 

הפיג בין  סביר  עבודה  בצורה  מרחק  לעבוד  המלאכה  לבעלי  יאפשר  לקיר אשר  ום 
ים, מרפסות  ר שיטתית ורציפה ללא הפרעות. במקומות בהם קיימות בליטות )ארק

על   האחראי  ע״י  ואישורו  הפיגום  הקמת  תום  עם  דומה.  מרווח  יושאר  וכיו״ב( 
הבטיחות מטעם הקבלן, יובא הפיגום לאישור המפקח. רק לאחר אישור המפקח  

 רשאי הקבלן להתחיל בעבודות. יהיה  -בכתב 
פיגומים ובמות הרמה שידרשו אם ידרשו לצורך ביצוע העבודה ,יסופקו ע"י הקבלן   .ד

 ועל חשבונו. 
 

 העבודה   קבלת  00.41
 ראשונה  קבלה .א

   הקבלן    י"ע  המבוצעת  העבודה  ותימסר  תבוצע,  עם סיום ביצוע של כל עבודה  .1
  עד   העבודה  את  גמר  הקבלן  המפקח  שלדעת  אחרי  ורק  אך  אולם,  למזמינה

 .  ראשונה קבלה עריכת  כדי

  ח" דו  בבדיקה   המשתתפים  לכל  המפקח  יעביר  הראשונה  הקבלה  לאחר .2
  פגמי   תיקון  על  לקבלן  וההוראות  המשתתפים  הערות  תיכללנה  ובו  מסכם
  לסיום   תאריך  ייקבע  וכן,  וכדומה  דרושות  השלמות,  בבדיקה  שנתגלו  ביצוע

 . ל"כנ וההשלמות  התיקונים

  לספק   חייב  הקבלן  יהא  הקבלה  הליכי  לגבי  ובחוזה   לעיל  לאמור  בנוסף .3
  כל   את ,  ראשונהה  הקבלה  לקראת   ועדיף,  הסופית  הקבלה  לפני   למפקח 

מכון  ,  חשמל  חברת  אישור   כגון,  הספציפיות  למערכות  הדרושים   האישורים
 . גמר תעודת לגבי כנדרש העבודה  לכללו, ב" וכיו מוסמך בודק, התקנים

  והספקים   והקבלנים  המשנה  קבלני   כל  של   רשימה  הקבלן  יספק  ל" לנ  בנוסף .4

 (  AS MADE) עדות תכניות וכן  במבנה עבודות   ביצעו אשר האחרים
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 סופית קבלה .ב

 .  סופית  קבלה תיערך, הקבלן ידי על ל "הנ הפגמים  תיקון תום עם .1

  או   המוקדמת   הקבלה  ח "בדו  צוינו  אשר  התיקונים   כל   בוצעו  ולא   במידה .2
  כל  את  סיפק   לא   והקבלן  במידה  או  נוספים  פגמים  בבדיקה   ויתגלו   במידה

.  חדש  מסכם   סיור  המפקח  יערוך  לעיל  כנדרש  העדות   ותוכניות  האישורים
  ידי   על,  הסיור  ח"בדו   הכלולים  והדרישות  התיקונים  השלמת  תום  ועם

  התיקונים   ביצוע   אי.  סופית  קבלה  לשם  נוספת  בדיקה   תיערך  אזי ,  הקבלן
  לקבלן  תשלומים  לקצץ  או/ו   לעכב  למזמינה   יתיר   המפקח   י"ע   שייקבע  בזמן
בגין טיפול    15%בתוספת    הקבלן   חשבון  עלבעצמו    התיקונים  לבצע  כן  וכמו

 על ידי המזמינה. 

  תמולא ,  בבדיקה  המשתתפים  מצד  כלשהן  הערות   תהיינה  ולא  במידה .3
 ".  העבודה  קבלת תעודת"

 
   הבדק  שנת בתום קבלה .ג

של  לצורך החוזה,   .1 פירושו: תקופה  של    12תקופת הבדק  מניינה  חודשים. 
השלמה   תעודת וקבלתהזמנת עבודה   כלתקופת הבדק יתחיל מיום השלמת 

 . המזמינה  ידי  על עבודה   הזמנתל

נתהווה, תוך תקופת הבדק, נזק, או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה   .2
חייב הקבלן לתקן   -  בתנאי החוזה או שימוש בחומרים פגומים, כפוף לאמור  

   המזמינה.כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת 

, רשאית המזמינה לבצע את  נזק, או פגםיום את    30לא תיקן הקבלן בתוך   .3
 .15%כות מהמגיע לקבלן את מלוא עלות התיקון בתוספת  התיקון בעצמו ולנ

ים ופגמים בעבודות )שיתגלו אם יתגלו( אשר מועד סיומן  נזקלהבטחת תיקון   .4
  1%בשנה האחרונה לפני סיום החוזה, יפקיד הקבלן ערבות בנקאית שערכה  

 מערך העבודות שהושלמו  בשנה האחרונה. 

 
 סגירת הזמנת עבודה  .ד

הכלולה בכל הזמנת עבודה, יכין הקבלן וימסור טופס סגירת  עם סיום עבודה   .1
 עבודה אשר יכלול את הפרטים הבאים: 

 מועד הזמנת העבודה.  .2

 מועד סיום העבודה.  .3

 כתב כמויות ומחירים של העבודה שבוצעה בפועל, מאושר על ידי המפקח  .4

 .( AS MADE) עדות  תכניות .5

 טופס העדר תביעות.  .6

 חתימת הקבלן.  .7

סגירת הזמנה ע"י המזמינה יהווה תנאי לתשלום חשבון סופי  אישור טופס   .8
 לכל הזמנת עבודה. 

 
למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד   .ה

ובין אם לאו והקבלן לא    "מחירון"ב  ' בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 
 

 תעודות אחריות  00.42

מונפקות תעודות למסור הקבלן על עבור או יצרנים י"ע אחריות,  אותם יבואנים,   כל 
אחריות לצרכן   תעודות מסירת של דין פי על חובה קיימת שלגביהם המוצרים/החומרים

 שאין למרות   החוזה,   ממסכי באחד כזו דרישה הייתה אם קיימת תעודה כזו או     וכן

 .דין פי על כזו לגביהם חובה
 

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  
יה זכאי לכל  ובין אם לאו והקבלן לא יהב"מחירון"  ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע'   

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
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 שמירה על עבודה ציוד ומוצרים בזמן העבודה  00.43
הקבלן לבדו יהיה אחראי לשמירת עבודותיו, כליו  ומוצריו באתר העבודה ולהשגחה  .א

 עליהם.  
במקרה של נזק, אובדן, גניבה או פגיעה,  או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא,  .ב

יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המצב לקדמותם, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק  
 מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח. תהה  העבודה במצב המתאים,  

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ג
בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע'  ב"מחירון" ובין אם לאו והקבלן לא 

 לעיל.   יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 
 

 העסקת קבלני משנה  00.44
יום ממועד צו    5על הקבלן להציג לאישור המזמינה את רשימת כל קבלני המשנה תוך   .ג

 התחלת העבודה  . 
המזמינה תהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי לאשר או לדחות כל קבלן משנה אשר לדעתו  .ד

 אינו מתאים לעבודה. 
ככלול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב     .ה

ובין אם לאו והקבלן לא   " מחירון"ב    יףבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע
 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 

 מסירת עבודות לקבלנים נוספים  00.45
חוזה   נשוא  הקבלנים   למאגר  שנבחרו  הקבלנים  עם  בהתקשרות  את אין  לחייב  כדי  זה 

עבודות   כל  את  לבצע  כלשהו  באופן  ההמזמינה  ובנייה  השימור,  בנייה  תוספות  שיפוצים, 
נוספים   קבלנים  עם  גם  עבודות  לבצע  רשאית  והמזמינה  לבדם  אלו  קבלנים  עם  חדשה  
ואחרים )אף אם אינם כלולים ב"מאגר הקבלנים"( והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא  

הקבלנים במאגר. הזכייה במכרז זה אינה מעניקה לקבלנים במאגר כל בלעדיות לביצוע  מצד  
עבודות דומות עבור המזמינה. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כל שהיא בגין העסקת קבלנים  

 נוספים.
 

 ותיק תיעוד    MADE -ASתוכניות עדות    00.46

 תוכניות עדות  . א 
 לאחר בצוע  ( MADE-ASעל הקבלן לספק תוכניות מעודכנות ) .1
  מזמינה אשר תימסר לו ע"י ה  הקבלן  מתחייב לקלוט  את מערכת התוכניות  .2

באופן שוטף ע"פ  (  מזמינהאשר יסופקו לו ע"י ה)     Autocadבמחשב ותוכנה  
( הבצוע   לאחר  עדות  תוכניות  למערכת  להפיכתה  עד  בפועל,     Asהמבוצע 

Made .) 
  הםצוע בפועל על כל חלקי ע"פ הביהמתקנים והמערכות התוכניות יתארו  את   .3

  ויסומנו בהם כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות 
 מאושרים ע"י המפקח. 

   לגבי השינויים שנעשו.   את כל האינפורמציה  מזמינהלהקבלן מתחייב להעביר  .4
או דיסק און    CD( ע"ג  םאוריגינליאת תכניות העדות )  מזמינההקבלן יספק  ל .5

)לפי  המפקח(    קיי  דיגיטאלית  חתומות  בחירת  הפרויקט    ע"יחתימה  מנהל 
 מנהל הפרויקט מטעמו   חתומות ע"יוכן שני עותקים קשיחים )נייר(   .מטעמו

 

 ספר מתקן  . ב 
 תכולה .1

 ספר המתקן יכלול את : 

כל הוראות ההפעלה האחזקה ההדרכה   למתקן שהוקם ובכלל   −
וחומרי   אלמנטים  קטלוגים,  אחריות,  תעודות  שמות  זה  גמר 

גוונים, מספרים   )לרבות פרטי התקשרות(,  המוצרים, ספקים 
 קטלוגים, סדרות, וכדומה( 

מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית של   −
לרבות   בהן,  הטיפול  ואופן  שכיחות  תקלות  טבלת  המתקנים, 
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אשר   הפעולות  הבנת  לשם  הדרושים  שרטוטים  או  דיאגרמות 
התחז  ועובד  הטכנאי  מונע  על  לטיפול  הוראות  לבצע,  וקה 

ולאחזקה כפי שנמסרו לספק ע"י יצרני הציוד, לרבות מערכי  
פעולה   כל  הכוללים  וכו',  "חודשי",  "שבועי",  "יומי",  טיפול 
אשר על עובד האחזקה לבצע במועדי הנכון, על מנת לשמור על  

 המתקנים במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת  קיומו. 

 ודק מוסמך לכל הציוד הנדרש. תעודות בדיקה של ב  −

 . ן תעודות בדיקה של בודק מוסמך למערכות החשמל למיניה  −
 

 .CD עותקים קשיחים ועותק אחד על 2-ספר מתקן יוגש ב
 

על הקבלן לתאם עם המפקח הגשת  פרטי ספר מתקן שאינם כלולים בנספח  
 ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר.  

 
 הדפסה .2

 ( תמלילים  במעבד  המתקן  WORDתתבצע  לספר  ויצורף  דיסקט  על  יועלה   ,)
 בתוכנה שתותאם עם המפקח.

 
 כריכה .3

יהיה   שניתן  בצורה  הכריכה  בתוך  יונחו  העמודים  כל  קשה.  תהיה  הכריכה 
יהיה צמוד   נוספים. לכריכה  או להוסיף עמודים  להוציאם בקלות, להחליפם 

 נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים.  
 

 צבע הכריכה  .4
של    כריכה  צבעי  להלן.  המצוין  פי  על  יהיה  הכריכה  גבי  על  הכותרת  דף  צבע 

 יתואמו עם המפקח.   -מערכות שאינן מצוינות להלן 
חזית   על  גם  כאמור  יהיה  המצ"ב   מתקן"  "ספר  במתכונת  הראשון  העמוד 

 הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים. 
 

המערכת   ושם  הפרוייקט  שם  מתקן,  ספר  המילים  יודפסו  הקלסר  של  בצדו 
 כל זאת על רקע צבע המערכת. - אליה משתייך ספר המתקן 

 
 מועד הגשה .5

ימים לפני סוף תקופת    30הקבלן יספק למפקח מהדורה ראשונה של ספר מתקן  
 הביצוע.  

 תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם. 
 

 השלמת נתונים  .6
לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה"  

ח נתונים נוספים  ועד לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למפק
 לכל סוגי השינויים שחלו לגבי המהדורה הראשונה. 

יהיה   שניתן  כך  החוברות  דפי  הוכנו  שבה  בצורה  יוכנו  החדשים  הנתונים 
 להכלילם בחוברות שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים.

 

 הדרכה  . ג 
בשימו  והמערכות   המתקנים  משתמשי  את  ידריך  במתקנים     ש הקבלן 

והמערכות  ובכלל זה במתן "עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ ממעלית במקרה  
 של הפסקת זרם או במקרה של תקלה אחרת 

 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב   ככלול במחיר העבודה,   . ד 
ובין    " מחירון " ב    ' לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סע 

ו  לאו  בגין  אם  שהיא  סיבה  מכל  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 
 ביצוע האמור לעיל.  
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 התמורה  00.47

 התמורה שתשולם לקבלן בגין העבודות  .א
שבוצעו    לכמויות תהיה בהתאם    העבודההתמורה שתשולם לקבלן בגין ביצוע   .1

לאחר ההנחות בהן נקב    " מחירון" ב  במכפלת מחירי היחידה ש  בפועל )מדידה( 
 ., ועל פי ההגדרות שבמסמכי ההסכםהקבלן

 

הכללי   .2 המפרט  להוראות  בהתאם  יהיו  הסעיפים  ותכולת  המדידה  אופני 
 (.2לעבודות בנייה )מסמך ג'( והמפרט המיוחד )מסמך ג'  

 
 לא תשולם כל תוספת בגין עבודה בנפחים, שטחים וקוים קטנים ומוגבלים.  .3

 
 

 המחירים תכולת   00.48

במחיר העבודה בין אם נכלל בתכולות  יהיה כלול    במסמך זה  כל האמור והמפורט  .א
בגוף    "מחירון"בהעבודה/פריטים   במפורש  צוין  לא  הדבר  אם  וגם  לאו,  אם  ובין 

אזכורי משפטים כגון "המחיר  הסעיף במסמך זה, למעט אם צוין מפורשות אחרת.  
ת יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או  כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודו

כלליות  "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מ
 .  בסעיף זההאמור 

 

השונים   .ב היחידה  ובתוכניות    "מחירון" במחירי  במפרטים  האמור  כל  את  כוללים 
רש  לרבות כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם הדבר לא צוין במפו

בחשבון   זאת  לקחת  הקבלן  ועל  המפקח  ע"י  נדרש  אך  החוזה,  ממסמכי  במסמך 
 במחיר הצעתו. 

 

לצורך בצוע    "מחירון"בוניתן  להפעיל סעיפים שונים  בכל מקרה מובהר כי במידה   . ג 
למשל ביצוע  ביותר,  מחיר הנמוךהסעיפים ב ישולם לקבלן לפי - אותה עבודה/פריט

המפקח לבדו יבחר    .ח הקיים וביצוע טיח חדשתיקוני טיח או לחילופין פרוק הטי
כל   ללא  המפקח  הכרעת  את  יקבל  והקבלן  העבודה,  תבוצע  לפיהם  סעיפים  את 

 הסתייגות, דרישה או תביעה. 
 

בשלבים   .ד העבודה  בצוע  בגין  פיצוי  או  תמורה  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 
מתמשך ולא תעמוד לו בעניין  ובהזמנות עבודה נפרדות ובכלל זה תוספת בגין ניהול 

 . מזמינהזה כל בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית כנגד ה
 
 

 
       _____________________ 

 חתימת הקבלן
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד
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 פירה עבודות עפר ועבודות ח - 01 פרק

 

 כללי  01.01

, אלא  עבודות עפר  - 01בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  ה תבוצענ,כל העבודות  .א
 . אם נדרש במפרט המיוחד להלן אחרת

המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה לחפירה בכל סוג של   .ב
 קרקע וכן לחציבה בסלע, אף אם לא נזכרת חציבה במפורש.

לבטיחות עבודות  על הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ו .ג
 העפר המתבצעות באתר על פי החוקים והתקנות. 

 

 הידוק תחתית חפירה  01.02
מהצפיפות המכסימלית לפי מודיפייד    95%יש להדק את תחתית החפירה לצפיפות העולה על  

 ס״מ לפחות. 15א.אש.הו. לעומק של  
 

 ויים בחפירה לעי 01.03
כל עבודות ההידוק. הקבלן  חפירה לעיבויים ברצפה, קורות יסוד וכד׳, תבוצע לאחר גמר  

יבצע את החפירות המקומיות בזהירות מרבית ע״מ שלא לערער את המילוי בקרבת החפירה.  
 השלמת עודפי חפירה יעשה ע״י בטון רזה בלבד 

 

 נה קייםבעבודה ליד ובתוך מ 01.04
עבודות עפר תבוצענה בסמוך ליסודות ועמודים ובתוך חלקי מבנה קיימים, במקומות צרים 

 שה ולעבודה. וקשים לגי
העבודה תבוצע בכלים מתאימים ובעבודת ידיים באופן זהיר למניעת נזקים למבנה, חלקיו  

 ומערכותיו. כל נזק שייגרם למבנה יתוקן ע״י הקבלן . 
)בכל    עבודות עפר תבוצענה רק לפי אישור בכתב מהמפקח. הקבלן לא יחל בעבודות חפירה

 יום חפירה( אלא בנוכחותו של המפקח.
 

 ם עבודה בשלבי 01.05
ומיתקנים   למבנים  ובקרבה  בסמוך  בתוך  החפירה  שעבודת  בחשבון  להביא  הקבלן  על 

 , בשלבים תוך כדי ביצוע תמיכות זמניות על כל המשתמע מכך.בזהירותתתבצע  קיימים,  
 

 חפירה מיותרת  01.06
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התוכנית, 

ס"מ עם   15, מאושר ע"י המפקח, בשכבות של  מצע סוג א'ן את עודף החפירה בימלא הקבל
לפי    98%הרטבה והידוק במכבש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות 

שיטת מודיפייד א.א.ש.הו. עבדוה זאת תעשה כולה על חשבונו של הקבלן. בכל מקרה 
בתוכנית לא יחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן 

 תמורה כלשהיא עבור חפירה זו.
 

 הגנה על אלמנטי שימור 01.07

 הגנת אלמנטי שימור   .א
עץ    'ץאו סנדווי  OSBהגנת על אלמטי שימור  תעשה לכל היקפם על ידי לוח   .1

יורחק מהאלמנט    18לבוד בעובי   יריעת הגנה נושמת, חיפוי העץ  גבי  על  מ"מ 
לשימור   על ידי שומרי מרחק באופן שלא תכלא רטיבות בין האלמנט ללוח  

 ההגנה. 
או   .2 פגיעה, חיבור  לא תותר  יזוז בעת השימוש.  יקובע באופן שלא  לוח ההגנה 

 חדירה לאלמנט המיועד לשימור 
נחו בעמידה על משטח מורם ויבש המאפשר את כניסת  יו מפורקים    האלמנטים .3

 . לאלמנטהאוויר גם תחת 
 מילוי רווחי העיטורים יעשה בנסורת או חומר לא אטים אחר. .4
 חיפוי  שימשת החלון באמצעות ניילון בועות  .5
 זגוגיות "ויטראז'" יקבלו הגנה נוספת הכוללת : .6

 חומר מגן על העופרת לפני יריעות ההגנה.  ( א)
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 . על ידי משמר בעל נסיוןהדבקת יריעות יוטה  ( ב)
 

 

 אופני מדידה  01.08

     . ללא מרחבי עבודה   המידות התאורטיות שבתוכניותתימדדנה לפי    העפרעבודות   .א
 לא יובאו בחשבון שינוי נפח האדמה בעת ביצוע החפירה.  .ב

המיוחד    , המפרטעבודות העפר תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט הכללי .ג
 והתוכניות.   כנ"ל

  :עבודות חפירה לכל צורך שהוא תימדדנה לפי נפח במ"ק ותכלולנה גם .ד
חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשר עשויים להיתקל בהם   .1

 כולל חציבה, חפירה לקרקע רטובה וכו'. 
 סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה לחדירת מים מהסביבה.  .2
פון בכל מקום שיידרש עיבוד מרחבי עבודה, שיפועים וכו' וכל עבודה  תימוך ודי .3

 שהיא הדרושה לביצוע עבודות החפירה ו/או המילוי. 
 חפירה בשלבים.  .4
 חפירות גישוש  .5
 חפירה בסמוך ובתוך מבנים ומתקנים קיימים.  .6
מבנים תת קרקעים,  מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו    מילוי חוזר  .7

 העפר החפור מחוץ לגבולות האתר   וסילוק יתרת  בורות, קורות יסוד וכד'
 לצרכי מילוי חוזר אם ידרש.  אחסון זמני של קרקע חפורה  .8
האגרות והתשלומים  פינוי עודף העפר למקום שפך מאושר   לרבות ההובלות.   .9

 הרשויות בגין שפיכת החומר במקום שפך מאושר. אשר יידרשו על ידי  

הגנה על אלמנטי שימור במעטפת הבניין ובחדרי המדרגות של אותו בניין תחשבנה   .ה
 . ככלולות במחיר העבודה ולא תימדדנה בנפרד
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 עבודות בטון יצוק באתר- 02ק רפ
 

 ן סוג הבטו 02.01
חשיפה    - סוג הבטון בכל המבנה, אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיה ב תקן    5דרגת  לפי 

   .11830ישראלי  
 

 תנאי בקרה  02.02
 תנאי הבקרה יהיו טובים לכל סוגי הבטון. 

 

 הכנות ליציקה  02.03
 על הקבלן לבצע מדידה של המצב הקיים לפני תחילת העבודות. 

ביחס   קיימים  אלמנטים  במיקום  או  במידות  סטיות  יתכנו  כי  הקבלן  לב  לתשומת  מופנה 
 לתכניות. 

 המידות לאלמנטים הקיימים משוער בלבד ומבוסס על התכנון במקור.מובהר בזאת כי 
 על הקבלן לוודא מיקום האלמנטים הנ״ל לפני תחילת ביצוע עבודות היציקה. 

יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון. יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון    םבימי שרב וחו
וע סדיקה פלסטית. לא תורשה  מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למנ

 מע׳ צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח.  30יציקה בטמפרטורה העולה על 
יציקת    קוצים, לפני  הבטון  לאלמנטי  יוכנסו  וכו׳  מעברים  ברגים,  שרוולים,  עיגון,  אביזרי 
 הבטון. 

 ל לגבי אביזרי ניקוז, מחסומי רצפה וכדומה. נ"כ
ע״י   בחתך  הזיון  של  מיקומו  מרחקיובטח  במיקום    שומרי  ויציבים  מתאימים  מתועשים 

 ובמפלס שנקבע בתוכניות. 
שעות    48אין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו עם הודעה מוקדמת של  

 לפחות. 
 

  ותטפס 02.04

 כללי  .א

 . 904בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר  תבוצענה ות  הטפס .1
קרקעיים, יהיו  -המבנים התתכל התבניות, לרבות צידם החיצוני של קירות   .2

 עשויים מלבידים חלקים ונקיים. 
ידי  - עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות תבוצע על .3

 אלמנטי החיזוק )דיוידג(. 
- הפינות של כל האלמנטים שאינם מתוכננים לקבל טיח, לרבות אלמנטים תת  .4

 ס"מ.  1.5/1.5רקעיים, יהיו קטומות, ע"י סרגל משולש במידות ק
 

 דומהחורים וכים, שרוולים, רמעב 02.05
הבטוני של  יציקתם  הדרושות  םלפני  להכנות  הקשורים  הפרטים  כל  את  לברר  הקבלן  על   ,

פתחים,   חריצים,  המעברים,  כל  של  תכניות  להכין  הקבלן  באחריות  זו.  בעבודה  בבטונים 
 םהכל על מנת שיוכל לעצבסרגלים, פרופילים ועוגנים/ברגים לביטון וכו׳,    מגרעות, שרוולים,

 ו/או להתקינם בטפסנות מראש.
על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח לכל הפרטים הנ״ל לפני היציקה. לא תורשה יציקה  
בכל   נקט  הוא  וכי  בידו  נמצא  אומנם  לו  הדרוש  המידע  כל  כי  יוודא  הקבלן  אישור.  ללא 

צור לעיל ללא  חיצוב של האמצעים הדרושים להוצאה לפועל של כל האמור  ך בהריסה או 
 חלקי בטון יצוקים.

 

 אשפרה 02.06
ועל הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה    02.08  סעיף  העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  

 לתנאי האיזור. 
 

 חיבור אלמנטי בטון 02.07
 חיבור אלמנטי בטון בטון חדשים לאלמנטי בטון ישנים ובהפסקות יציקה יעשה דלקמן:
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זהיר של חלקי מבנה קיימים לצורך החדרת הבטון  סיתות, חציבה ופרוק  .א
והתחבוריות בין ישן לחדש ובכלל זה פירוק טיח, חציבה בקירות בנויים וחציבה  

 בבטונים קיימים. 
חציבת "שקעי תמיכה" כפי שהם מופיעים בתכ' הקונסטרוקציה לצורך תימוך הקיר   .ב

 הקיים וחיבורו לקיר החדש. 

 מתגמירים צבע, טיח חיפוי וכו'.פני הבטון ישן ינוקו   .ג
 מ"מ וינוקה.    5הבטון יחוספס לעומק של  .ד
 במידת הצורך לפי המפורט בתוכניות תסותת מגרעת ליצירת תושבת.  .ה
 יחוברו קוצים/עוגנים לפי הנדרש בתוכניות.  . ו

   EC  – 110   -פני הבטון הישן יורטבו. ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה  סיקה טופ  .ז
 מ. מ" 2 – 3בעובי  

 ע"ג המריחה כנ"ל בעודה  רטובה תבוצע היציקה  החדשה. .ח

 

 דיוק בעבודה 02.08
דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, תהיה לפי טבלת  

 (. 1)חלק  789הדרגות בת״י 
 )פלוס מינוס(. הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת 

 

 ופיגומים מיוחדים ות כתמי 02.09
בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים לתמיכת היציקות של רכיבי בטון למיניהם, אשר   .א

הקבלן ישתמש בהם באופן שוטף במהלך עבודתו, קיימות עבודות הדורשות תמיכות 
ובהם תמיכות ופיגומים לרכיבי שלד שאינם מסוגלים לשאת את    ופיגומים מיוחדים,

ו ייתלו לחלקי מבנה אחרים שבוצעו בשלב מאוחר יותר  עצמם, עד לאחר שיחוברו א 
או לרכיבי שלד שכבר נוצקו והתחזקו, אך אינם חזקים דיים לשאת את העומסים של  

 רכיבי בטון אשר נוצקים מעליהם. 
כל התמיכות והפיגומים הזמניים שהוזכרו לעיל או הנדרשים לצורך ביצוע העבודה,  .ב

הקבלן    ליציקות הרגילות יתוכננו ויבוצעו על ידיכמו גם התמיכות והפיגומים הנחוצים  
 באמצעות מהנדס מוסמך, מומחה ומנוסה בעבודות מסוג זה.

הקבלן יתכנן את התמיכות והפיגומים בהתאם לעומסים הפועלים או שעלולים לפעול   .ג
ועל פי כל כללי   עליהם בשלבים השונים של ביצוע העבודה, בהתייחס לגובה שלהם 

הבטיחו וחוקי  מערכת  התקן  של  מפורטות  תכניות  למפקח  יגיש  הקבלן  בעבודה.  ת 
התמיכות   וליציבות  לחוזק  לטיב,  הבלעדית  האחריות  כנדרש.  מקום  בכל  התמיכות 
והפיגומים הזמניים, גם אם המערכת אושרה ע״י המפקח, וכן לשמירת שלמות רכיבי  

 המבנה עליהם עומדים הפיגומים והתמיכות, תחול על הקבלן בלבד. 
לד .ד כל מרכיבי  כדי  ולהכיר את  ללמוד  חייב הקבלן  לתכנן את מערכת התמיכות,  עת 

העבודה, צורת הפתרון הסטטי של המערכת הקונסטרוקטיבית, את משקל הרכיבים  
מיועדים לתמיכה, את העומסים העתידים לפעול על התמיכות וכן כל מידע רלוונטי  

לתכנן את מכ יידרש הקבלן  הללו  הנתונים  כל  פי  על  ומערכת בנושא.  הפיגומים  לול 
התמיכה לקבלת המשקלים והעומסים בכל שלבי הביניים של ביצוע העבודה. הקבלן 
כללי  כל  פי  ועל  מקצועי  באורח  התמיכות,  מערכת  את  ולתכנן  לחשב  אחראי  יהיה 

 התקנים הרלוונטיים לנושא. 
 

 חגורת חוסמת מים  יציקות 02.10
פתוחות וגגות תבוצע    בהיקף אזורים רטובים המיועדים לאיטום כגון, מרפסות .א

חגורה חוסמת מים, שתפקידה למנוע מעבר מים במילוי שמתחת לריצוף בין האזור  
 ה״רטוב" לבין האזור ה״יבש".

 החגורה תעוגן לבטון התקרה הקונסטרוקטיבית בקוצים. .ב
 מערכת האיטום תעלה על החגורה, תכסה אותה ותתחבר לאיטום הקיים.  .ג
ס״מ מעל גובה הריצוף. גובה החגורה בסף   7גובה החגורה מתחת לקירות יהיה  .ד

 הדלת יגיע עד לתחתית הריצוף. אליו. בתחתית החגורה תבוצע רולקה .  
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 פלדת הזיון 02.11

 חלקים.  5 -: פלדה לזיון בטון  4466פלדת הזיון תתאים לדרישות התקן הישראלי  .א

ו/או מוטות ברזל    893מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י  .ב

 רתיך.  400Wאו   500W. ברזל ACI318, 315, וכן לפי  739מצולע לפי ת"י 

. כל הפלדות  ASTM:A185, וכן לפי 4466רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י   .ג

 . 60בדרגה  ASTM:A60יעמדו בדרישות  

ברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש  על הקבלן להוכיח לח .ד
 בה  עומדת בכל דרישות התקנים. 

 

 שיקום בטונים 02.12

 כללי  .א
לפי הנחיה  בטונים בהם נתגלה הזיון בפרט יעשה  שיקום בטונים בכלל ו שיקום

 בכתב של המפקח. 
 

 תמיכות  .ב
  . לאחר בדיקת התמיכות ואישורן ע"י  לפני תחילת עבודות החיצוב יוכנו תמיכות

 המהנדס מטעם הקבלן יוזמן המפקח לבדוק את התמיכות.
 

 הורדת טיח   .ג
 בשלב ראשון יורד הטיח מכל חלקי הבטון המיועדים לתיקון.  

 

 סיתות וחיצוב  .ד
החיצוב ייעשה בכל מקום בו נראים פגמים וסדקים המעידים על תחילת קורוזיה    .1

ובכל מקום בו לבטון צליל חלול בבדיקה בפטיש. בכל מקרה יש לסלק כל בטון  
נפגע מריכוזי מלחים או  סדוק סדיקת שטח,    רך, מתפורר,   פניו  בטון שמרקם 

בו   ובטון  חצץ  תפרחות  קיני  אתנראים  להוריד  יש  כן  כמו  המלט    .  עודפי  כל 
עוברים   סדקים  יש  בו  מקום  בכל  יציקה.  תחילת  או  בגמר  שמקורם  מהבטון 

ס"מ    2-עמוקים ייעשה חצוב מצידי הסדקים. בכל מקרה יעלה עומק החיצוב ב
 לפחות על עומק הבטון שנפגע. 

על רוחב ואורך הבטון שנפגע )לפחות    ס"מ    6רוחב ואורך החיצוב יעלה בלפחות   .2
מכל צד(. עבודות החיצוב כוללות גם חיצוב מעל ומתחת למוטות פלדה    ס"מ    3

מסביב לכל מוט שנפגע או מסביב לחריץ  מ"מ     10   לפחות  -שנפגעו מקורוזיה  
מכל  ס"מ     3-שנשאר לאחר סילוק המוט אם היה צורך לסלקו, ובאורך העולה ב 

מוט ע"י קורוזיה, הכל בהתאם  לתכניות ו/או להוראות  צד במקום שבו נפגע ה
 במקום.   המפקח

המ .3 להוראות  בהתאם  ייעשה  שנפגעו  הפלדה  לפרופילי  מסביב    פקח החיצוב 
אישור   הטעונים  קלים  מכניים  בפטישים  בזהירות,  ייעשה  החיצוב  במקום. 

מראש. באזורים רגישים במיוחד ייעשה החיצוב בעבודת ידיים, בפטיש    פקח המ
 איזמיל.   וב

הבטון.   .4 לפני  ניצבת  ובזווית  ישר  בקו  יעובד  שיתוקנו,  המקומות  שטחי  היקף 
ידי      העיבוד על  אבןיעשה  במשור  הבטון  ניסור  לפני  ניצב  בחיצוב  או  בדיסק   ,

או   שבמלט  הגס  האגרגט  של  המרבי  הגרגיר  גודל  שניים  פי  על  העולה  ולעומק 
פחות. לא יוחל בכל עבודת  ל  מ"מ    5בבטון לתיקון, אך בכל  מקרה לעומק של  

 .  פקחסיתות לפני קבלת אשור המ 

בכל   לסיתות שנעשה לפני המשך עבודות התיקונים פקח יש לקבל את  אישור המ .5
 מקום ומקום.  
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 סילוק מוטות הזיון והחלפתם  .ה
ייחתכו המוטות הפגומים ובמקומם יורכבו מוטות    פקחבמקומות שייקבעו על ידי המ 

מתאים. מוטות חדשים  במשור מכני    חדשים בקוטר הקיים. חיתוך המוטות ייעשה
או    לבטון  יחוזקו  המוטות  מיוחדים.  עוגנים  עם  בבטון  ויעוגנו  לקיימים  ירותכו 

שומרי מרחק מבטון צפוף בכמות המבטיחה יציבותם  בעת פעולות    טפסות בעזרתל
יורחקו המוטות  התי ועובי    ½ ס"מ  קון. בכל מקרה  לפחות  מפני הבטון החצובים 

 .  פקחלפחות, אלא אם אושר אחרת ע"י המ ס"מ  1.5הכיסוי לשפה החיצונית יהיה 
 

   הברזל ניקוי  . ו
מכל    .1 שנחשפו  הפלדה   ופרופילי  הזיון  מוטות  את  לנקות  יש  החיצוב  גמר  אחר 

 סימני חלודה על פניהם.   ויישארחלודה וקרומים אחרים עד אשר  לא 
המסותתים    .2 והן  הבריאים  הן  צמנטי,  במלט  לציפוי  המיועדים  הבטון  שטחי 

בחיצוב כנ"ל ינוקו מכל חומרים זרים ויחוספסו במברשת  פלדה מכנית. עומק  
   מ"מ.  2השכבה שתחוספס בכל מקרה, לפחות 

 

 תיקונים במלט צמנטי משופר באמולסיה פולימרית ביישום ידני   .ז
במקומות   ייעשו  הטיוח  בשיטת  פולימרית   באמולסיה  משופר  במלט  תיקונים 

. המלט יהיה מלט מסחרי מוכן מראש במפעל משל יצרן מוכר  פקחשיסומנו על ידי המ 
של טורו או אמאקן או    100או סטרקצרייט   גון סיקה ראפ פאאור של חברת סיקהכ

  מפקחהמלט טעון אישור המקור    .R4ריפרה של וובר או ש"ע העומד בתקן האירופאי  
מראש. האשור יינתן רק על  סמך דוקומנטציה מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד  

  םיישולתיקונים מהסוג בו מדובר, שיש אתו ניסיון בשטח והוכח תפקודו לזמן ארוך.  
 הטיח ואשפרתו יעשו עפ"י הוראות היצרן. 

 

 בתוך בניין קיים ןעבודות בטו 02.13
תבוצענה   .א בטון  עבודות עבודות  גם  ותכלולנה  קשים  גישה  בתנאי  קיים  בניין  בתוך 

הריסה, חציבה ופינוי לצורך יצירת רצף בין אלמנטי בטון העוברים מקומה לקומה ובין 
   חללים אופקיים.

במגע בין בטון חדש לאבן תבוצע שכבת הפרדה על בסיס סיד מיצור חרושתי, מיועדת  .ב
 למטרה זו. 

גם את כל הנדרש לצורך ביצוע עבודות הבטון בתוך עבודות הבטון תחשבנה ככוללות    .ג
קיים  ניסורים כנ"ל  מבנה  התחברויות,  סיתותים,  הריסות,  חציבות,  לרבות  וטיח   , 

   .הפרדה 
 

 תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר 02.14
 עבודות הבטון תימדדנה לפי נפחם או שטחם נטו כמפורט במחירון.  .א
יכלול   .ב הבטון  עבודות  במפרט  מחיר  כמפורט  הכל  כנ"ל  גם  המיוחד  המפרט  הכללי, 

 והתוכניות. 
שהוא  .ג סוג  מכל  הבטונים  במחירי  לעיל,  זה  בפרק  המדידה  אופני  לגבי  לאמור  בנוסף 

 יכלול הקבלן גם את העבודות הבאות ללא שום תוספת למחיר היחידה: 

 או קטנים.  סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא שהן גדולים .1

 סידורי שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'.  .2

 סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום   .3

 החלקה והידוק של הבטונים. .4

 התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה.  .5

 מדידות ושירותים של מודד מוסמך.  .6

 רבים הנדרשים.כל התוספים והע .7

 גישה.בהיקפים שונים וקטנים, קשיי  יציקות .8

הכל כמפורט לעיל לגבי התחברות לקיים ובכלל זה חשיפת ברזל זיון קיים   .9
 לצורך התחברות וכו' . 

 יציקה בשלבים.  .10

 עבודות וחומרי עזר למיניהם כגון קלקר להפרדה  .11
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 ם. כל התבניות הדרושות וסרגלי פינה )לקטימת הפינות( וסרגלי אף מי .12
קוצים ימדדו לפי יחידות ויכללו קידוח החדרה,  יחשבו ככלולים במחירי הקוץ ולא  .ד

 ימדדו בנפרד. בסעיפים שנדרשת החדרה עם דבק אפוקסי יכלול הקוץ גם את הדבק.  
ב .ה שונים  בטון  זה  30  -אלמנטי  במחירון  ביטוי  להם  אין  שונים,,  אשר  כולל   בגדלים 

לפי סעיף אחד כמוצג במחירון ויכללו גם את כל , ימדדו  התחברות לחלקי בניין קיימים
 העבודות הנדרשות ל"שתילה" בתוך חלקי מבנה קיימים.

וכו', מעוגנים בבטון    ,  פלטקות, עוגנים   ,  שונים  פלדה  פלדה, פרופילי   מוטות   ,  פלדה  פחי . ו
 . 19ומגולוונים, ימדוו לפי משקל בטון לפי קונסרוקצית פלדה בפרק 

מחירי הברזל לזיון הבטון יהיו אחידים לכל הקטרים, אורכים  סוגים וכו'. המחיר כולל  .ז
הכנת רשימות ברזל והתוכניות לסידור רשתות, עיבוד הברזל כגון: כפופים, פיגורות 

 ריתוכים וכו', כ 
העליון   .ח הברזל  לתמיכת  "ספסלים"  הזיון,  שכבות  בין  רווחים  ליצירת  ברזל  מוטות 

, חפיות   םברצפות ותקרות, שומרי מרחק למיניה גזים  ובכלל זה דיוידים  כולל עצר 
 ולא  ימדדו   לא  השונים  באלמנטים"  רץ  ברזל "ו  חלוקה  , ברזל  ברזל  ותו חפיברשתות,  

 ם. בעבור ישולם
רך מוט/מוטות זיון יימדד לפי אורך הרצועות המיועדות שיקום בטונים ברצועות לאו  .ט

ס"מ  ויכלול הכל כמפורט במפרט לשיקום שטחי בטון פגומים   25לתיקון ברוחב עד  
 כנ"ל. 

תיקון בטונים  בשטחים בהם הבטון פגום והזיון חלוד, כמוצג במחירון  יימדד לפי  
שתידרש אם תידרש  שטח במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל למעט פלדת  הזיון החדשה

אשר תימדד בנפרד לפי סעיפי הפלדה לזיון בטונים שבמחירון . שטח התיקון יימדד  
 נטו לפי השטח המתוקן. 

 חגורות בטון 
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 ום טרעבודות בטון  03רק פ
 

 דו״ח מצאי  03.01
לפני תחילת העבודה, ייערך דו״ח מצאי מפורט בהשתתפות    1מבלי לגרוע מהאמור במסמך ג'

והמפקח. בדו״ח ירשם כל אלמנט פגום הטעון החלפה. מיקום כל אלמנט יסומן ע״ג  הקבלן  
 תוכנית שתוכן ע״י הקבלן. 

כל  תוכר  לא  הקבלן.  עם  והתחשבנות  העבודה  ביצוע  לצורך  יחידי  מסמך  ישמש  זה  דו״ח 
 תביעה כספית נוספת של הקבלן לצורך התחשבנות מעבר לכמות הרשומה בדו״ח. 

 

 אלמנטים טרומיים לשחזורהכנת תבניות  03.02
בשלב ראשון יבוצעו יציקות תשלילי תיעוד לכל הפריטים הטרומיים המסומנים   .א

לשימור ושחזור. התשלילים ישמשו בשלב מאוחר יותר ליציקת אלמנט "מסטר"  
אשר יהווה דוגמא ליצירת שבלונות ותבניות ליציקת האלמנטים המשוחזרים.  

תיעוד לכל הפרטים המופיעים   הקבלן יכלול בהצעתו ביצוע תשלילים ויציקות
 במבנה. 

 העבודה תכלול את כל השלבים המפורטים להלן: 

 : ייצור אב טיפוסשלב א׳ ״   .1
ע״פ התיעוד והפרטים המצורפים.   מודלבמידה ולא קיים אלמנט מקורי ייוצר 

זה ישמש לייצור   מודלהעבודה כוללת עיבוד וריטוש הפרטים עד לדיוק מרבי.  
 התבנית הסופית ויובא לאישור המפקח. 

 ׳ ״ ביצוע תשלילים:בשלב  .2
 מתוך המודלים מהמאושרים או האלמנטים המקוריים יבוצעו תשלילים.  

 יציקת אב־טיפוס מגבס:  -׳ ג שלב .3

 ׳, בנט זהה מגבס משובח. היציקה לפי התשלילים שהוכנו בשלב יציקת אלמ

 ׳ ־ ייצור תבניות סופיות רב פעמיות ליציקת הפרטים הסופיים: דשלב  .4
למודל  יצור תבניות רב פעמיות. האלמנטים הנוצקים בתבנית יהיו זהים 

 שאושר או לאלמנט המקורי. 

 . יצור אלמנטים -שלב ד׳  .5
 

 אור העבודה:ית 03.03
 שלב א'  .א

 הגדרת מיקום היציקה כך שתכלול את כל הפרטים לתיעוד. .1
מחומר   .2 מזעריים  תיקונים  תמיכות  וביצוע,  לתיעוד  המיועד  השטח  ניקוי 

 מאושר)זהה למקורי( במידת הצורך. 
מריחת חומר הפרדה הניתן לניקוי לאחר פירוק היציקות. החומר יובא לאישור   .3

 המפקח. 
התשלילים במידת הצורך יבוצעו  זיון התבניות/  - ביצוע התבניות/התשלילים   .4

 במוטות פלדה ועיבוד הגבס. 
 פירוק התבניות, סימונו, מספורן וניקוי האזור המטופל.  .5

 ב'שלב  .ב
ויהווה בסיס  -יציקת אלמנט "מסטר")אב־טיפוס( אשר ישופר על פי הנחיות המפקח 

 לתבניות סופיות ליצירת האלמנטים לשחזור. 
 שלב ג' .ג

 אלמנט דוגמא מכל תבנית יובא לאישור המפקח. ייצור תבניות סופיות. 
 ד' שלב .ד

 יציקת האלמנטים 
 כדוגמת האלמנטים המשוחזרים ויתואם עם המפקח.  הגוון יהיה 

 

 בניה בפריקסטים מבטון 03.04
מיצור חרושתי המיועד למטרה זו על ידי  בניה בפריקסטים מבטון וכיחול יעשו בטיט 

 היצרן, בגוון המקורי. 
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 מבטון פריקסטיםשיקום  03.05
 ניקוי הבטון . א

פני הבטון ינוקו מטיח, בטון, לכלוך, צבע וכדומה עד לקבלת הגוון והמרקם  
 המקוריים באמצעים הבאים )כולם או מקצתם הכל כפי שיידרש(:

  הסרת טיח, בטון, וכל ציפוי אחר תעשה בזהירות על מנת לא לפגוע באבן בפטיש  .1
יותר סיתות פני הבטון עצמו במכשיר מכני  פסלים מכני עד לחשוף פני הבטון. לא 

 . אלא כמפורט להלן
בגמר   .2 החומר  ושטיפת  צמחיה  קוטל  בחומר  וריסוס  ושורשים  צמחיה  הסרת 

 לפי הנחיות היצרן.  פעולתו
 שפשוף במברשת פלדה ידנית לגילוי המרקם הטבעי.  .3
 אטמוספרות  100שטיפה במים באופן מבוקר בלחץ שאינו עולה על  .4
 בקיטור להמסת לכלוך ןשומנים שטיפה  .5
 ניקוי בהתזת חול עדין)במתיז עיפרון( במקרים קיצוניים בלבד ובאישור המפקח.  .6

 
 תיקון פגמים קטנים . ב

תיקון פגמים קטנים ומקומיים בפני הבטון יבוצע במלט בלתי מכווץ על בסיס צמנט 
אש. משופר באמולסיה פולימרית בשיטת הטיוח. מקור המלט טעון אישור המפקח מר

יינתן רק על סמך דוקומנטציה מתאימה המוכיחה שהמלט מיועד לתיקונים  האשור 
הטיח  יישום  ארוך.  לזמן  תפקודו  והוכח  בשטח  ניסיון  אתו  שיש  מדובר,  בו  מהסוג 

ה גוון  היצרן.  הוראות  עפ״י  יעשו  הייבש ואשפרתו  באישור   מלט  הבטון  לגוון  יותאם 
 המפקח. 

 
 כיחול  . ג

רובה פגומה סדוקה רופפת ושאינה ניתנת לניקוי תפורק ובמקומה תבוצע רובה חדשה 
 להלן.  14כמפורט לגבי רובה לאבן כמפורט בפרק על בסיס סיד מיצור חרושתי 

במקרים בהם יידרש חוזק קונסטרוקטיבי לפי קביעת המפקח, תבוצע רובה אפוקסי  
 וסטה. לפי הרכב שיקבע על ידי המפקח ועיגון בפינים מנר

 

 טיפול בסדקים 03.06
 .להלן לטיפול בסדקים 09כמפורט בפרק סדקים בקירות יתוקנו 

 

 י מדידה נאופ 03.07

  הכללי, המפרטתחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט  בטון טרוםעבודות  .א
 והתוכניות. המיוחד כנ"ל

מחירי שיחזור פריקסטים מבטון המוצגים במחירון יחשב ככולל הכל כמפורט לעיל   .ב
 יצור המודל אם יידרש  יימדד בנפרד. יצור התשליל יימדד בנפרד.   לרבות כיחול. 

מחיר שיקום פריקסטים מבטון המוצגים במחירון יחשב ככולל הכל כמפורט לעיל   .ג
ניקוי,   ייצו לרבות  רופפים  בתיקון,  ומיקרוביולוגיה ,  אלמנטים  צמחיה       הסרת 

 כיחול. ו
  חדשים בודדים במקום חסרים או פסולים או כאלו שלדעת   םעבור השלמת פריקסטי .ד

, לגוון, ולתפקוד הנדרש תשולם תוספת למחיר הניקוי  למרקםהמפקח לא ניתן לתקנם  
 והשיקום כנ״ל. 

סדקים שיטחיים )לפי    תשולם תוספת לפי אורך ב־מ׳.מפולשים  עבור טיפול בסדקים   .ה
לשבר גרמו  לא  או  פולשניים  אינם  אשר  המפקח(  באבן/לבנים/פריקסטים    קביעת 

ואינם מחייבים החלפת אבן/לבנים/פרוקסטים,  יטופל ע"י הזרקת חומר דייס  כנ"ל  
או טיח לפי המקרה)     יםפריקסטלבנים/ומחירו יחשב ככלול  במחיר שיקום פני אבן/

 חשוף או מטויח(. 
פרוק והקמה מחדש של מעקה פריקסטים ימדדו לפי אורך בציר האופקי של הקופינג   . ו

עיגון כדוגמת המקוריים וכן השלמת אלמנטים חדשים  הויכללו גם את אלמנטי  מ'  ב
 במקום חסרים או פסולים. 

 כותרות עמודים ובסיסי עמודים ימדדו לפי יח׳  .ז
 במ'. עמודים ימדדו בציר האופקי של העמוד לפי אורך  .ח
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 עבודות בנייה  - 04ק רפ
 

 כורכר בנייה באבן  04.01

 עבודות אבן להלן  14ראה פרק 
 

 בנייה בלבנים  04.02

חלקי מבנה מקוריים אחרים   .א וכל  וחוץ  פנים  קירות  חלקי  שיחזור  כוללת  העבודה 
 הבנויים מלבנים או אטימת פתחים בקירות הבנויים לבנים.

והן   .ב הגודל  מבחינת  הן  למקוריות  זהות  יהיו  העבודה  לביצוע  המשמשות  הלבנים 
ייוצרו לבנים כדוגמת המקוריות. הלבנים יבאו לאישור  מבחינת הגוון. במידת הצורך  

 המפקח. 
נדרש קשר בין קטעי קיר מקוריים לקיר הלבנים המשוחזר יבוצע   . ג במקומות בהם 

 הקשר ע" י שילוב לבנים חדשות במקוריות ע״פ אופן סידורם בקיר המקורי. 
הקטנה  הפוגות תעובדנה עד לקבלת גימור כדוגמת הקיים. במידה ונדרשת הגדלה או  

 של עובי הפוגות יותאם הגימור בהתאם. 
 הרכב ותכונות הטיט המשמש לבניית הלבנים יהיה זהה להרכב המקורי.  .ד
 הטיט יסופק ע״י ספק טיח מאושר. .ו
 

 שיקום קיר לבנים לגמר חשוף 04.03
 ניקוי .א

פני הקיר ינוקו מטיח, בטון, לכלוך, צבע וכדומה עד לקבלת הגוון והמרקם המקוריים 
 להלן.  14כמפורט לגבי ניקוי פני אבן בפרק 

 
 תיקון פגמים קטנים .ב

תיקון פגמים קטנים ומקומיים בפני הלבנים יבוצע במלט על בסיס סיד כמפורט בסעיף 
ר יינתן  האשור  מראש.  המפקח  אישור  טעון  המלט  דוקומנטציה  מקור  סמך  על  ק 

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. 
 

 כיחול  . ג
רובה פגומה סדוקה רופפת ושאינה ניתנת לניקוי תפורק ובמקומה תבוצע רובה חדשה 

 להלן.   14כמפורט לגבי ניקוי פני אבן בפרק בטיט על בסיס סיד מיצור חרושתי 
 

 טיפול בסדקים 04.04
  סדקים בקירות יתוקנו על פי תוכניות הקונסטרוקציה. בנוסף במקומות בהם התגלו סדקים

 . 09בפרק יתוקנו הסדקים כמפורט   , מפולשים
 

 אופני מדידה  04.05

המיוחד    הכללי, המפרטתחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט  בנייהעבודות  .א
 והתוכניות.   כנ"ל

 מחיר קיר לבני סיליקט המוצג במחירון יחשב ככולל הכל כמפורט לעיל לרבות כיחול. .א
לעיל  מחיר ניקוי ושיקום קיר לבני סיליקט המוצג במחירון יחשב ככולל הכל כמפורט   .ב

 וכיחול.  הסרת צמחיה ומיקרוביולוגיה,  לרבות ניקוי, תיקון פגמים
שלדעת  .ג כאלו  או  פסולות  או  חסרות  במקום  בודדות  חדשות  לבנים  השלמת  עבור 

תשולם תוספת למחיר הניקוי  המפקח לא ניתן לתקנם למרקם, לגוון, ולתפקוד הנדרש  
 והשיקום בנפרד. 

השלמת ו/או החלפת מקבצי לבנים ימדדו לפי שטח במ״ר על פי סעיף קיר חדש ולא   .ד
 לפי סעיפי ניקוי ושיקום. 
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ב־מ׳. .ה לפי אורך  )לפי קביעת   סדקים שיטחיים  עבור טיפול בסדקים תשולם תוספת 
לבנים,   החלפת  מחייבים  ואינם  לשבר  גרמו  לא  או  פולשניים  אינם  אשר  המפקח( 

השטח או  ומחירו יחשב ככלול  במחיר שיקום פני    צמנטיטופל ע"י הזרקת חומר דייס  
 טיח לפי המקרה) חשוף או מטויח(. ה

דו  ושטרבות יחשבו ככלולים במחיר הקיר הבנוי החדש ולא ימד  אנכיות חגורת בטון   . ו
 בנפרד.  

 חגורות בטון אנכיות  בקיר קיים תמדדה בנפרד  .ז
 חגורות בטון אופקיות הן בקיר חדש והן בקיר הקיים ימדדו בנפרד לפי אותו סעיף. .ח
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 עבודות איטום  - 05פרק 
 

 כללי  05.01
 העבודה תתבצע גם בכפוף להוראות יצרני חומרי האיטום.

 יקפיד על רציפות שכבות האיטום ובכלל זה בין המישורים השונים .   קבלןה
 

   פסותראיטום גגות ומ 05.02
 איטום גגות ומרפסות מרוצפים וגלויים יבוצע כדלקמן:

 חשיפת הרצפה עד לגילוי הבטון הקונסטרוקטיבי ובכלל זה פירוק ריצוף, מדה, חול,  .א
 איטום וכיו״ב.  .ב
 לעיל.  02תיקון רצפת בטון כמפורט בפרק  .ג
ס״מ בין פנים המבנה לחוץ )לרוחב הפתח(. זאת כדי   10חגורת הפרדה מבטון ברוחב   .ד

 למנוע מעבר רטיבות דרך חול המילוי. 
לפחות כלפי מוצאי המים עפ״י. ביצוע   1.5%פני הרצפה יעובדו ויוחלקו בשיפוע של  .ה

השיפועים החדשים בבטון מוקצף)בטקל( או "מדה" לפי הנחית המהנדס מטעם  
 . קבלןה

ס״מ ועיגולו   10/10גש בין מישור אנכי לאופקי יעבדו רולקות משולש טיט במידות  במפ . ו
בכף טייחים. הרכב הטיט לרולקות יהיה חלק אחד צמנט שני חלקים פלינקוט  

 ושלושה חלקים חול.
 במוצאי המרזבים תותקן שוקת פח אבץ. .ז
 4R  S.B.S  האיטום יעשה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות מסוג פוליפז .ח

  , מולחמות ומודבקות הדבקה מלאה3חלק  1430מ״מ לפי תקן ישראלי  4  בעובי
 כדלקמן: , לתשתית

או שווה ערך בשיעור של   GS/ 474מריחת שכבה אחת של פריימר ביטומני מסוג   .1
במשקל   85/40שעות ומריחת שכבת ביטומן חס  3 -  5גר׳/מ״ר, ייבוש למשך  300
 ק״ג/מ״ר.  2.5

ס״מ   10את יישום היריעות יש לבצע בהלחמה לכל שטח מגע ובחפיות של  .2
לרוחב ולאורך עם להבה ומרית מעוגלת ו״לגהץ" את החפייה עד צאת הביטומן  

יש להקפיד שלא לשרוף את היריעות בעת הביצוע. הופעת עשן   מתוך החפיות.
יאסטר  במקרה של פגם או שרפת פול  מראה על שרפת זיון היריעה ־ פוליאסטר.

תיקון   ס״מ לפחות מכל צד. 20 יהיה צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב־ 
 . הקבלןהפגמים ייעשה על חשבון 

שכבה שנייה של יריעות תבוצע ע״ג השכבה הראשונה באותו כוון, כנ״ל, באופן   .3
שהחפייה בין היריעות תהיה במרכז היריעה שמתחת. יריעות שמתוכננות  

 פחה. י נה עם ציפוי צלהישאר חשופות לחוץ תהיי
ס״מ מסוג   70ברוחב  יריעת חיזוקובנוסף   ברולקות תבוצענה שתי יריעות איטום .ט

ס״מ על גבי יריעת   15יריעת חיפוי אופקית תולחם בחפייה של   היריעה הביטומנית.
ס״מ   30לכל גובה השן ותרד עד   םהחיזוק ברולקה, יריעת חיפוי אנכית ברולקה תולח

סוג המשמש את  הה מנ ת תהיות החיפוי האנכיויריע  על פני חיפוי היריעה האופקית.
יש לאטום את החיבור בין היריעה לקיר במילוי מסטיק    ת.ות האיטום העיקריושכב

פוליאוריטני חד הרכבי. קצה היריעה ברולקה יהודק ע״י    או מסטיק"   D״מסטיאול 
 מתוצרת מתכות ערד  פס אלומיניום

בשכבת  המשך העבודות תבוצענה בזהירות באופן ששכבת האיטום לא תפגע. כל פגיעה  .י
 ועל חשבונו.   קבלןהאיטום תתוקן מיידית ע״י ה

 :לאחר גמר האיטום תבוצע בדיקת הצפה .יא
שעות. גובה המים מעל הנקודה הגבוהה יהיה   48יש להציף את הגג במים למשך  .1

 ה הרולקות. ס״מ ולא יעבור את גוב  2
שעות תיערך בדיקה ויזואלית של התקרות, מעליהן בוצע   48לאחר הצפה של  .2

 האיטום לצורך גילוי נזילות. 
היה ויתגלו נזילות, יתוקן האיטום. תבוצע הצפה ובדיקה ויזואלית כנ״ל וכך   .3

 חוזר חלילה, עד אשר בבדיקה ויזואלית לא יתגלו נזילות.
מים בנוכחות המפקח באופן שלא ירטבו  בגמר ההצפות יש לנקז בזהירות את ה .4

 חלקים שאינם אטומים בקומות התחתונות. 
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 (. הזרבוביות יהיו כדוגמת הזרבוביות המקוריות. םבמרפסות יותקנו זרבוביות)פישרי .יב
ס״מ   1 -במרפסות מרוצפות ובמקומות בהם נדרש רצוף, יהיה מפלס הריצוף נמוך ב .יג

ממפלס פנים המבנה. בהפרדה בין הפנים לחוץ, ע״ג חגורת ההפרדה כנ״ל יותקן סרגל 
מאלומיניום. המפגש בין האיטום לסרגל ההפרדה יאטם במסטיק פוליאוריטני חד  

 כנ״ל.  Dהרכבי או מסטיאול  
 
 

 איטום מסדים 05.03
 איטום מסדים שבבסיסם קורת בטון תבוצע כדלקמן:  .א

ס"מ לפחות בקירות הבאים במגע עם הקרקע, פני   70תבוצע חפירה לעומק של כ 
ס"מ מעל פני   10-מתחת לפני הקרקע ו ס"מ  50מסד ינוקו יתוקנו ויוחלקו לעומק של ה

ביטומניות  על גבי הבטון הנקי והישר תיושם שכבה אחת של יריעות   .לפחותהקרקע 
,  3חלק  1430לפי תקן ישראלי מ״מ  5 בעובי S.B.S 5Rמשופרות מסוג פוליפז 

 כדלקמן: , לתשתית מולחמות ומודבקות הדבקה מלאה
או שווה ערך בשיעור של   GS/ 474מריחת שכבה אחת של פריימר ביטומני מסוג   .1

במשקל   85/40שעות ומריחת שכבת ביטומן חס  3 -  5גר׳/מ״ר, ייבוש למשך  300
 ק״ג/מ״ר.  2.5

ס״מ לרוחב    10את יישום היריעות יש לבצע בהלחמה לכל שטח מגע ובחפיות של   .2
ולאורך עם להבה ומרית מעוגלת ו״לגהץ" את החפייה עד צאת הביטומן מתוך  

יש להקפיד שלא לשרוף את היריעות בעת הביצוע. הופעת עשן מראה    החפיות.
יאסטר יהיה  במקרה של פגם או שרפת פול  על שרפת זיון היריעה ־ פוליאסטר.

תיקון הפגמים    ס״מ לפחות מכל צד.  20  צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב־
 .הקבלןייעשה על חשבון  

  3בעובי   F-30מפוליסטירן מוקצף  על גבי שכבת האיטום תיושם שכבת הגנה  .3
 .75/25ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 

 
 

 אופני מדידה  05.04
 המיוחד כנ"ל  הכללי, המפרטעבודות העפר תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט 

 והתוכניות. 
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה  - 06פרק 
 

 כללי  06.01
עבודות הנגרות והמסגרות כוללות הן שיקום ושיפוץ אלמנטים קיימים מקוריים והן  .א

 אלמנטים חדשים זהים לאלמנטים המקוריים. שחזור
   -של המפרט הכללי עבודות נגרות ומסגרות  06  העבודה תבוצע גם בכפוף לאמור בפרק .ב

 מסגרות חרש.  -של המפרט הכללי   19 ופרק 
 . 8%־   12%החלונות, הדלתות והתריסים יבוצעו מעץ קליר אדום בדרגת רטיבות של  . ג
ת חלונות, דלתות ותריסים מעץ יצבעו בגמר סופרלק של טמבור או ש״ע, לרבות שכבו .ד

 היסוד על פי הנחיות יצרן הצבע.
או לשקף את מרקם העץ, יצבעו בצבע  אלמנטי הנגרות המיועדים להישאר בגוון טבעי   .ה

 , על פי הוראות היצרן . ־ )יבואן "סאן דק"( או ש״עFLOODתוצרת חברת 
  ייצור של סכינים מיוחדים לצורך שחזור אלמנטי הנגרות למיניהם )חלונות, דלתות, .ו

 יות וכר( יחשב ככלול בעבודה. משקופים, שלבנ
 

 תוכניות 06.02
  בכפוף לאמור בתקן SHOP DRAWINGSייצור מפורטות   תכניותעל הקבלן להכין  .א

, פרטי  1:20ייצור בקנה מידה   תכניותא׳, לאישור המפקח ובכלל זה  1225ישראלי  
 .1:5, ופרטי חיבור למבנה בקנ״מ  1:5חיבור ופרזול בקנ״ט 

ממועד קבלת צו התחלת העבודה את תוכניות הייצור.   חודשעל הקבלן להשלים תוך   .ב
יכניס את כל השינויים שיידרשו אם יידרשו, ע״י המפקח עד לקבלת התוכניות   הקבלן

 ואישורן ע״י המפקח. 
 

 שיחזור אלמנטים  06.03
אלמנטים משוחזרים יתאימו בדיוק נמרץ לאלמנטים המקוריים. במידה וקיים אלמנט ישן  

  תכניות באתר יושווה האלמנט המשוחזר לאלמנט הישן ולא יבוצע האלמנט המשוחזר לפי 
 הביצוע. 

במקרה של סתירה בין הנדרש בתוכניות לבין האלמנט הישן הקיים באתר יובא הדבר 
 וקביעתו תחייב את הקבלן.  בפני המפקח 

 

 דוגמאות 06.04
 פעמים לפחות לאישור המפקח.  10הקבלן יבצע דוגמה של כל פריט החוזר על עצמו  

לבחור    10בהעדר כמות של   )לפי החלטתו(    שניפריטים מכל סוג, רשאי המפקח  פריטים 
מערך כלל עבודות    5%לבצוע דוגמה ובתנאי שעלות הכספית של הדוגמאות לא תעלה על  

 מסגרות.  נגרות /
לפי   מקוריים  אלמנטים  ובהעדר  המקוריים  לאלמנטים  נמרץ  בדיוק  יתאימו  הדוגמאות 

 קביעת המפקח. 
ידרש לתקן  ין  המפקח יהיה הפוסק היחידי למידת התאמתם של האלמנטים לנדרש והקבל

 כל אי התאמה עד לאישורה. 
הנגרות לצורך השוואה    הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרדי המפקח עד לסיום עבודות

 בינם לבין האלמנטים שייוצרו.
הקבלן רשאי להשתמש בסוף העבודה באלמנטי הדוגמה לצורך התקנה במבנה בתנאי שהם 

 תקינים לפי קביעתה מפקח. 
 

 תקן 06.05
 . 1225ביצוע המסגרות ייעשה גם בכפוף לאמור בתקן ישראלי 

 

 מידות 06.06
לאחר השלמת הטיפול בפתח ימדוד הקבלן את הפתח, וייצר את אלמנט  

 הנגרות/המסגרות. 
  5האלמנט יתאים בדיוק לפתח. המרווח המקסימלי בין אלמנטי פלדה למבנה לא יעלה על 

 מ״מ.
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 יתוכיםר 06.07
אלמנטי פלדה לשימור בריתוך, באותם המקומות בהם יקבע ע״י  כעקרון לא יבוצעו   . א

בכתב כי האלמנטים הנדרשים אינם לשימור וניתן לבצע אותם בריתוך יבוצעו  המפקח
 הריתוכים כדלקמן. 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה אך ורק רתכים מוסמכים בעלי תעודות מאושרות   . ב
 . 127תוקף לפי ת״י  בנות

יתוך יתאים לסוג הפלדה, סוג הזרם החשמלי ועוצמתו, מיקום  סוג האלקטרודות לר  . ג
 ותנוחת הריתוך הכל בהתאם לדרישות התקן.   התפרים

מ״מ לכל אורך קווי המגע. הריתוכים יבוצעו בחוט  2הריתוך ייעשה באלקטרודה של  . ד
CO  .וימלאו את כל קווי המגע בין הפרופילים 

 קווי מגע יפים ואחידים. לאחר הריתוך יבוצע ניקוי ושיוף לקבלת  .ה
 לבצע את הצבע.  קבלןרק לאחר אישור הריתוכים ע״י המפקח יותר ל .ו 

 

 איטום 06.08
איטום המרווח בין אלמנט המתכת לקיר המבנה ייעשה בסיקה פלקס מתאים למטרה זו,  

 ספק גילאר או ש״ע. 
 

 ברגים 06.09
 כל הברגים יהיו מגולוונים עם ראש שקוע. 

 

 אלמנטי נגרות כנת ה 06.10
האלמנטים יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד. שטחי חיתוך יהיו ישרים חלקים חיתוך  

 וללא חריצים. 
רונג לפי הפרטים המקוריים, לא יותר שימוש בפרייזר  גכל החיבורים והפזות יבוצעו ב

  לצורך יצירת מגרעות ופינות. 
 

 נפחות 06.11
בנפחות, דהיינו  מובא בזאת לידיעת הקבלן כי אלמנטי המסגרות המקוריים בוצעו  . א

 ניטים )מסמרות( וחבקי פלדה מעובדים בחימום וריקוע.  באמצעות
 האלמנטים המשוקמים והאלמנטים החדשים יבוצעו באותה שיטה.  . ב
 לא יותר שימוש בריתוך או ביצקת פלדה. . ג
פי פרטי  -כל פרטי הנפחות החדשים ייוצרו על־פי דוגמאות ופרטים מקוריים או על . ד

תבוצע בדייקנות לפי הנדרש ובטכנולוגיה המקורית ללא    מצורפים. העבודה מסגרות
 חיבורי ריתוך. 

המקוריים. לא יותר שימוש    אלמנטיםבפרופילים מלאים כפי שבוצע ב יהיההשימוש   .ה
 בפרופילים חלולים. הנפח יכין דוגמא של כל אלמנט לאישור המפקח. 

 

 הרכבה והגנה  06.12
ההרכבה ובכלל זה תמיכות, פיגומים  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לביצוע  .א

 וכו'.    זמניים
הקבלן יגן ע״י כיסוי מתאים כגון נייר קרטון ופוליאטילן על האלמנטים המורכבים כך  .ב

 יפגעו בהמשך העבודה עד למסירתה.  שלא
 

 נפחות/נגרות/צביעת אלמנטי מסגרות 06.13
   להלן  11האלמנטים יצבעו כמפורט בפרק 

 

 נגרותנפחות/טי מסגרות/נשיפוץ אלמ 06.14
 אשר יקבע ע״י המפקח כי ניתן לשפצם, ישופצו. נגרות נפחות/מסגרות/אלמנטי  .א
במסגרת השיפוץ יוחלפו חלקים פגומים, יושלמו חלקים חדשים במקום חסרים   .ב

לרבות זיגוג, פרזול שלבניות וכו׳. האלמנטים יובאו למצב תקין ומושלם הן מבחינת  
הכנף למשקוף והן מבחינת המראה. האלמנטים  התפקוד, לרבות סגירה ואיטום בין  

 יצבעו. 
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 עבודת השיפוץ תחשב ככוללת גם: .ג
לא    .החלפה מקומית בלבד של חלקי פלדה או שיחזור חלקים חסרים במידת הצורך .ד

 יותרו חיבורי ריתוך בעבודת נפחות.
כגון   .ה עצמו  באלמנט  יפגעו  לא  אשר  עדינים  באמצעים  הקיים  הצבע  של  מלאה  הסרה 

לחץ התזת החול  חם.    ר באוויעדינה או שימוש בממיס כימי, או המסת הצבע    חול התזת  
נפחות כך שבעת ההתזה לא תפגע מסגרות/ יותאם לסוג הפלדה, עובייה וסוג עבודת ה

שיטת הסרת הצבע תובא לאישור   .הפלדה אלא תוסר החלודה ושאריות הצבע בלבד
הקבלן   המפקח.  בפני  של  שיידרבכתב  בשטח  בדיקה  המוצעת   לבצע  ההסרה  שיטת 

 ולהוכיח את יעילותה. 
האלמנטים, . ו אלמנטים   מירוק  כדוגמת  ואחיד  נאה  מראה  לקבלת  והחלקתם  שיופם 

 חדשים.
 

 פחחות 06.15
לפי האלמנטים המקוריים ובעובי הפחים המקוריים. חיבורי   .א יהיו מאבץ  אלמנטי פח 

 לא יותר חיבור בניטים.  בבדיל כדוגמת החיבורים המקוריים. לחמהיבוצעו בה   הפחים
והרשימות.  .ב הפרטים  עפ״י  או  מקורית  פחחות  של  דוגמאות  עפ״י  האלמנטים  ייצור 

 שחזור אלמנטים כדוגמת המקוריים עפ״י דוגמאות מקוריות. 
בנדי .ג ברכיים  זוויות  חיבורים  הנלווים  האביזרים  כל  את  כוללת  וכיו״ב   םהעבודה 

 להתקנת האלמנטים במבנה.  הדרושים
 הקבלן יבצע דוגמאות לפרטים מייצגים )מרזב, סף, כיסוי וכיו״ב( לאישור המפקח.  .ד
 ספי פח אבץ .ה

ליישם שכבת "טיח מיישר" באזורים המיועדים לכיסוי   .1 בשלב עבודות הטיח יש 
 בסף אבץ. 

. העבודה תיעשה  קרניזים, גגונים, פרפטים, ספים וכו׳ יחופו למניעת חדירת מים .2
בעובי    בפח ייצור,    0.8אבץ  כוללת מדידה,  כדוגמת הקיים בשטח. העבודה  מ״מ 

האבץ   סף  יעוגן  לקיר  האבץ  סף  בין  ההשקה  בנקודות  קבועה.  והרכבה  התאמה 
לקיר מתחת לפני הטיח לפי פרט מאושר. במידת הצורך לפי קביעת המפקח תותקן  

ללת ביצוע כל ההכנות הנדרשות  שכבת חציצה מעץ מתחת לסף האבץ. העבודה כו
להתקנה של הספים באתר. כן כוללת העבודה ישום מסטיק אטימה פוליאוריטני  

 בין התשתית לפח ובמפגש בין הפח לחלקי המבנה איתם הוא בה במגע. 
בכל   .3 אבץ  סף  עיגון  לצורך  יחורץ  החיצוני  בצידו  המשקוף  של  התחתון  חלקו 

 המשקופים להם קיים סף אבץ חיצנוי. 
 ביםמרז . ו

בעובי   .1 אבץ  בפחי  יעשה  מרזבים  של  ו/או    0.8שחזור  קיימות  דוגמאות  לפי  מ״מ 
יהיו   הרוחב  תפרי  כל  מקופלים.  יהיו  המרזבים  לאורך  הפח  תפרי  כל  פרטים. 

 ס״מ.  3מולחמים כאשר חפיית צינור בתוך צינור תהיה לפחות 
״מ.  מ 2/20חיזוק המרזבים לקירות ע״י חבקים ״שלות״ מפח שטוח מקופל בחתך  .2

 ס״מ בתוך הקירות.  200המרחק בין החבקים יהיה של לכל היותר 
חצאים; חצי אחד יעוגן לתוך הקיר והחצי השני יורכב על המרזב    2כל חבק יכלול  .3

ע״י   המבוטן  לא    2ויחובר לחלק  מצופים קדמיים.  ואטמים  דיסקיות  עם  ברגים 
 יותר שימוש בחבקי אומגה. 

 

 פרזול 06.16
הרכבתם של כל פרטי ואביזרי הפרזול המיוחדים הזהים לפריטים העבודה תכלול את   . א

 המקוריים. 
 פרזול זה . םהמקורינגרות נפחות/מסגרות/האלמנטי  בחלק מאביזרי הפרזול משולבים  . ב

, זאת יםוהחדש  יםהמחודש נגרות  נפחות/ מסגרות/האלמנטי  ביפורק בזהירות וישולב  
 הנחיית המפקח. טיפול יסודי להסרת החלודה לפי תיקון ולאחר 

יתקין הנגר ואינו ניתן לתיקון  רק במקרה בו לא קייס פרזול מקורי או שזה אינו תקין   . ג
 פרזול חדש בדוגמאות זהות ככל הניתן לקיים. כל הפרזול החדש יובא לאישור המפקח.

 

 זיגוג 06.17
 זיגוג חלונות  -  1099הזיגוג יעשה עפ״י המופיע ברשימת הנגרות ובהתאמה לדרישות ת״י   .א

ות בבניינים. בכל מקום בו ישוחזר חלון או דלת הכוללים זיגוג, תשובץ הזכוכית ודלת
 בגוון מתאים ובהתאם לפרט המקורי.
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 סוג הזכוכית בהתאם למפורט ברשימות ולפי הנחיית המפקח..  .ב
 

 משקופי עץ 06.18
את המשקופים   להשאיר  ייעשה מאמץ  הכנפיים.  יותר ממצב  טוב  ככלל מצב המשקופים 

פירוק( ולשפץ אותם באתר העבודה. לא יותר פירוק משקופים אלא באישור  במקומם )ללא 
 מראש ובכתב של המפקח, גם אם הדבר מחייב ייצור סכין מיוחדת. 

 

 שלבניות  06.19
שלבניות תפורקנה בזהירות במטרה להתקינם מחדש לאחר שיפוץ אלמנטי הנגרות. במידה  

תבוצענ חוזר  לשימוש  פסולות  השלבניות  המפקח  קביעת  זהות  ולפי  חדשות  שלבניות  ה 
   לשלבניות המקוריות.

 

 ( ך צ׳לנאישונים)מ 06.20
התקנת אישונים )מחזיקי תריסים( מדגם עפ״י המקורי. תבוצע ע״י החדרת "שפרוץ" לקיר  

 המבנה ועגינתו בקיר המבנה ע״י דייס לפי הוראות המפקח.
 

 אופני מדידה  06.21
הכל   במחירוןהמוצגים    נפחות/נגרות  / מסגרותה  אלמנטי  מחירי   . א גם  ככוללים  יחשבו 

 הכללי, המפרט המיוחד כנ"ל והתוכניות. במפרט כמפורט 
השלמת הכל כמפורט לעיל ובכלל זה  נגרות יחשב ככולל  נפחות/שיפוץ אלמנט מסגרות/ . ב

אישונים,   , פרזולמשקופים, שלבניות,  חלקים חדשים במקום חסרים או פגומים, לרבות  
י וכן צביעת הן החלקים המקוריים והן החלקים הכל כדוגמת המקור   ,אטמים וכדומה

החדשים וכל הנדרש להבאת האלמנט למצב תקין ומושלם מבחינת המראה והתפקוד. 
מלאכה,  לבית  הובלתם  העבודה,  באתר  האלמנטים  פירוק  השיפוץ  במחיר  כלול  כן 

 שיפוצם, החזרתם לאתר העבודה והתקנתם מחדש הכל בשלמות. 
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 עבודות אינסטלציה  - 07 קפר
 

 כללי  07.01
ככלל לא תותר התקנת צינורות וחווט חיצוניים ע״ג קירות הבניין למעט צינורות מים וביוב  
אשר אפשר שיהיו חיצונים בתנאי שיהיו אנכיים מפלדה בתוואי המקורי ויוגשו מראש ע״ג  

 הספחים, ככל שידרשו יהיו מפלדה.תוכנית חזיתות לאישור המפקח. גם כל החיבורים, 
חיבור הצינורות לקירות יעשה באמצעות חבקים )שלות( בצורת טבעת אשר תחבוק את 

ס״מ לפחות מהקירות. לא    3־    2הצינור ועוגן אשר יחובר לקיר באופן שיווצר מרווח של  
 יותר שימוש באומגות או פרופילי ספסל יחידים או משותפים למס׳ צינורות 

 

 צנרת מים  07.02
סקדיול   וצבועים  מגולוונים  פלדה  צינורות  יהיו  מים  תחובר   40צינורות  הבניין  צנרת 

   למערכת העירונית.
 

 צנרת ביוב 07.03
 דרג ב׳  2 צינורות דלוחים יהיו צינורות פלדה מגולוונים וצבועים ״

 לרבות בנדים מנירוסטה   4צינורות צואים יהיו צינורות יצקת פלדה צבועים ״
 

 מערכת ביוב תת קרקעית  07.04
פרוק המערכת הישנה וחיבורה    במקומות שתידרש תכלולמערכת ביוב חדשה תת קרקעית  

 למבנה ולמערכת העירונית החפירה תבוצע בעבודת ידיים בלבד.
ובקרבת יסודות המבנה ועל אחריותו לדאוג    מותקנת  הצנרת  לקחת בחשבון ש   הקבלןעל  

 ליציבות היסודות ולמניעת שקיעות. 
תקן  , נושאת תו 884מתאימה לתקן ישראלי  (  SN-8)קרויה    6הצנרת לביוב תהיה מסוג עבה  

מ׳ ותונח על    3אטמים. הצנרת תהיה מקטעים קצרים באורך    -וכוללת את כל האביזרים  
לוא עומק ורוחב החפירה. החול יהודק ידנית, עד  תשתית החול הקיימת ותכוסה בחול למ 

 ס״מ.  20ס״מ מקודקוד הצינור בשכבות של  25
למפמ״ה   ויתאימו  תו  וישאו  פוליאטילן,  מחוליות  יהיו  הבקרה    1חלק    307תאי 

 הנ״ל.  1לחלק    107כמפורט בסעיף   2המתפרסמות כהוראות יצרן עד לפרסומן כחלק 
ומיות. התא יכלול שרוולי איטוביב אליהם יחוברו  הוראות אלה חלות על כל החוליות הטר 

 טון(.   8למכסה מסוג ב.ב. בינוני) 489הצנרות. מכסי התאים יתאימו לת״י 
 ס״מ מקוטר התא.  60-החפירה תהיה לפחות גדולה ב

התאים יגיעו מהמפעל כשהם כוללים פתחים מתאימים ומותקן בהם איטוביב. לא יורשה 
 קידוח חורים במקום. 

 ן יחידות התא ע״י הלחמה בחוט פוליאטילן ע״י מלחם אוויר חם. איטום בי
 

 אופני מדידה  07.05
הכללי, המפרט המיוחד כנ"ל  תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט  עבודות תברואה  

 והתוכניות. 
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 עבודות טיח -09 פרק

 
 דו"ח מצאי מפורט 09.01

המפקח בנוכחות  לפני תחילת העבודה יערך ע"י  ,  1מבלי לגרוע מהאמור במסמך ג' .א
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' 

המפקח לבדו יהיה רשאי להכניס תיקונים בדו"ח עקב גילוי עבודות שהיו נסתרות   .ב
 ו"ח לפני תחילת העבודה. מין העין בזמן עריכת הד

 
  הסרת הצמחייה ומיקרוביולוגיה 09.02

 לצורך הסרת צמחיה ומיקרוביולוגיה במבנה ומניעת גדילה מחדש יבוצע טיפול כדלקמן:
ניקוי במים וספוגים רכים של הזיהום הרגיל, לכלוך עדין והשכבה הרופפת של   .א

 הכיסוי המיקרוביאולוגי.
בחומרים בלתי הורסים, ידידותיים לסביבה תוצרת  הדברה ביולוגית  באמצעות   .ב

 . או ש"ע 026333906טלפון      USSחברת 
 שטיפה יסודית במים וניקוי במברשת בקושי סיבי בינוני. .ג
כולל שרשי   למבנה  הצמודהקרקע וב לבנים/שטחי האבן על גבי כל הצמחייה גם  .ד

   .שיחים וצמחים, תוסר
בצמוד לשפתי   בשטחי האבן/לבניםניסור שורשי העצים/צמחים הגדלים ב .1

 . לבנים/האבן
 מסור ידני ובאופן זהיר.  ביש לעבוד  .2
 ס"מ גובה.    5יש לגזום את השיחים קרוב לפני הקרקע ולא יעלה על  .3
"ע  לאחר הניסור יש  להרעיל את השורשים בעזרת חומר "גרלון" או ש .4

  .חודשים או עפ"י הוראות יצרן  3ולהשאיר את הרעל במשך 
עבודות ההדברה תבוצענה על ידי מדביר מוסמך מאושר על ידי הגורמים   .5

 הסטוטוריים הרלוונטים. 
יש לאסוף את הגזם באופן ידני ולפנות את   הבגמר עבודות הסרת הצמחיי  .6

 הפסולות לאתר מורשה.
 

 כללי  09.03
)מייצור של בית חרושת(. הטיח יהיה מורכב מחול וסיד בלבד  הטיח יהיה טיח חרושתי .א

 ללא כל מוספים נוספים וללא צמנט בתוספת. 
יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן אשר תובאנה לבדיקה ואישור של המפקח. לא   .ב

שיטת היישום.  ואיכותו  ,את מקורו, נתוניו   אישריותר שימוש בטיח לפני שהמפקח 
שנים לפחות לטיח, לאי סדיקתו, לאחיזתו לקיר   2ות של  יצרן הטיח ייתן אחרי 

 וליציבותו. 
מ׳ לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון    1.5הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל  .ג

לבלוקים, בין קירות חדשים לישנים ובמפגש בין תקרות קירות ומחיצות במישורים  
ס״מ   50וונת אשר תחפוף תיושם רשת לולים מגול, על גבי סדקים מפולשים שונים

עולה על   השעובייבשטחים בהם תבוצע שכבת טיח  .וציידימעבר לקו החיבור משני 
 ס״מ תיושם רשת לולים מגולוונת.  2.5

, הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות טיח  1מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך ג׳  .ד
 מכל סוג שהוא אלא לאחר בצוע דוגמה ואישורה ע״י המפקח. 

 הקיר המיועדים לטיוח יהיו ונקיים מלכלוך ואבק. פני   .ה
פני קיר יורטבו היטב מס׳ שעות לפני ביצוע הטיח באופן שבעת יישום הטיח פני השטח  . ו

 יהיו יבשים אך התשתית תהיה לחה )רטוב, יבש פנים(. 
 .  "מי סיד" יישומו  מתפוררת לפי קביעת המפקח ע״ג תשתית  .ז
  1ם לסטייה שלא תעלה, בשני הכיוונים, על המיישרת יבוצע עם מייקיעיבוד השכבה  .ח

 מ'. המייקים יסולקו לאחר יישור הקיר   3מ"מ, עם סרגל באורך  
 כל האמור לעיל יחשב ככלול במחיר הטיח ולא יימדד בנפרד. .ט
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 "  קונסולידציה ב"מי סיד י" ע תשתית חיזוק 09.04

 כדלקמן:יעשה באחת השיטות  מתפורר )אבן או לבנים( קיר תשתית חיזוק
 
 על בסיס סיד הידראולי  .א

ה מתאימה לקירות המיועדים להשאר  ינולכן א  לבן בגוון הקיר את צובעת זו פעולה

 .חשופים

 התערובת .1

 לפני היטב לערבב NHL 3.5/5 הידראולימים עם חלק אחד סיד   80%- 60%

 .היישום במהלך וגם השימוש

 .חלבי צבע ,מידי שימוש

 : שימושים .2

 .טיח יישום לפני מתפוררים אבן פני חיזוק

 .)סיד שטיפת( חשופה לאבן הגנה שכבות

 .טיח לפני בוץ קירות חיזוק

 .טיח לפני חמה מליטה בתערובת דבש קירות

 .טיח לפני בוץ טיח תשתית

 :ישום .3

 .לרוויה עד חזקים מים של עדין בריסוס התזה

 .שעות מספר השטח פני לייבוש המתנה זמן
 הקיר  להתייבשות בהתאם היום כל למשך פעמים מספר הפעולה על חזרה

 .ישקע לא שהסיד ,החומר את ולערבב להקפיד יש

 . 1:80 ביחס בתערובת להשתמש רצוי ,הראשונות בשכבות

 . 1:60 של בתערובת הסופיות בשכבות

 , ליום יום בין ש  24 של המתנה עם ימים שלושה ביום שכבות 2-3 של יישום

 .טובה תוצאה לקבלת

 . גב  גינההישום יהיה במרסס 
 

 אווירי )סיד בור( "מי סיד"על בסיס  .ב
שאר  יולכן מתאימה לקירות המיועדים לה  בגוון הקיר את צובעתאינה  זו פעולה

 .חשופים
 

 התערובת .1

 12-24 בין וממתינים מערבבים ,מים 80% עם בור  סיד 20% מערבבים

 .קרח כמו שנראה קרום ישנו המים פני ושעל ,צלולים שהמים עד שעות

 .השקופים במים ורק אך משתמשים הייצוב בתהליך

 :הישום .2

 .רוויה של למצב עד הקיר פ"ע עדין  בריסוס הסיד מי התזת

 .השטח פני לייבוש שעות מספר של המתנה

 של המתנה .ימים 3-4 במשך ביום פעמים מספר לחזור רצוי זו פעולה על

 .ובדיקה יומיים

 ימים 3 של המתנה , רצוף ימים 3 במשך התזה לבצע יש מרבי חיזוק צורך

 בדיקת , המתנה ימים 3 , "מי סיד" התזת יומיים ושוב , קרבוניזציה לצורך
 של נוספים יומיים הצורך  במידת להמשיך ניתן לתוצאה ובהתאם הקיר פני

 . המתנה ושוב "מי סיד" התזת

 פני של הייבוש לכן .קרבוניזציה  ,הייבוש בזמן מתרחש ההתחזקות תהליך •

 .חשוב השכבות בין הקיר

 . גב  גינההישום יהיה במרסס 
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 לביצוע טיח  של התשתית הכנה  09.05
 מבוקרת של שכבות רופפות בלבד. חלקית,  הסרה .א

)החלטת מפקח באתר(,   בקירות בהם לא נתקבלה החלטה להסרה מלאה של הטיח
 יוסרו השכבות הרופפות בלבד באופן הבא: 

המטויחי .1 הקירות  של  ראשוני  בחירה    םניקוי  לפי  השיטות  משתי  באחת  יתבצע 
 והנחיית המפקח:

עד    אטמ׳  -15ניקוי באמצעות התזת מי ברז נקיים בלחצים משתנים בהדרגה של מ  
 . ׳אטמ 50

ניקוי בעזרת לחץ אוויר בלבד )באזורים בהם קייס חשש כי התזת מים תיפגע  
 והעיטור(.בשלמות תשתית הקיר 

לחלוטין   .2 נקי  להיות  הקיר  על  אוויר(  או  )מים  בלחץ  השטיפה  עבודת  סיום  עם 
 משרידי צבעים קודמים ומשוחרר מחלקי טיח רופפים. 

שרידי   .3 כל  את  מאושרים  כלים  בעזרת  ביבש  לנקות  יש  הטיח  ייבוש  לאחר 
 שסביבם.האלמנטים הזרים, כגון מסמרים, ברגים, חוטים וכד׳ מבלי לפגוע בטיח  

החזיתות.   .4 וגובה  היקף  לכל  הטיח  משטחי  בכל  ידנית  פיזית  בדיקה  לבצע  יש 
ידי עובד אחראי אשר ישתמש באגרופו בלבד ויקיש על הטיח    הבדיקה תיעשה על

ס״מ בין מיקום הקשה אחד למשנהו.    20בצורה שיטתית ובמרווחים שלא יעלו על  
ות של הטיח המקורי מהקיר,  במידה והצליל הבוקע הנו צליל חלול המורה על הפרד 

האזור את  הקבלן  בגוון    יסמן  צבעוני  בעפרון  ־  ומדוקדקת  נוספת  בדיקה  לאחר 
הבולט לעין, בכדי להסיר את הטיח הרופף ולנקותו לחלוטין עד לתשתית הקיר.  
במידה ויתגלה כי השטחים החלולים הנם מקומיים בלבד ובאופן כללי הטיח במצב  

קת סיד לחלל שנוצר, בכדי לשמור על שכבת הטיח  טוב, תישקל אפשרות של הזר
 החיצונית המקורית. 

בתום הבדיקה הידנית והסרת חלקי הטיח הרופפים או המשוחררים ינוקו הקירות   .5
 במברשת קשה בלבד.  ינוקואטמי ו  50בלחץ אוויר בלבד בהדרגה עד לחץ של  

 
 . מטויחמלאה מקיר המיועד להיות  טיחהסרת  .ב

לאחר ביצוע הבדיקה כנ״ל ידרוש המפקח הסרת כל שכבות  בקירות מטויחים בהם  
 הטיח יוסר הטיח במלואו עד חשיפה מלאה של תשתית הקיר.

 טיט צמנט בפוגות בין אבני הקיר יוסר באיזמל בעבודת יד. .1
הקבלן יגן על חלקי מבנה אשר אינם מיועדים לטיוח ע״י כיסוי ביריעות פוליאטילן   .2

 עבודות הטיח. באופן שלא יפגעו ולא יתלכלכו מ
 

 מפולשים טיפול בסדקים .ג
קונסטרוקציה. בנוסף במקומות בהם התגלו    תכניות יתוקנו עלפי    מפולשיםסדקים   .1

 יש לתמוך את שני צידי הסדק לכל אורכו. בקירות,  מפולשים סדקים 
ס״מ סביב שפתי    10להסיר את כל שכבות הטיח באזור הסדק, בטווח של לפחות  יש   .2

 הסדק.
יותקנו    לבנים  /אבנים .3 ובמקומן  תפורקנה  הסדק  בתוואי  סדוקות 

תוחלפנה    פריקסטים/ לבנים/אבנים כן  המקוריות.  כדוגמת  שלמות  חדשות 
אבן  לבנים/אבנים )כל  הסדק    שלישית(    פריקסט/לבנה/תקינות  בתוואי 

ותפור",חדשות  לבנים/באבנים "התר  בשיטה  של  באופן      ,  רציפותו  קו  שתיקטע 
 הסדק.

וקה משרידי טיט, טיח, בטונים ואבן באמצעות לחץ אוויר מבוקר,  הסדק עצמו ינ .4
 לחץ מים מבוקר ומברשת קשה, לסירוגין.

גדול מספיק   .5 חלל  יצירת  ותאפשר  בלבד  ידניים  בכלים  תיעשה  הסדקים  הרחבת 
 לקליטת חומרי המילוי וייצובם.

וכיסוי  מתוך הנחה שמדובר בסדקים שאינם "עובדים" עוד ואינם מצריכים טיפול   .6
 אלסטי יהיה הטיפול כדלהלן:

בשטחי אבן  הסדקים ימולאו עד למישור תשתית הקיר בחומר מילוי על בסיס סיד   .7
   .מיועד לפי המלצות היצרן למטרה זוהועל בסיס מלט בשטחי לבנים, 

 
 



46 
 

 06/2021                                                                                            חוזה מסגרת לעבודות שימור
 

 
במקומות בהם הסדק רחב, עשוי המפקח להחליט בנוסף על החלפת אבנים/לבנים   .8

באבן ועל בסיס צמנט בלבנים,    סיד   ל בסיס ע)גראוט(  ס  גם על הזרקות של חומר די
לתוך חלל הסדק. יש לבצע תמיכה סביב אזור הסדק, בנייה של תבנית כנגד אזור  

החדרת  ההזרקה תבוצע על ידי    היציקה והזרקה של החומר עד למילוי כל החללים.
רות  , מילוי הסדק בחומר מליטה לכיחול לכל אורכו והוצאת הצינוצינורות לסדק

 והשלמת חומר מליטה בחורים.
סדקים שיטחיים )לפי קביעת המפקח( אשר אינם פולשניים ולא גרמו לשבר   .9

באבן/לבנים/פריקסטים  ואינם מחייבים החלפת אבן/לבנים/פריקסטים  יטופלו  
 ע"י הזרקת חומר דייס  כנ"ל 

 
 טיפול בסדיקה קשה  ע"י פירוק ובנייה מחדש  .ד

קשה   הסדיקה  בהם  המפקח,  במקומות  קביעת  בדרך ולפי   , בסדקים  לטפל  ניתן  לא 
המפורטת לעיל, תפורק הבנייה פירוק זהיר ותבנה מחדש. יש להקפיד בשעת הפירוק על 

במצב תקין על מנת להשתמש בהם שימוש חוזר. הבנייה תעשה  אבנים/שמירת הלבנים
בשינ שילוב  כדי  ותוך  המקור  כמו  שורות  הקי  קשר  ינבאותם  עם  רות )"שטרבות"( 

 הסמוכים. 
 

 תיקון חורים מישקים ושקעים .ה
עד   בעומק  ושקעים  חורים  מישקים  יבוצע   15תיקון  הטיח(  )לפני  הקיר  מפני  מ״מ 

  לבנים /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. 

 

 לביצוע הטיח החומרים  09.06
 ושכבת היישורלשכבת ההרבצה  .א

־   מ  ומדורג  רחוץ  יהיה  קלוי    5  -   0.4החול  חרס  להוסיף  יש  בור  לסיד  סיד מ״מ.  או 
 כמפורט להלן. טיח על בסיס סיד אווירי מסופק רטוב. הידראולי 

 
 לשכבת השליכט הטיח  .ב

גרגר הטיח לשכבת השליכט יהיה כמפורט לגבי שכבת ההרבצה והיישור כנ״ל אך גודל  
 מ״מ.  0.8החול המכסימלי לא יעלה על 

 
 סיד אידראולי /קלוי סחר .ג

תכונות  בעל  וטחון  קלוי  חרס  להוסיף  יש  כנ״ל  אווירי  סיד  בסיס  על  טיח  לתערובת 
הידראוליות מוכחות, )רעפים חדשים טחונים אינם מתאימים למטרה זו( בשיעור של 

 . התערובת לשכבת ההרבצה והיישור הסיד הכבוי  ממשקל  10%
אידראולי   בסיד  להשתמש  הקלוי  החרס  במקום  ניתן  של    NHLלחילופין   2בחוזק 

 מגפ"ס. 
 בקירות אבן כורכר לא יותר שימוש בסיד אידראולי. 

 
 על בסיס סידחלק  טיח  חדש  םיישו 09.07

 
 שכבת הרבצה תחתונה  .א

החללים,  לאחר   מילוי  בסדקים,  הקיר  בתשתית  המישקים טיפול  החורים,  מילוי 
כנ״ל אחד  והשקעים  למישור  הקיר  פני  הבאת  ב  ,  התשתית  חיזוק  סיד"ולאחר  , "מי 

יורטבו פני השטח למצב רטוב יבש פנים ותבוצע שכבת ההרבצה. הטיח לשכבת ההרבצה 
הקיר במחבט טייחים, בעובי של ידולל במים למצב שמנת סמיכה ויורבץ ע״ג כל שטח  

 מ״מ.  5־8  כ
 

 שכבת יישור  .ב
לאחר התקשות שכבת ההרבצה, יורטבו פני הקיר למצב רטוב יבש פנים ותיושם   .1

מ״מ. כמות המים בשכבה זו תהיה קטנה ככל    8שכבת יישור בעובי שאינו עולה על  
לאחר יישום  האפשר. הטיח ייושם בכף טייחים וילחץ כנגד הקיר בכוח. מס׳ שעות  

ימים    4פעמים ביום למשך    4הטיח ירוסס השטח בריסוס מים עדין ולאחר מכן  
 למניעת התייבשות מהירה של הטיח והופעת סדקים פלסטיים. 
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באופן   .2 הקיר  את  להרטיב  יש  לכן  התקשותו  תמנע  הטיח  של  מידי  רבה  הרטבה 
באופן איטי. במיוחד ומצד שני תתאפשר התייבשותו  יישאר לח  יש    שמצד אחד 

 להקפיד בימי הקיץ החמים. 
לקבלת   .3 עד  כנ״ל  נוספות  תיושמנה שכבות  והתקשותה  יישום שכבה אחת  לאחר 

טפטפות   ע״י  הפיגום  את  המכסה  הגאוטכני  הבד  יורטב  בנוסף,  הנדרש.  העובי 
 במשך כל תקופת האשפרה, לייצר סביבה לחה לטיח הטרי.

ראשונה, רשת סיבי  בשכבת היישור ה תוטבע  במקומות בהם חשתית הקיר חלשה  .4
 גרם למ״ר.  150זכוכית עמידה באלקליות  

 
 שליכטה היישום  .ג

 פני הטיח המיושרים יורטבו לקבלת משטח רטוב יבש פנים. .1
מ״מ במלג׳ עץ עד לקבלת פנים    2יישום השליכטה יעשה בעובי שאינו עולה על    .2

  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  

מ׳    3אחיד מלמעלה למטה. הטייחים יעמדו במרווחים אופקיים שאינם עולים על  
 רטוב. זה מזה באופן שיישום השליכטה יעשה תמיד רטוב על

למטה.   .3 מלמעלה  אחיד  בקצב  התקדמות  תוך  כנ״ל  יעשה  השליכטה  שיפשוף 
 השליכטה תורטב בהתזת מים עדינה למניעת התייבשות מהירה. 

לפחות   .4 השליכט  להתייבשות  להמתין  לפני    3יש  מלאה  להתייבשות  עד  שבועות 
 ביצוע הצבע.

 
 טיח  רגמ .ד

כיפות, קשתות, קמרונות וגליפים  גמר קירות מישוריים יבוצע סרגל שני כוונים.   .1
 יהיו רציפים ללא שקערוריות, בליטות ובאותה רמה של טיח סרגל שני כוונים. 

יגן על חלקי   .2 כן יבוצע גליף חד רציף ומושלם בין שטחי טיח ואבן גלויה. הקבלן 
הקיר המיועדים להישאר גלויים מפני עבודות הטיח ע" י כיסוי מתאים וניקוי מידי  

 יתלכלך.   במידה והקיר
 

 שימוש חוזר בטיח  .ה
יקר והתגבשותו איטית מומלץ להתקין לוח לבוד אופקי  מאחר והטיח על בסיס סיד 

 בצמוד לקיר ולאסוף את הטיח הנופל בזמן הבצוע והיישור לשימוש חוזר. 

 

 טיח זרדים  09.08
באמצעות  ,  נהטיח זרדים יבוצע על בסיס טיח סיד כנ"ל  עם או בלי מגוון לפי בחירת המזמי

 מכונת התזה ידנית למרקם הנדרש 
 

 הצבע 09.09
 . להלן 11כמפורט בפרק הצבע יהיה 

 
 שליכטה חידוש  09.10

במקומות בהם שטחי הטיח יציבים ותקינים ונדרשים תיקונים מקומיים ושכבת שליכטה  
 כללית לצורך קבלת מישור אחיד, תבוצע שליכטה סידית כדלקמן: 

 טיח חדש כנ״ל, למישור הטיח הקיים.תיקוני טיח יבוצעו כמפורט לגבי בצוע  .א
 צבע. ופני הטיח הקיים ינוקו משאריות של לכלוך  .ב
 כל הטיח הקיים יחוספסו ל״פתוח" את הטיח ולחשוף את הגרגרים. פני .ג
 Calceע״ג כל השטח הן הקיים והן ע״ג התיקונים תבוצע שכבת שליכטה חדשה מסוג   .ד

italics Rasamte  לפי הסעיף המתאים   ה חרושתית  או שליכטה סידית רגילה מהספק   או
 . במחירון

 לפי שטח נטו במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל  מדד יישליכטה  חידוש  .ה
 

 ית בטיח רמניעת עליה קפילטיפול ב 09.11
במקומות הבאים במגע עם הקרקע יבוצע טיפול נגד עליה קפילרית של מים כמפורט  .א

 להלן. 
הטיח יבוצע מעל קו המגע עם הקרקע בגובה שיקבע ע״י המפקח. מתחת לקרקע   .1
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 )ללא טיח(. חשוף  שארייהקיר 
ס״מ      T  2/2/2בצורת  ם  ההפרדה בין הקיר המטויח למסד תעשה בסרגל אלומיניו  .2

 אשר יחובר לקיר באמצעות ברגים לבלתי מחלידים ומסטיק פוליאוריטני. 
 של כתב הכמויות.  05ו בפרק  ימדד י   T  2/2/2בצורת  ם  אלומיניוהסרגל  והאיטום   .3

 
 ייצוב ושיקום טיח קיים רופף  לרבות עיטורים, קרניזים, פילסטרים כותרות וכו' .  09.12

בקירות החוץ   קרניזים, פילסטרים כותרות וכו'עיטורים, לרבות ייצוב ושיקום טיח  
 יכלול: 

 .  כנ"ל הסרת הטיח הפגום שסומן להסרה  .א
הייצוב  .ב פרט  יש סכנת התמוטטות.  או  נקודתיות במקומות שהתנפחו  יצירת תמיכות 

 טעון אישור המפקח.
 הדברה ביולוגית  כמפורט לעיל.  .ג
 חיזוק שוליים.  .ד
קומפרסים   .ה באמצעות  מלחים  של  +   ARBOCEL 50%ספיגה  ש"ע  או 

CEPIOLITE50%  שעות.. 2מדולל במים מזוקקים למשך 
 שטיפה במים.  . ו
עם מברשת וניקוי   "מי סיד"קונסולידציה של פני הטיח וסגירת כל המיקרו סדקים ב  .ז

 עודפים עם ספוג לח.
 הכנה להזרקה לרבות:  .ח

 ניקוי יסודי יבש של גב הטיח המנותק.  .1

 ניקוי רטוב של גב הטיח המנותק.  .2

 ספגת החלל וסביבתו באמצעות מים. ה .3
או ש"ע במשאבה   MAPEI 1 ANTIQUE   הזרקות לקיבוע גב הטיח בחומר מוזרק .ט

 דרך פיה וצינורית, אל שוקת או בלחץ. 
 המתנה לשקיעה ומילוי רווחים שנוצרו.  .י

 השלמת סגירת שולי הטיח.  .יא
 השלמת טיח חדש במקום טיח שאושר להסרה.  .יב
בשטחי   .יג מירקם  הטיפול  לקבלת  ו  טיח  המקורי  אחיד  לטיח  יובחן  זהה  שלא  באופן 

 התיקון 
 מדד לפי שטח נטו במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל.י ייצוב ושיקום טיח  י .יד
ייצוב ושיקום עיטורים, כותרות כמוצג במחירון יימדד לפי יחידות ויכלול הכל כמפורט  . טו

 לעיל. 
 אורך נטו ויכלול הכל כמפורט לעיל. ייצוב ושיקום קרניזים, פילסטרים יימדד לפי  .טז

 
 שיחזור עיטורים, קרניזים, פילסטרים כותרות וכו' .  09.13

 הכנה   .א
ולשקם את העיטורים, הקרניזים,  לייצב   ניתן   כי לא  ע"י המפקח  במקומות שיקבע 
התשתית  את  ויכין  הפגום  האלמנט  את  הקבלן  יפרק   וכו',  הכותרות  הפילסטרים 

 כדלקמן:  

יוסר עד הבסיס באמצעות הסרה מכנית ידנית ולא באמצעות     פגוםכל האלמנט   .1
 כלים מכניים חשמליים! 

בוצע תוך כדי ייצוב זמני של שולי  החומר של האלמנט  הסרה האלמנט הפגום ת .2
ממוטות   ייצוב"  "נקודות  באמצעות  ייעשה  זמני  ייצוב  וישוקם.  שיישאר 

, אך לא לכל אורך השוליים על    המפקחמ"מ שיאושרו ע"י    2-4פיברגלאס/אחר  
האלמנט   ביצוע  בזמן  המשומר  האלמנט  שולי  תחת  ושמור  ייצוב  לאפשר  מנת 

 החדש.

 יבוצע ניקוי תשתית האלמנט שהוסר עד לקבלת תשתית יציבה. .3

לגבי הדברה   .4 בו אלמנט. כמפורט  ביולוגית של התשתית הנקייה שהוסר  הדברת 
 כנ"ל 

קומפרסים   .5 באמצעות  החשופה  התשתית  פני  על  קיימים  אם  מלחים  של  ספיגה 
50%POWDERED CELULOSA ARBOCEL     +50%או ש"ע  CEPIOLITE  

 שעות.  2קקים למשך מעורבב עם מים מזו 

 שטיפת פני השטחים של האלמנט במים בלחץ נמוך.  .6
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 שיחזור האלמנט   .ב

 האלמנט  יעובד באופן זהה  למקורי.  .1

השיטה   .2 עפ"י  יעשה  האלמנט  סביב  הטיח  עם  בחיבור  האלמנט  שולי  תיקון 
 שבאלמנטים המקוריים שישומרו במקום. 

 .מפקחגוון  וטקסטורה עפ"י הדרישות שייקבע ע"י ה ,צביעה .3

סיד ולא בחומרים    ל בסיסמילוי חלל האלמנט לשחזור ייעשה אך ורק עם חומר ע .4
 זרים כגון עץ, חומר סינטטי או אחר. המילוי ייעשה בשכבות 

 
 קרניזים במשיכה  עיבוד .ג

השלמות ותיקונים של קרניזים ומסגרות מעוטרות וכיו"ב יהיו בהתאם לתכניות   .1
באזורים   חסרים  חלקים  והשלמת  תיקון  ידי  על  העבודה תבוצע  ולקיים בשטח. 
בהם קיימים שרידי עיטורים מקוריים, או על ידי שחזור מדויק של המקור על פי  

 פרטים.  

יתחיל .2 ולא  וקרניזים  מעוטר  טיח  יפרק  לא  שביצע    הקבלן  לאחר  אלא  בעבודה 
 דוגמה של קרניז במשיכה לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 הקבלן  יעבד שבלונה מעץ עם פרופיל פח זהה לקרניז המקורי עם ידית אחיזה מעץ.  .3

מעל ומתחת לקרניז יותקנו שני סרגלי עזר מעץ מפולסים ומאונכים באופן שיהוו   .4
 בסיס להשענת השבלונה עליהם ומשיכתה. 

 נה השבלונה והסרגלים יהיה כזה שימנע תזוזה של השבלונה בזמן משיכתה.  מב .5

גוף הקרניז יעובד בטיט על בסיס סיד הידראולי. במידת הצורך לפי גודל הקרניז   .6
לנשיאת   תמיכה  ישמשו  אשר  הקירות  לתוך  מנירוסטה  קוצים  יוחדרו  ומשקלו 

 הקרניז. 

7. ( מיישר ושליכטה על בסיס  הס"מ האחרונים( יבוצעו בטיח    2השכבות העליונות 
 סיד כדוגמת החומר המשמש לטיוח הקירות .  

 שיחזור עיטורים, כותרות כמוצג במחירון יימדד לפי יחידות ויכלול הכל כמפורט לעיל. .ד
 שיחזור  קרניזים, פילסטרים יימדד לפי אורך נטו ויכלול הכל כמפורט לעיל.  .ה

 
 טיח על בסיס צמנט  09.14

 כללי  .א
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא צמנטי כדוגמת ביח״ר תרמוקיר או כרמית נושא תו תקן. 

ימים לפחות   7לא יותר יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן ויאושפר  
 ויעמוד בו.  2  -ו  1חלק   1920הטיח יבוצע גס בכפוף לאמור בתקן 
גל שני כוונים. במפגש בין בטון  מ׳ לקבלת סר  1.5הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל  

 ללבנים, 
בין קירות חדשים לישנים ובמפגש בין תקרות קירות ומחיצות במישורים שונים תיושם 

 מ״מ.  10/10רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין  
 ס״מ תיושם רשת לולים מגולוונת.  2בשטחים בהם תבוצע שכבת טיח שעוביה עולה על 

דוגמה   קבלןה בצוע  לאחר  אלא  שהוא  סוג  מכל  טיח  בעבודות  להתחיל  יורשה  לא 
 ואישורה ע״י צוות השימור בעיריית תל אביב יפו. 

    הסרת שכבות טיח קיימות .ב
 הטיח יוסר במלואו עד חשיפה מלאה של תשתית הקיר. 

י כיסוי ביריעות פוליאטיל   קבלןה ע"  ן יגן על חלקי מבנה אשר אינם מיועדים לטיוח 
 באופן שלא יפגעו ולא יתלכלכו מעבודות הטיח. 

 ביצוע הטיח המיישר  .ג

 הכנה .1
 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(. 
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 הורים מישקים ושקעיםתיקון  .2
מ״מ מפני הקיר)לפני הטיח( יבוצע    15תיקון מישקים חורים ושקעים בעומק עד  

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. 

 שכבת הרבצה תחתונה  .3
ים והשקעים כנ״ל ולאחר שהטיח התקשה, יורטבו  לאחר מילוי החורים, המישק

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  

 מ״מ.  8־5של כ 
 

 שכבות יישור  .ד

 תהיה קטנה ככל האפשר. מ״מ. כמות המים בשכבה זו  10יישור בעובי של כ־   .1

במיוחד יש להקפיד    ,מס׳ שעות לאחר יישום הטיח ירוסס השטח בריסוס מים עדין .2
 בימי הקיץ החמים.

  לאחר יישום שכבה אחת תיושמנה שכבות נוספות כנ״ל עד לקבלת העובי הנדרש.  .3
פעמים    4־  3ם  ימי  7משך  הכל לפי המפרט הכללי לעבודות טיח. הטיח יאושפר ל 

 . ביום

מ"מ עם סרגל    1עם מייקים לסטייה שלא תעלה, בשני הכיוונים, על  עיבוד השכבה   .4
 מ'. המייקים יסולקו לאחר יישור הקיר   3באורך 

 בגס. גמר השכבה יהיה  .5

 . מ"מ 10"מ לעומק ס 5שתי וערב כל   גירוד במסרק ברזל  ,אחרי הייבוש .6

 
 קראץ פוץ  .ה

 ם ומיישמי שכבת היישור צריכה להיות יבשה לחלוטין. מתקינים סרגלי פינות ומייקים 
שכבת הגמר תהיה מיצור    מ״מ לפי העיבוד הרצוי.  20  - 10את שכבת הגמר עובי השכבה  

 חרושתי.  

 הטיח  בכהר .1
 אבן דק ומנופה.  -חול   40%
 מ״מ.  3שומשומית עד  20%
 . לפי בחירת המפקח מ״מ 5-12עדשית בגודל אחיד  40%
 ק״ג למ״ק מימת הסידן.  130
 ק״ג למ״ק צמנט.  250

 הצמנט .2
 . לבחירת המפקח הצמנט אפור לבן עם או בלי פיגמנט

 התערובת .3
ק״ג נציץ    4ק״ג חומר יבש מוכן למ״ר לתערובת מוסיפים    30 כ לתערובת דרושים  

 לכל טונה של חומר מוכן. 
עבודה.   של  שעה  לחצי  חומר  מכינים  בערבל.  מערבבים  היבשה  התערובת  את 

 מכינים פיגומים ללא קשר לקיר.

 היישום .4
 בשכבה אחת כאשר זורקים אותה כמות חומר בכל זריקה.

את התערובת העליונה מיישמים ע״ג השכבה המיישרת ומותחים בלוח מריחה  
 דקות.  10ורח ומחליק. זמן עבודה אפשרי מ עשוי ברזל, 

 שעות, לפי מזג האוויר, מתחילים בגירוד.  2-4אחרי 
ס״מ ובו מסמרי פלדה    1.5הגירוד בלוח עם מסמרי פלדה עשוי עץ לבוד בעובי  

 ס״מ.  1 -  2ס״מ במרווחים בין  - 2בולטים  
 מ׳.  0.5 -1אחרי הגירוד עוברים על כל השטח במשור שאורכו  

 פעמים ביום.   3 -ימים  3את הטיח המוכן יש להשקות 
 מזמן הדרוש למריחה.  1/3זמן הגירוד 
 מ״ר ביום. 40 -  50טיח מטייח  
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 וואש פוץ . ו

 שכבה עליונה  .1
 שהרכבה:מיצור חרושתי ע״ג הטיח המיישר כנ״ל תבוצע השכבה העליונה 

 חול אבן טחונה לקמח.   30%
 מ״מ.  1-2חול    20%
 מ״מ.  4-5חול    50%
 ק״ג למ״ק מימת הסידן.  150
 ק״ג למ״ק צמנט.  300

 מ״מ.  8-10עובי השכבה 

 עיבוד הטיח  .2
הרחיצה נעשית  שעה עד שעתיים מגמר השכבה העליונה מתחילים ברחיצה. 

מלמעלה למטה ע״י צינור בזרם חלש, ביד אחת והברשה בתנועה מעגלית  
 במברשת בגדים ביד השנייה. 

 בכוון מלמטה למעלה.  10%לאחר ייבוש, שטיפה במים וחומצת מלח 
 

 שטיין פוץ .ז
כמפורט לגבי וואש פוץ כנ"ל השכבה העליונה לאחר יבוש תסותת בפטיש סתתים  

 הנדרש, עם או בלי זמלה. או איזמל למרקם  
 

 טיח חלק  .ח
תשופשף  . השליכטה  1:1חול דק וסיד  שהרכבה השכבת שליכטעם טיח חלק יבוצע 

 בשפשפת עץ לקבלת מישור ישר חלק ואחיד. 
 

 
 על בסיס סיד ספקי טיח וצבע 09.15

 : ספק הטיח והצבע יהיה אחד מהספקים כמפורט להלן
   03 - 6826562טל: -קשר דוד שושן  איש  -חברת פרסקו  .א
 03־  6290632טל: -־ איש קשר ענבל צבן   ארכוחברת  .ב
טיח אומנותי ניתן להספקה מהחברות כנ"ל ומחברת מרדכי וולך תעשיות מתקדמות   .ג

 03-9212702/3טל  –לבנייה 
או כל חברה אחרת בעלת מוניטין בתחום זה שתאושר ע״י המפקח. לא יותר יצור טיח ע״י  

 .  הקבלן
 

 
 שליכטה צבעונית על גבי טיח צמנט  גמר   09.16

ע"ג שכבת טיח מיישרת סרגל שני כוונים  תבוצע שליכטה צבעונית גמישה מאספקת  
נירלט או ש"ע, אשר תבוצע בגוון ומרקם שיאושרו מראש ע"י המפקח. הקבלן יכין מראש 

רטוב ללא סימני  מ"ר לאישור המפקח. השליכטה תבוצע ברצף רטוב על  2דוגמה בשטח 
 הפסקה בין המיטות או בכל מקום אחר. 

 השליכטה  תימדד לפי שטח נטו מבוצע במ"ר ותכלול גם  הכל כנדרש ע"י יצרן השליכטה.
 

 גמר צבע גמיש על גבי טיח צמנט 09.17
ע"ג שליכטה משופשפת למרקם אחיד בשפשפת עץ תבוצע מערכת צבע גמיש  מאספקת 

למ"ר   1נירלט, טמבור  או ש"ע,       ע"י    . השליכטהק"ג  בגוון שיאושרו מראש  תבוצע 
 המפקח.  

ותכלול גם  הכל כנדרש ע"י יצרן השליכטה  תימדד לפי שטח נטו מבוצע במ"ר  המערכת   
 לרבות הכנה ופריימר. 

 
 

 פינות חיזוק  09.18
 לא יותר שימוש בפינות מתכת.   .חדות , מ פי וי סיאם תידרשנה תהיינה ת חיזוק ופינ 

 

 חומרי המליטה  כנתה 09.19
טיפול בחומרי המליטה, טיח, טיט וכו׳ תבוצע בחצר. הקבלן יכין סככה מוגנת מפני גשם 
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ושמש בא יאוכסנו חומרי המליטה ובה יוכנו ויעורבבו. לא תותר הכנת חומרים בתוך  
 . חללים. ערבול החומרים יעשה בערבל מכני. לא יותר ערבול ידני

 
 אופני מדידה  09.20

המיוחד    הכללי, המפרטתחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט  טיחעבודות ה .ד
 והתוכניות.   כנ"ל

  הכל ויכלול פתחים בניכוילכל גובה שהוא    ר"במ מבוצע נטו שטח לפי   יימדד  הטיח .א
  וצרים קטנים בשטחים  עבודה, גליפים  עיבוד זה ובכלל המיוחד  במפרט כמפורט

  מישוריים שאינם בשטחים  עיבוד, )ובכלל זה בקורות, בעמודים, בגגונים  ובקרניזים(
שאינם    טיפול בסדקים ,הכנה עבודות,   יישום במעוגל ובשיפוע(, וקמורים  קעורים)

 . במפורש צוינו לא אם אף  הנדרשות  העבודות יתר  וכלמפולשים  
 קרניזים מעוטרים במשיכה ועיטורים ימדדו בנפרד.  .ב
סדוקות וכל אבן/לבנה    לבנים/ םמפולשים לרבות החלפת אבני   טיפול בסדקים .ג

 . ומילוי דייס בתוך הסדק יימדד לפי אורך הסדק מצד אחדבתוואי הסדק  שלישית 
בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים ושטחם   .ד

 יימדד לפי שטח במ"ר לפי סעיף הטיח הכללי.   
תחשבנה ככלולות במחיר  עם פינה חדה,  PVCפינות חיזוק ואו פינות קצה תהיינה מ  .ה

 הטיח ולא תימדדנה בנפרד. 
תחשבנה    כמפורט לעיל, מגולוונת לוליםורשת  עמיד באלקליות  פיברגלס  רשת . ו

 בנפרד.  נהימדדת במחיר הטיח ולא  ותככלול
 טיפול במניעת עליה קפילרית יימדד בנפרד.  .ז
 הסרה חלקית מבוקרת של טיח תחשב ככלולה במחיר התיקון ולא תימדד בנפרד  .ח
 . עבור הסרה מלאה של טיח ישולם בנפרד .ט
לבנים ובלוקים יחשב ככלול במחיר  אבן, תיקון חורים מישקים ושקעים בקירות  .י

   הטיח ולא יימדד בנפרד.
  10עבור תיקון ויישור   קירות אבן עד לפני האבן המקוריים בעובי ממוצע העולה על  .יא

 . מ"מ )לפי קביעת המפקח( תשולם תוספת לפי הסעיף המתאים במחירון
 רופפים יימדד בנפרד ביצוע קונסולידציה ע"ג שטחים  .יב
 הסרת צמחייה וקונסולידציה  תימדד בנפרד.  .יג
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 יצוף וחיפוירעבודות  -10 פרק

   כללי 10.01
ג' וכמפורט    חלק   1555שטחי פנים יבוצע בהתאם למפורט בתקן ישראלי    ריצוף
 הריצוף יבוצע גם על פי הנחיות היצרן.   להלן. 

 
 תחילת ההתקנה  לפני הכנות . א

תחילת   התקנת  לפני  עבודות  כל  שהסתיימו  יוודא  הקבלן  הריצוף  התקנת 
 הצנרת, שכבת האיטום, שכבת בידוד תרמי, שכבת בידוד אקוסטי וכו'. 

 
 תשתית שכבת ה . ב

על גבי מילוי  אלא אם יידרש על ידי המפקח  בהדבקה,  בדרך כלל  עבודות הריצוף יתבצעו  
יהיו   ההדבקה  חומרי  ויבש.  רחוץ  סגורים   טיט/בדבקשומשום  בשקים  ארוז   ,מוכן, 

תוצרת כרמית, תרמוקיר או ש"ע )מאושרים על ידי היצרן לריצוף/חיפוי  חרושתיים   
יבש לחלוטין.  הנדרש(   וחומרי ההדבקה  על מצע  ובעובי השכבה   הטיט  יותאמו בסוגם 

הריצוף חומר  הריצוף   .לסוג  לגובה  מותאמים  הרצפה  יציקות  שמפלסי  יוודא  הקבלן 
 .טיט/ונלקח בחשבון גובה שכבת הדבק

 

 אצורבמרצפות ט יצוףר 10.02

ולאפשר  . א פגיעה  זהיר במטרה למנוע  ייעשה באופן  לשימור  פירוק מרצפות המיועדות 
 חוזר.  שימוש

או במרצפות חדשות ייעשה   מוקדםריצוף במרצפות מקוריות שפורקו מהבניין בשלב   . ב
ישולב   עפ״י  קטנה מהדרוש  וכמות הריצוף שפורק מהבניין  במידה  הנחיות המפקח. 

בריצוף חדש כדוגמת הקיים תוצרת "אור באבן" או "המומחה" או    הריצוף המקורי
 או ש״ע מאושר ע״י המפקח." NOGA" "גלוסקא" או 

אם הש . ג פרט  הכיוונים  בכל  ופלס  סרגל  לפי  ישרים  יהיו  והמחופים  המרוצפים  טחים 
 0.5נדרש ע״י המפקח אחרת. ״קפיצה״ בין שתי מרצפות לא תעלה בשום מקרה על  

 מ״מ.
 ריצוף יבוצע לאחר ביצוע איטום כמפורט .  . ד
זרים.   .ה מחומרים  נקיים  יהיו  וחיפוי  לריצוף  המיועדים  השטח  המשמש   החומר  פני 

 יהיה יבש ונקי לחלוטין מעצמים זרים.   למילוי
 מ״מ לצורך מילוי רובה דלילה.  2המרצפות תונחנה במרווחים של  .ו 
 לאחר השלמת הריצוף יש לכסות המרצפות ולמנוע רטיבות עד גמר ביצוע העבודות, . ז

 בשל רגישות המרצפות לכתמים.
 ניקוי המרצפות יעשה באמצעות מכונת פוליש עם סקוטש בריט ומים. . ח
יקוי הרצפה כמפורט לעיל יש למרוח תערובת דלילה של רובה באמצעות מגב לאחר נ  . ט

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   . י
הרצ  שטח  על  עוברים  מגב.  עם  השאריות  שאריות  את  לסילוק  הפוליש  במכונת  פה 

 הרובה. 
 שעות יש לאשפר את הרובה עי הרטבת הרצפה בכמויות מבוקרות של מים.  5לאחר  . יא
שעות לפחות יש לנקות את שאריות הרובה באמצעות מכונת פוליש וסקוטש  18לאחר  . יב

 ברייט יבש.
ייבוש   . יג של  לאחר  לסוג מלא  בהתאם  )סילר(  ספיגה  מונע  חומר  למרוח  יש  הרצפה 

 . המרצפת והנחיות היצרן
במרצפות   . יד ריצוף  כולל  או    מעוטרותהריצוף  חוזר  לשימוש  פורקו  אשר  מקוריות 

 במרצפות חדשות דוגמת המקוריות לרבות שילוב מספר סוגי ריצוף שונים. 
מ״ר לפחות. רק לאחר אישור   2הקבלן יתקין דוגמאות ריצוף מכל סוג שהוא בשטח של   .טו 

 לן את העבודה. הדוגמאות ע״י והמפקח ישלים הקב
 ריצוף חוץ יונח על תשתית רצפת בטון. לא יבוצע ריצוף חוץ על גבי מצעים מהודקים.  . טז
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 יםולשיפ 10.03
תפרי   עם  נמשך  בקו  יהיו  שתפריהם  כך  יונחו  השיפולים  המרצפות.  מסוג  יהיו  השיפולים 

מעלות    45ויבלטו מפני הטיח מרחק השווה לעובי הפנל. בפינות יבוצע חיתוך ב    המרצפות
 )גרונג(. 

 

 טראצו יצוק באתר  10.04
 העבודה כוללת החלקת התערובת לרבות ליטוש והברקה הכל עפ״י המפרט הכללי . 

אדני חלונות, ספי מרפסות, מדרגות וכל אלמנט אחר שנדרש בגמר טרצו יצוק באתר   . א
המקוריים. במידה ונדרשת התאמה למשטחים קיימים באתר  עפ״י הפריטים    ייצקו

דוגמאות עד לקבלת    יעשה שימוש ופיגמנטים זהים למקור כפוף לביצוע  באגרגטים 
   תוצאה זהה למקור.

בגוון   . ב זהה  חדש  משטח  לקבלת  הנדרשים  השלבים  כל  כולל  טראצו  משטחי  תיקון 
 השלבים הבאים: ובטקסטורה למקורי. העבודה כוללת בין היתר את 

 פירוק וסילוק חלקי טראצו ובטון שבורים.  .1
במידת הצורך כולל החלפת או תוספת זיון הכול    האלמנט.תיקוני בטון לתשתית   .2

 לעיל.   02כמפורט בפרק 
מ״מ שהרכבו שליש חול שני    1־ 2פני השטח המיועדים לתיקון ימרחו בטיט בעובי   .3

ממי התערובת יכילו מוסף הדבקה מסוג סיקה לטקס או    50%שליש צמנט לבן.  
ואגרגט   לבן  צמנט  מתערובת  טראצו  יבוצע  הנ״ל  ההדבקה  שכבת  ע״ג  ש״ע. 
כדוגמת הקיים )לאחר ביצוע דוגמא לקבלת ההרכב המדוייק הנדרש לקבלת גוון  

מ״מ במקרה    15הליטוש( לא יקטן מ  )לאחר    זהה לקיים(. עובי שכבת הטראצו
הצורך יסותתו פני הבטון לקבלת עובי מתאים. פני השטח יהיו גבוהים מהמפלס  

 הקיים כדי לאפשר ליטוש. 
יהיה   .4 פני הטראצו ילוטשו לקבלת משטח רצוף ואחיד. ליטוש הטראצו הקיים 

 מ״מ.  0.5המינימילי הדרוש ולא יגדל מ 
 על פי הוראות היצרן.סילר  בהריצוף יוגן ויטופל בגמר היישום  . ג
שטחי האבן יוגנו מפני פגיעה עקב העבודות באתר העבודה ע" י כיסוי לוחות גבס עד   . ד

 למסירת העבודה. כל פגם בכיסוי יתוקן ע״י הקבלן. 
 
 

 ריצוף באריחי אבן טבעית  10.05
 ללי כ .א

 האבן תהיה כדוגמת האבן המקורית לפי אישור המפקח. 
 נות לפני תחילת ההתקנהכה .ב

הרצפה יש לוודא שהסתיימו כל עבודות התקנת הצנרת,    תחילת התקנת מערכתלפני  
 האיטום, שכבת בידוד תרמי, שכבת בידוד אקוסטי וכו׳.  שכבת

 הגנה .ג
וכמות   )סוג  האבן,  ספק  הוראות  לפי  מתאים  סילר  ציפוי  ע״י  יוגנו  הרצוף  שטחי 

 מומלצת(. 
 הסילר יהיה כזה שלא ישנה את גוון האבן. 

מפני פגיעה עקב העבודות באתר העבודה ע" י כיסוי לוחות גבס עד    שטחי האבן יוגנו
 למסירת העבודה. כל פגם בכיסוי יתוקן ע״י הקבלן. 

 

 ות בקרמיקה רחיפוי קי 10.06
 יעשה כדלקמן : המחירון חיפוי קירות בקרמיקה כמוצג ב

תוצרת  . א חרושתי  מיצור  הרבצה  שכבת  תבוצע  תשתית  ע״ג 
 מ״מ.  5 -  8רמוקיר או כרמית בעובי ת

ע״ג שכבת ההרבצה תבוצע שכבת טיח מיישר מיצור חרושתי כנ״ל סרגל שני  
 כוונים עם מייקים.

 ביצוע החיפוי  . ב
יעשה בהדבקה בדבק מוכן, ארוז בשקים סגורים, כדוגמת תוצרת   .1 החיפוי 

 ״י הספק לשימוש המיועד. מאושר בכתב ע ,כרמית
 הדבק ימרח על פני שכבת ההרבצה במרית משוננת.  .2
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או    MAPEIאקרילית תוצרת טמבור,  הרובה למילוי המישקים תהיה רובה   .3
 . ש"ע

את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי   .4
 מ״מ.  5

 החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים שלמים.  .5
  4בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של   .6

 מ״מ.
ש״ע בגוון   או  MAPEI, טמבורמרווח זה ימולא ברובה אלסטית של 

 הרובה הקשיחה. 
עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד. לא יותר   .7

 שימוש בחלקי אריח. 
 

 אופני מדידה  10.07

הכללי, המפרט  תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט  עבודות ריצוף והחיפוי   .א
 המיוחד כנ"ל והתוכניות.

ריצוף ע"ג מילוי מיוצב או בהדבקה יימדד לפי אותו סעיף ללא הבחנה, לפי שטח   .ב
 בנפרד.  דהמדה תימד או הדבק.  והטיט  נטו מבוצע במ"ר ויכלול גם את המילוי

אקרילית   .ג במחיר  הרובה  ככלולים  יחשבו  מישורים  בין  במפגש  הגמישה  והרובה 
 ולא ימדדו בנפרד.   חיפוי/ הריצוף

 ניקוי והגנה יחשבו ככלולים במחיר  הריצוף/חיפוי ולא ימדדו בנפרד.  .ד
יימדד לפי שטח נטו    במחירון  כמצויןרצוף במרצפות טראצו חלקות אן מעוטרות    .ה

 סילר. ומבוצע במ״ר ויכלול הכל כמפורט לעיל  
ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות    מ'ך נטו מבוצע ברשיפולי טראצו יימדד לפי או  . ו

 סילר. 
, יימדד לפי  במחירון, לפי הסיווג המתאים  ו'טראצו יצוק באתר, בספים, מדרגות וכ .ז

 ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות ליטוש וסילר.  במ'אורך נטו מבוצע 
בפוד  .ח באתר,  יצוק  וכס טראצו  משטחים  המתאים  ד'טים  הסיווג  לפי  ,  במחירון, 

 יימדד לפי שטח נטו מבוצע במ״ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות ליטוש וסילר. 
לרבות ניקוי,  תיקון מדרגות יימדד לפי יחידות ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות   .ט

 . הן השטחים התקינים והן השטחים המתוקנים על כל המדרגהוסילר  
נט .י שטח  לפי  יימדד  באבן  לרבות  רצוף  לעיל  כמפורט  הכל  ויכלול  במ״ר  מבוצע  ו 

 . סילר
לא תשולם תוספת עבור צורת הנחה שתדרש על ידי המפקח, שילוב סוגים וגוונים   .יא

 חיפוי ושילוב דוגמאות . / שונים של ריצוף
 לא תשולם תוספת עבור רצוף בשיפוע ועבור עיבוד בגרונג. .יב
וסיום מאלומיניום כדוגמת,    גם פינות , פרופילי קצה, הפרדה  חיפוי יכלול  ריצוף   .יג

 כמפורט בתוכניות או בחירת המפקח.  
 חיפוי קירות בקרמיקה כלול את כל האמור לעיל לרבות הטיח המיישר. .יד
מתקני   . טו לכל  מסביב  פולימרי  ובטון  גמישה  רובה  קומפוננטי,  דו  במסטיק  איטום 

 יחשב ככלול במחיר החיפוי/תיקון ולא יימדד בנפרד.  התברואה ברצפה ובקירות
בחתך   .טז פליז  או  אלומיניום  דלתות  יחשבו  "מ  4/40מפתני  שיידרשו  מקום  בכל  מ 

 ככלולים במחיר הריצוף ולא ימדדו בנפרד. 
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 ה עבודות צביע  - 11 פרק

 

 כללי  11.01

גם לפי הנחיות יצרני  לפי המפר הכללי, המפרט המיוחד להלן ועבודת הצבע יבוצעו   .א
 וההכנה הנדרשות. הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד  

וגוון( הצבעים המקוריים על פי הנחיות המפקח.  .ב הקבלן יבצע בדיקה של הרכב)סוג 
 תוצאות הבדיקה ישמשו את המפקח כדי לקבוע את מערכת הצבע החדשה. 

כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי   .ג
 בסעיפים של מסמך זה ו/או בכ״כ. בחירת המפקח, גם אם לא נאמר במפורש 

המפקח שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג גוונים של  .ד
 ו/או לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.  היצרן,

   המפקח רשאי להזמין צביעת מלבן בגוון שונה מהכנף . .ה
 

 או סיליקון  סליקהסיד, צביעה בצבע  11.02

שרב. יש להרטיב את הקיר לילה לפני יישום הצבע. הצבע    אין לצבוע ביום גשם או ביום .א
ידולל במים לפי הוראות היצרן. אין להשתמש בצבע סמיך. הקיר יצבע בשכבות דקות  

 שכבות(, בכוון אחד, עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. 3-4)
לקיר  .ב הפיגום  חיבורי  יועתקו  השליכטה  ביצוע  ולפני  המיישר  הטיח  השלמת  לאחר 

החיבור    למקום מקומות  ונקי.  תבוצע  ה ישר  מכן  לאחר  ויישרו.  יתוקנו  ישנים 
 השליכטה. 

 ימים לפחות.   21יישום הצבע ע״ג הטיח יבוצע לאחר  .ג
באזור   .ד תיקון  לרבות  הטיח  תיקוני  כל  הצבע.  יישום  לאחר  תיקונים  כל  לבצע  אין 

 . התיקונים  פלנקות וחוטי קשירה יבוצע ויאושפר לפני ביצוע הצבע. גם לאחר ביצוע
 תיקון במידה ויידרש יחייב צביעת הקיר כולו למניעת הופעת כתמים.  .ה
יודגש כי הופעת עננות אחידה בצבע אינה מהווה פגם והיא מאפיינת צבעים וטייחים   . ו

 מסוג זה. 
בסיס .ז על  יהיה  או   סיד,  הצבע  בעל    סיליקה  יצרן  משל  המפקח  בחירת  לפי  סיליקון 

לאחר ביצוע דוגמאות בשטח )ביצוע הדוגמאות כלול   מוניטין. סוג הצבע והגוון יקבעו
 במחיר היחידה( ויובאו לאישור המפקח 

.  קירות ומבנה שונים יצבעו בגוונים שוניםאפשר וחלקי  על הקבלן לקחת בחשבון כי   .ח
הגבולות בין הגוונים השונים יבוצעו במירב הזהירות עד להשגת גבול מדויק וישר ללא  

 ערבוב בין הגוונים. 
 

 הגנה סילר שכבות  11.03
שתידרש   .א מטויחים כשבמקומות  קירות  על  הגנה  צבועים   בת  קירות  בטון,  אב  טיח    ןוקירות 

בתום שבוע ימים מיום סיום עבודות הטיפול בקירות האבן או  תבוצע ההגנה    חשופים 
הצבע,   עבודות  יבשים,  סיום  חודשים  שלשה  ולאחר  בתום  מלאה  התייבשות  לאחר 

יש למרוח את כל החזית בחומר   .ת העבודות בחזיתלהשלמ  המפקחשנתקבל אישור  
סילוקסן/סילא  של  הגנה  אורגניים  -על  ןאמולסית  ממסים  מכיל  שאינו  מים  בסיס 

 Wackerמתוצרת  Wacker SMK1311)דליקים(. החומר יהיה שקוף/מט כדוגמת  
גרמניה או ש״ע. החומר חייב להיות עמיד באלקליות ויאפשר מעבר אדי מים אך ימנע  

גווני המשטחים המטופלים. כמו  חדירת ישפיע על אחידות  לא  -מים. החומר לא  כן 
 ישאיר משטחים מבריקים או דביקים ו/או בעלי גבשושיות כלשהן. 

לאורך   .ב יציבות  על  ישמור  החומר    8החומר  היצרן.  לאחריות  בהתאם  לפחות  שנים 
ייושם בהספגה ב צורה יאפשר תיקוני צביעה עליונה בצבעים על בסיס סיד. החומר 

 גרם למ״ר.   300קטן מ־    אינו הומוגנית על־פי הוראות היצרן, מלמטה למעלה בשיעור ש 
 

 מןצביעת נגרות או 11.04

 גבי משטחי עץ מקוריים ייעשה כמפורט להלן: -חידוש צבע על .א
על .1 ופגומים  סדוקים  רופפים  צבע  חלקי  עדינה  - סילוק  פלדה  מברשת  ידי 

 ניירות לטש ומסיר צבע. 
 ידי נייר לטש.-וחספוס פני השטח הצבועים על ניקוי המשטח  .2
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 של טמבור או ש״ע וליטוש לאחר הייבוש.  PVAתיקון פגמים במרק  .3

 ניקוי מאבק וצביעה בצבע יסוד של טמבור או ש״ע וליטוש לאחר הייבוש.  .4
צביעה בהתזה בשתי שכבות לפחות של צבע עליון תערובת של "ו״פוליאור", או   .5

 ון אחיד. ש״ע עד לקבלת כיסוי מלא וגו

 המפורטים לעיל.   2־5צביעת נגרות חדשה ראה סעיפים  .ב

אלמנטי הנגרות המיועדים להישאר בגוון טבעי או לשקף את מרקם העץ, יצבעו בצבע   .ג
 , על פי הוראות היצרן . ־ )יבואן "סאן דק"( או ש״עFLOODתוצרת חברת 

 

 גלוון  11.05
נדרש במפורש אחרת יגולוונו  כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה אלא אם  

.  918מיקרון, הכל לפי דרישות ת״י    80בטבילה באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא    בחם,
 הגלוון יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד. 

מ״מ ועלולים להתעוות בטבילה באמבט חם יגולוונו בהתזת   5חלקי מתכת שעוביים קטן מ־  
 עה מסוג זה. אבץ חם במפעל המתמחה בצבי

 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת  11.06
 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
פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט או  צביעה בשתי שכבות בהתזה של צבע   .ד

  מיקרון כל שכבה. 60 ש״ע בעובי
 

 גולווניםצביעת מוצרי פלדה שאינם מ 11.07
מוצרי פלדה שאינם מגולוונים חדשים או כאלו שיפורקו מהמין לצורך שיפוצם בבית מלאכה  

ינו הקבלן  של  קשל  לדרגה  חול  ניקוי  צב  2.5ו  שכבות  בשתי  ויצבעו  השבדי  התקן  ע  לפי 
   מיקרון. 90פוליאוריטני כנ״ל בהתזה , לרבות שכבת צבע יסוד אפוקסי בעובי 

 
 

 חידוש צבע על מוצרי פלדה  11.08
פי דרישות המפרט המיוחד  - אלמנטים קיימים אשר לא יפורקו מהבניין יוכנו לצבע על . א

 לעיל.   06בפרק עבודות נפחות פרק  
האלמנטים יצבעו בשכבה  .  חלודה תוסר באמצעים מכניים ובכלל זה מתז עיפרון ה . ב

מסוג    769ראשונה של ממיר חלודה המתאים לסוג הצבע הנבחר דוגמת עוצר חלודה  
 ע הכל עפ״י הנחיות יצרן הצבע. לט או ש״ -ניר

פוליאוריטני   . ג צבע  של  שכבות  בשתי  יצבעו  שכבה    90בעובי  האלמנטים  כל  מיקרון 
   .מיקרון 90בעובי כדוגמת מטל רסט של ניר לט או ש״ע ושכבת יסוד אפוקסי 

אור   . ד עם  במגע  באים  לא  אשר  מתכת  צבע   UVחלקי  במקום  אך  כנ"ל    יצבעו 
   פוליאוריטני צבע אפוקסי. 

 

   קירותחידוש צבע ע"ג  11.09

בגוון אחד או    במחירוןישנים  בצבע מסוג המצויין    קירותהעבודה מתייחסת לצביעת   .א
 מס' גוונים. 

 , הסרת כל גופים זרים   תיקוני טיח,  ובכלל זה  העבודה כוללת תיקונים קלים של השתית   . ב
מלט מקשרים   בטוןו    נטפי  לכלוך,  הסרת  ומתקלף,   סדוק  פגום  רופף,  צבע  הסרת 

יימרים למיניהם )מומלצים ע"י יצרן הצבע( והכול על מנת שהצבע יאחז לתשתית ופר
 ויהיה אחיד ויפה ללא שניתן יהיה להבחין בטלאים ותיקונים . 
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 אופני מדידה  11.10

גם הכל כמפורט במפרט    צביעהעבודות ה .א המיוחד   הכללי, המפרטתחשבנה ככוללות 
 והתוכניות.   כנ"ל

תימדד   .ב חוץ  קירות  לעיל צביעת  כמפורט  הכל  ותכלול  במ״ר  מבוצע  נטו  שטח  לפי 
בשטחים לעבודה  גם  מישוריים,   ומתייחסת  שאינם  שטחים  צביעת  וקטנים,  צרים 
 צביעת שטחים אופקיים )תקרות(.

 הגנה לקירות אבן תימדד ב נפרד.   סילר- .ג

צביעת פרטי מסגרות אומן ומסגרות חדש תחשב ככלולה במחיר הפריטים ולא תימדד  .ד
 בנפרד. 

 השיקום מחיר  ככוללה בתחשב  המיועדים לשיקום  פרטי מסגרות אומן ומסגרות    צביעת .ה
 ולא תימדד בנפרד.

   .וכן את כל הנדרש על ידי יצרן הצבע הצביעה תכלול הכל כמפורט לעיל  . ו

 לא תשולם תוספת בגין בחירת גוון כל שהוא.  .ז

 בסיד/סילקון/סיליקה תמדד בנפרד. הסרת צבע אקרילי מקירות המיועדים להצבע  . ח
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 עבודות מסגרות אומן )אלומיניום(  – 12 פרק

 

 כללי  12.01
מסגרות אומן )אלומיניום(, וכן    12פרק    הכלליאלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט    עבודות 
 בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן.  להוראותבכפוף  

 האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים.   פריטי
 

 וייצורם פריטיםתוכניות ייצור, דיגום  אישור 12.02
למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים. במסגרת   .א

 ( Shop Drawingsמפורט ) עבודתו  יתכנן הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון
 

שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור   3 בתוךיעביר לאישור המפקח   הקבלן .ב
(Shop Drawings   )  ,המוצרים כל  של  ושלמות  והפריטים    האביזריםמפורטות 

תהיינה   אלה  תכניות  הפריטים(.  )להלן  העבודה  במסגרת  נכלל    תואמות שיצורם 
העקרוניות    ולתכניות  האלומיניום  לפי     המצורפות לרשימת  ותהיינה  זה,  לחוזה 

 ותכלולנה גם:  הטכני המיוחד במפרט המפורט
 שם יצרן הפרופילים.  .1
 מספרי הפרופילים. .2
 יניום. חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומ  .3
 לפי הצורך.  1.1-ו  1:5פרטים בקנ"מ  .4
 פרטי חיבור, זיגוג, איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים.  .5
 פרטי משקוף עיוור.  .6
 פרוט אביזרים ופרזול.  .7
 מפרט לחומרי האיטום.  .8

 
האמורות    המפקח .ג הייצור  בתכניות  תיקון  או  שינוי  כל  ביצוע  על  להורות  רשאי 

 . , לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזהכנדרש
 

המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת    י" עתכניות הייצור   אישור .ד
 .דיןולפי כל    זהעליו לפי חוזה 

 
 

 זיגוג 12.03
  י ת" -בכל מקרה לא פחות מהנדרש ב  אךוסוגי הזכוכית יהיו בהתאם לתוכניות    עובי .א

 , הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי התקן.  1 חלק  1099
 

 .  938  י"בתלא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר  .ב
 
בועות,    כל .ג ללא  א'  מסוג  תהיינה  אחרים  כתמיםהזכוכיות  פגמים  או  שריטות,   ,

 כמוגדר בתקן. 
 

לדרישות    עובי .ד בהתאם  יהיה  מעובי  התקניםהזכוכיות  פחות  לא  מקרה  בכל  אך   ,
הקבלן    העובי, על   לגבי"  לפחותכמצויין ברשימת אלומיניום. בכל מקום שבו צוין " 

 נקבע עובי הזיגוג.    פיהםלתקן, שעל   להציג חישובים הערוכים לפי פרק ד' 
 
  עולהנדרש לביצוע, גם אם הוא הקבלן יהיה העובי ה   יהזכוכית כפי שיחושב ע" עובי .ה

 על העובי המוזכר בתוכניות . 
 
סוגי    הקבלן . ו כי  המאשרים  מסמכים  התקנים    הזכוכיתימציא  בדרישות  עומדים 

המיוחדות    לדרישות  ומתאימים  במפרט    זכוכית השונים.     לסוגים המצוינים 
 .בשטחמחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום, על כל לוח זכוכית שיותקן 
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בסוגי    במידה .ז התאמה  אי  ימצא  ברשימת    ועוביוהקבלן  המתוארים  הזכוכית 
עליו   בבניין,  ותפקודם  לדרישות החוק  לפני    להודיעהאלומיניום בהשוואה  כך  על 

 הייצור למפקח ולקבל הוראותיו. 
 
 . הזכוכיתהזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן   אופן .ח
 
ניאופרן או אי.פי.די.אם    האטמים .ט ולחוצים    האטמים יהיו עשויים  יהיו מהודקים 

 . ואטומותבתוך המסגרות, והפינות תהיינה מחוברות  היטב לכל אורכם
 
 

 אופני מדידה מיוחדים    12.04
  המיוחד כנ"ל   הכללי, המפרטתחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט    אלומייום עבודות ה

 והתוכניות. 
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 עבודות אבן  - 14 פרק
 

 דו״ח מצאי  14.01
ג' .א במסמך  מהאמור  לגרוע  מפורט  ,    1מבלי  מצאי  דו"ח  ייערך  העבודה,  תחילת  לפני 

 בהשתתפות הקבלן , המפקח. בדו"ח כל העבודות שיש לבצע לפי הסעיפים במחירון  
דו"ח זה ישמש מסמך יחידי לצורך ביצוע העבודה והתחשבנות עם הקבלן . לא תוכר  .ב

 נות מעבר לכמות הרשומה בדו"ח.  כל תביעה כספית נוספת של הקבלן  לצורך התחשב
המפקח לבדו יהיה רשאי להכניס תיונים בדו"ח עקב גילוי פגמים שהיו ניסתרים מין  .ג

 העין בזמן עריכת הדו"ח לפני תחילת העבודה. 
לבצוע עבודות האבן הנדרשות, יספק הקבלן אבן מפרוקים כדוגמת האבנים הקיימות  .ד

 במבנים 
 

 פני האבן שיקום  14.02

 ניקוי   .א
ינוק  שטחי ומרקם האבן    והאבן  גוון  וכדומה עד לקבלת  מטיח, בטון, לכלוך, צבע 

 המקוריים באמצעים הבאים )כולם או מקצתם הכל כפי שיידרש(:
 לעיל. 09.02תבוצע כמפורט  ומיקרוביולוגיה הסרת צמחיה  .1
שיש, קרמיקה לרבות הטיט    ,חיפויהסרת כל הגופים הזרים כולל נטפי מלט, בטון,   .2

בזהירות על מנת לא לפגוע באבן בפטיש פסלים מכני עד לחשוף פני האבן. לא יותר  
 :סיתות פני האבן עצמה במכשיר מכני אלא כמפורט להלן 

 ניקוי כל שטחי האבן מלכלוך, אבק וכ'.  ( א)
 פרוק כיחול רופף ופגום.  ( ב)
 . שנעשו ממלט כיחול וי ניק ( ג)
ושטיפת הקיר עם מברשת קשה  כנ"ל  הורדת כתמי חלודה בחומר מתאים   ( ד)

 השעה.  תוך מחצית-להסרת החומר הנ״ל
שטיפה במכונת קיטור מיוחדת למטרה זו לאבן כוכרכר ושטיפה בשיטת   ( ה)

 לאבן דלומיטית.ש"ע או  "יוס"
 ניקוי בהתזת סודה  ( ו)

 בכתב: במקרים מיוחדים ועל פי אישור המפקח  .3
 שפשוף במברשת פלדה ידנית לגילוי האבן.  ( א)
 הסרת שכבה דקיקה של פני האבן העליונים בפטיש פסלים, ידני מסמסם.  ( ב)
 ניקוי בהתזת חול עדין)במתיז עיפרון(.  ( ג)

במסגרת הניקוי ניתן להשתמש בכלים מכאניים אשר עוצמתם ניתנת לוויסות כך   .4
 שלא יגרם נזק למבנה ו/או חלקיו השונים.  

של   .5 מושלמים  והגנה  לכיסוי  באמצעים  הקבלן  ינקוט  הניקוי  העבודות  כל  משך 
 הפתחים וחלקי המבנה האחרים כדי למנוע פגיעה בהם, לכלוך וכדומה. 

י מילוי המישקים ומילוי החללים בהזרקה אך לפני שלב  ביצוע הניקוי ייעשה אחר  .6
 כחול.  

 
 תיקון פגמים קטנים .ב

 תיקון פגמים קטנים ומקומיים בפני האבן יבוצע כדלקמן:
ב .1 הפגום  המקום  של  מריחת  לפחות  שכבות  סיד"שלש  להתחזקות  "  מי  עד 

 השכבה התחתונה לפני ביצוע השכבה הנוספת.  תיש להמתין להתייבשו  .התשתית
  מילוי הפגמים בתערובת מילוי כמפורט לגבי הטיט להלן המורכבת מסיד אווירי,  .2

אבן כורכר גרוסה, חול וסיד הידראולי בגוון שישווה לזה של האבן, ועיבוד פני  
לחילופין ניתן להשתמש בחומר    התיקון בסיתות עדין ומתאים לשאר פני האבן.

 , בגוון הנדרש, המאושר על ידי היצרן למטרה זו. חרושתי
 

 כיחול הקיר  .ג
הכיחול ייעשה לכל הקיר בבת אחת, הן על האבנים שהוחלפו הן על אבנים שתוקנו   .1

 והן על אבנים חדשות. 
כורכר   .2 אבן  בשברי  ימולאו  האבן  ובפינות  במישקים  עמוקים  וחללים  שקעים 

 עטופים בטיט מחומר הכיחול.
מ״מ עד   20 - המישקים הקיימים למיניהם יהיה לעומק של כהסרה וניקוי של כל   .3

 לסילוק פוגות הקיימות. 



62 
 

 06/2021                                                                                            חוזה מסגרת לעבודות שימור
 

בכמות שתגרום להרטבת החלל בלבד. יש  בלחץ    "מי סיד"המישק יישטף בעזרת   .4
 להיזהר מהחדרת כמות מים גדולה. 

בדחיסה בעזרת כלים המתאימים לעובי  חומר הכיחול  ) לתוך המיישקים יוחדר    .5
כל חלל המישק.   יש לבדוק בעזרת דקר שאכן לא  המישק. הדחיסה תמלא את 

 נותרו חללים בסדקים.
מרוחה  המיישק  באם   .6 כורכר  אבן  שברי  לסדק  להחדיר  יש  מ״מ  משלושה  רחב 

 בדייס שיהדקו ויחזקו את הסדק והחלל. ההחדרה תעשה בעזרת פטיש.
יש לנקות את המישק במברשת רכה וקצוצת שיער תוך    לאחר התקשות הכיחול, .7

 הרטבת המישק במים. 
 יש לשים לב במיוחד על רציפות הכיחול האופקי והאנכי וללא סדקים.  .8
חומר   .9 של  מהירה  התייבשות  למנוע  את  הכיחוליש  לכסות  יש  סדיקה  למניעת   .

 הפיגום בכיסוי להגנה מפני קרני השמש. 
ותבוצע פעמיים ביום. באם יתגלו תוך כדי פעולת  האשפרה תארך כחמישה ימים   .10

 האשפרה סדקים בכיחול, יש לסלקו ולבצע את הכיחול מחדש.
 .  על ידי היצרןעל בסיס סיד מייצור חרושתי, מיועד למטרה זו    היהי  חומר הכיחול .11
 יותאם לגוון האבן באישור המפקח.  הכיחול גוון  .12

 
 ייצוב  אבנים רופפות/סדוקות  .ד

 סדוקה או רופפת יהיה כמפורט להלן: טפול באבן 
 תמוך זמני של החלק הרופף באמצעות רגלי מסקו, קרש מעץ או רצועות. .1
 ניקוי הסדק מעפר, צמחיה או חלקי אבן אחרים.  .2
 ניקוי הסדק באוויר ומים.  .3
 סיד.   ל בסיסע ייצוב חלקי האבן בתוך הסדק באמצעות חומר מליטה דליל .4
 מ"מ תחת מישור האבן.    3הכנסת חומר מליטה לסדק עד למילוי הסדק ולעומק עד   .5
לעיתים, לפי החלטת המפקח,  יש צורך בקיבוע נוסף של האבן באמצעות פינים   .6

  2-4 -מ"מ, כאשר קוטר הקידוח יהיה גדול ב 6-12עם הברגה מפיברגלס בקטרים 
 מ"מ מקוטר הפין. את הפין מחדירים עם דבק אפוקסי. 

 סטורה וגוון המילוי בחלקו החיצוני יהיה עפ"י דרישת המפקח. טק .7
 החומרים יהיו מייצור חרושתי, מיועד למטרה זו על ידי היצרן.  .8

 

 "DUTCH WORKתיקון אבנים  בשיטת ה "  14.03
נקודת הטפול  ",  DUTH WORKבמקרה של צורך יוצא דופן של ייצוב קונסטרוקטיבי ב" 

 כדלקמן: תקבע ע"י המפקח ותבוצע 
 מדידה מדויקת של החלק החסר. .א
החלק  .ב של  קונסטרוקטיבית  לשלמה  מתאימה  גומחה  ויצירת  החסר  החלק  הסרת 

 החסר. 
 ביצוע  "שיגום" מדויק לחלק החסר.  .ג
הדבקת ה"שיגום"  בגומחה באמצעות טיט מייצור חרושתי, מיועד למטרה זו על ידי   .ד

 היצרן. 
כיסוי בבד גיאוטכני רטוב וניילון, על מנת תבוצע אשפרה למשך יומיים, השקייה או   .ה

 למנוע את סדיקת החומר. 
 בהיקף האבן יבוצע כיחול אחרי יומיים לפחות.  . ו
 הקבלן יגיש דוגמה של האבן המוצעת לאישור המפקח טרם הביצוע.  .ז
 העבודה תתבצע רק ע"י מומחה לביצוע עבודות דומות.  .ח

 

 םיישור פני אבן מאיכות נמוכה המיועדים להשאר חשופי  14.04
המיועדות בנויים באבנים שאינן מסותתות בפאות חדות)אבן מאיכות נמוכה(    בשטחים .א

ישלים הקבלן אבנים חדשות במקום חסרות מאותו סוג ובטקסטורה להשאר חשופה,  
על בסיס סיד, חול, שברי חרס ואבן   בטיטוצבע זהים וימלא את החללים בין האבנים  

ופן שיתקבל מישור אחיד, כאשר האבנים  הכל כדוגמת המרקם המקורי בגוון האבן, בא
הרצוי.  המרקם  לקבלת  פלדה  במברשת  יוברש  השטח  המרקם.  מתוך  מבצבצות 

 לחילופין ניתן להשתמש בחומר מייצור חרושתי, מיועד למטרה זו על ידי היצרן.  
 עומק המילוי ביחס לפני האבן יקבע על ידי המפקח.   .ב
 קטע לדוגמא יובא לאישור המפקח.  .ג
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 טיפול בסדקים 14.05
 ג' לעיל  09.02סדקים יתוקנו כמפורט בסעיף 

 

 אבנים  החלפת /השלמת 14.06
המישקים   .א ניסור  לאחר  תעשה  פגומות  החלפת  או  חסרות  במקום  אבנים  השלמת 

ורק אחר כך ובעזרת אזמלים    15בהיקף האבן הפגומה ובעומק מינימלי של   ס״מ. 
 ס״מ.  15האבן לעומק הנ״ל. כך שיקבל שקע מלבני בעומק   תפורר

מלכלוך, צבע,  האבן תהיה אבן ישנה מתאימה במרקם ובגוון לאבן הקיימת, נקייה   .ב
 .ד'טיח וכ

. יש  האבן תהודק היטב לתוך הטיטהאבן תוחדר עם חומר מליטה על בסיס סיד.  .ג
 לוודא יציאה של חומר מליטה מכל היקף האבן החדשה. 

 אבן החדשה תוכנס למקום המיועד ותיוצב  ע"י קליני אבן. ה .ד
ון, על מנת  תבוצע אשפרה למשך יומיים, השקייה או כיסוי בבד גיאוטכני רטוב ונייל .ה

 למנוע את סדיקת החומר. 
 . אחרי יומיים לפחות כיחולבהיקף האבן יבוצע  . ו
 הקבלן יגיש דוגמה של האבן המוצעת לאישור המפקח טרם הביצוע.  .ז

 
 

 בניה חדשה  14.07

סגירת   לצורך  או  חדשים  או  פגומים  או  חסרים   חלקי מבנה  באבן  במקום  חדשה  בניה 
 פתחים או הקטנתם תבוצע כדלקמן: 

הבניה בניה   .א כדוגמת  סיתות(  )צורת  ובמרקם  במראה  בגודל,  באבן  תבוצע  חדשה 
 הקיימת לרבות חיבור החלק החדש לחלק הקיים עפ״י הנחיות המפקח.

ללא   .ב ידנית  )הסרה  המפגש  בקווי  קיימות   אבנים  יוסרו  קיימים  קירות  עם  במפגש 
 אמצעים מכאניים( ליצירת שטרבות.  

 בן לייצובן קבוען.  אבני הקיר החדש יותקנו ע"י קליני א .ג
 חומר מליטה בין המשקים  ובגב הקיר יהיה על בסיס סיד. .ד
 שהרכבה הליבה בין האבנים תבוצע מתערובת של סיד אווירי סיד הידראולי  .ה

 ) פוליה( קטן חצץ 35% - .1
 )ים  חול לא( דימונה  חול 30% - .2
 גס  טחון  חרס 10% - .3
 בור  סיד 10% - .4
 15פרו  -סיד הידראולי   15% - .5

הקבלן   שיכין  לדוגמא  ובהתאם  סמיכה  תערובת  לקבלת  בכמות  תהיה  המים  מנת
 . המפקח  לאישור
 . סגרגציה ללא קיר לקבלת במרטטים ושימוש קשיחות בתבניות תעשה היציקה 

יציקת הליבה תעשה בגבה של שורה אחת לכל היותר, תוך הידוק מירבי שיבטיח מילוי  
 החלל. 

 חספוס של פני היציקה הקודמת. בין יציקה ליציקה יש להבטיח  . ו
 

 מילוי וחללים בגראוטינג    14.08

ייעשה  .א ולכן  המבנה  לייצוב  החשובות  העבודות  אחת   הינו  בגראוטינג  חללים  מילוי 
זו   ניסיון בעבודה  ועל ידי מבצע מיומן בעל  זו  בצורה מקצועית בציוד מיוחד למטרה 

בליבת הקיר רק עפ"י הנחיה של מאושר על ידי ספק החומר. "גראוטינג" ייעשה בעיקר 
 המפקח, כדלקמן: 

בקוטר   .1 קידוח  יבוצע  וכו'  קמרונות  קירות,  המבנה  מצב  ברור  מ"מ    22-32לצורך 
במקומות שיסומנו על ידי המפקח לצורך הוצאת מדגם. לצורך אחסון המדגם יכין  
הקבלן מבעוד מועד קופסא סגורה עבור כל מדגם, באורך הקידוח המתוכנן  ברוחב   

מ"מ. על פי המדגמים יוחלט היכן לבצע את הגראוטינג ובאיזה אופן    50ובה של  וג
 ובאיזה היקף. 

נקודתית,   .2 ידנית  הזרקה  "גראוטינג",  הצורך:  עפ"י  ההתערבות  עומק  על  החלטה 
 מילוי מישקים ידני רגיל.  

 "גראוטינג"  לעומק קיר יבוצע רק בנקודות שיצוינו ע"י המפקח.  .3
 כבר טופלו.  )כיחול( חר שהסדקים והמיישקים "גראוטינג" יבוצע רק לא  .4
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מ"מ    20החדרת צינורות לחללים קיימים ו/או ביצוע מערך חורים במישקים בקוטר   .5
 ובאורך שמתאים לכניסה לליבת קיר האבן )משתנה מקיר לקיר(. 

 תמיכה זמנית של האזור המטופל.  .6
 . "מי סיד"שטיפה פנימית של הקיר דרך הצינורות המוחדרים ב .7
אטמ' לכל היותר. ההזרקה תהיה בהמשכיות    4חומר גראוט בלחץ  של עד  הזרקת   .8

 ללא הפסקות. 
 הוצאת הצינורות מהקיר וסגירת החורים בחומר מליטה. .9

הגראוטינג יהיה חומר חרושתי על בסיס סיד מייצור חרושתי, מיועד למטרה זו על   .10
 ידי היצרן. 

 
 

 הנשענת על קיר סדוק IPייצוב נקודת ההשענה של קורת הפלדה  14.09

 יבוצע כדלקמן:  הנשענת על קיר סדוק IPייצוב נקודת ההשענה של קורת הפלדה  
שבהם קיים סדק  תחת  נקודת ההשענה של   הפלדה  יש לזהות ולסמן את כל קורות  .א

 .IPקורת ה  
 האבן.  לגילוייש לנקות את פני הקיר עד  .ב
רגלי מסקו    2מ' מהקיר באמצעות    1.00-במרחק של כ   IP-זמנית את קורת ה יש לתמוך   .ג

 ס"מ. 5/  50/70או ש"ע. בסיס הרגלי מסקו יהיה על לוח עץ  
ס"מ ולקבע   30ס"מ ולעומק    40ס"מ , לגובה    30באורך    יש להסיר את האבן הסדוקה .ד

   .במקום אבן שלמה 
לטפל   .ה בפרק  בסדק  יש  כמפורט  שהוחלפה  לאבן  פגומי  יל  לע   09מתחת  פירוק  לפני 

 התמיכה. 
 . השענה היא רק פסיבית .אין ללחוץ כלפי מעלה את רגלי המסקו . ו
 .IP- אין להרים בכל מקרה את קורת ה .ז

 

 קמרון  -מיני שיקום 14.10
 השחזור יהיה בלבני חרס או באבן או  בבטון  הכל כדוגמת הקמרון המקורי.  .א
 קמרונות בכל פעם.  -מיני  2הביצוע יהיה בשיטת "התר ותפור" כאשר ידלגו על  .ב
 הטפול יתחיל בקצוות הקמרון ויתקדם כלפי המרכז.  .ג
 ס"מ בכל קטע טיפולי.  150המיני קמרון ייחשף לאורכים של עד  .ד
 תיחשף תחתית הקמרון ובמקרים שניתן גם גב הקמרון.   .ה
 שטח הקמרון ינוקה במברשת ידנית ויישטף.  . ו
חורים, חוסרי חומר מליטה או חומר מליטה יבש יוסרו ובמקומם יוזרקו חומרי מליטה  .ז

 חדשים.

 קמרונות. -מ' של מישקים לרוחב ארבע מיני  1.5ניקוי  .1
 . אבנים/ניקוי המליטה המתפוררת בין הלבנים  .2
 .אבן/ללבנה 2כל  -ס"מ בלחץ 5 -3חרס/אבן באורך - הכנסת יתדות .3
 הכנסת חומר מליטה ע"ב סיד. .4
במקומות הצמודים לקורת הפלדה ניתן להזריק חומר מליטה ב"גראוט" סיד   .5

 החרס/אבן.  -בנוסף להכנסת יתדות
 מעל למיני קמרונות תבוצע יציקה של חומר מליטה ליצרת משטח ישר מוכן לריצוף.  .ח
 מתוצרת מוכרת.    NH5  החומרים החדשים יהיו מסוג סיד הידראולי   .ט
 .IPהחומר יוכנס גם ברווחים שבין הקמרון וקורת הפלדה  .י

חומר המליטה חייב להיות בהיקף דופן אבני הקמרון אחת עם רעותה גם בכוון הקשתי   .יא
 וגם בכוון האורך. 

 אין להסיר חומר מליטה טוב, עפ"י הנחיות  המפקח.  .יב
 סיום קטע שמורי, יוחל בשמור קטע נוסף. רק לאחר  .יג

 

 קמרון  -מיני  יחזורש 14.11

 קמרונות בכל פעם.  -מיני  2הביצוע יהיה בשיטת "התר ותפור" כאשר ידלגו על  .א
 הטפול יתחיל בקצוות הקמרון ויתקדם כלפי המרכז.  .ב
 הקטע לטפול יסומן.   .ג
אופקית של הקורות לחצני רוחב, "סטופרים" יורכבו משני צידי הקטע למניעת תנועה   .ד

 " מפלדה או אחר אך קלים ליישום. 3הסטופרים יכולים להיות לחצני . IPפלדה 
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מכל  .ה ינוקה  החלל  ונפח  השבורות  החרס  לבני  יפורקו  הלחצנים,  וקיבוע  הצבת  לאחר 
 פסולת. 

 במקרה של לבני חרס סדוקות, יוזרק וימולא החלל בחומר מליטה ע"ב סיד.  . ו
רק   IPמרון  ניתן להכניסם ולשלבם בין קורות הפלדה  ק- בדו כמיני ולבנים/אבנים  יע .ז

 מלמעלה.  
 מילוי מישקים במליטה בין הלבנים/אבנים ייעשה כדלקמן: .ח

 קמרונות. -מ' של מישקים לרוחב ארבע מיני  1.5ניקוי  .1
 ללבנה.  2כל  -ס"מ בלחץ 5 -3חרס/אבן באורך - הכנסת יתדות .2
 הכנסת חומר מליטה ע"ב סיד. .3
במקומות הצמודים לקורת הפלדה ניתן להזריק חומר מליטה ב"גראוט" סיד   .4

 החרס/אבן.  -בנוסף להכנסת יתדות
 

 טיפול במסגרות,  בקרניזים, במשקופים  ובקשתות אבן 14.12

הייצוב הנדסי של קרניזים, משקופים, קשתות, מיסגרות בכלל ומעל פתחים קיימים  .א
שאבד הקשתי  המתיחה  קו  את  להחזיר  חייב  בקשת   בפרט,  אבנים  שקיעת   בעקבות 

 סדיקה/התפרקות האבן.  היצוב יבוצע כדלקמן: /
לקבל  .ב חייב  קשתית  מערכת  של  התימוך  אחר.  או  עץ  מקורות  זמניות  תמיכות  ביצוע 

 תמיכה קשתית ולא נקודתית. 
כך  .ג בשלבים  יתבצע  מפורקות/סדוקות/מתפוררות  אלו  במקום  חדשות  אבנים  ייצוב 

שבכל שלב תשלף אבן אחת, תוכנס תמיכה זמנית מעץ, יבוצע ייצור האבן החדשה עפ"י  
 והכנסתה. מידות האבן שנשלפה  

החלפת האבנים הפגועות ע"י הכנסת אבנים חדשות יבוצע  בשיטת "התר ותפור" עם  .ד
 תמיכות בכל שלב.  

 ייצוב אבני המשקוף ע"י הכנסת קליני אבן בין המשקים.   .ה
 מילוי של חומר מליטה על בסיס סיד בין המשקים  . ו
 כיחול הפוגות עפ"י פרט אדריכלי.  .ז

 
 

 אבן טיפול מניעת עליה קפילרית בקירות 14.13
יטופלו ע״י הספגת חומר סיליקוני על בסיס מים דוחה רטיבות דוגמת   מאבןקירות מסד   .א

1311  290  WACKER SMK   לעומק האבן. שיטת היישום של החומר תקבע בהתאם
יספג לעומק האבן. במידת הצורך יבוצע ילסוג הלבנים ועפ״י הוראות היצרן כך שהחומר  

 הטיפול להלן: 
ס"מ בציר האופקי. המרחק האנכי    25כל  קידוחים זעירים  שתי שורות של  ביצוע   .1

 ס"מ.  40בין השורות יהיה 
התקנת מיכל מוגבה המכיל את החומר דוחה הרטיבות אשר בתחתיתו מותקנת   .2

 צינורית עם פיה בקוטר הקידוח בלבנים. 
הפיה תחובר לקדח בלבנה כך שתתאפשר הספגה איטית ועלייה קפילרית. של   .3

במידה  בלבנה.  תשקל    החומר  הנ״ל  הטיפול  מאפשרת  אינה  הלבנים  וצפיפות 
 הזרקה בלחץ. 

י   .4 ע"  הקיר  לתשתית  תחליף  חומר  סיד  בסיס  על  חומר  ע״י  החורים  סתימת 
 החדרתו בלחץ בכלים מתאימים.

לחילופין לפי דרישת המפקח תבוצע חצר אנגלית מאווררת או "חצאית" יריעות אטימה  .ב
 ה  וצינור ניקוז להרחקת המים מסביבת המבנ

 
 

 ערבול חומרי המליטה  14.14
ערבול חומרי המליטה של הבטון, הטיט דייס, הכיחול וכו׳ יבוצע בערבל. לא יותר ערבוב  

 ביד.
 

 מגע בין בטון לאבן 14.15

ההפרדה כגון שכבת טיח   שכבתלא יהיה כל מגע בין צמנט או בטון לבין הקירות הקיימים. 
 סיד, נאופרן או אחר יקבע בכל מיקרה לגופו ע״י המפקח.

 



66 
 

 06/2021                                                                                            חוזה מסגרת לעבודות שימור
 

 

 אופני מדידה  14.16

הכללי, המפרט המיוחד כנ"ל תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט    אבןעבודות ה  .א
 והתוכניות. 

  שיקום פני האבן יימדד לפי שטח נטו במ״ר ויכלול הכל כמפורט לעיל, לרבות ניקוי,  .ב
ו/או    ייצוב אבנים רופפות   ,כיחול, תיקון פגמים קטניםומיקרוביולוגיה,  הסרת צמחיה  

 סדוקות. 
או לייצוב אבנים רופפות ו/או סדוקות    מ"מ  6-12פינים עם הברגה מפיברגלס בקטרים   .ג

 ימדדו בנפרד.  "DUTCH WORKתיקון אבנים  בשיטת ה " 
ים                                                יישור פני אבן מאיכות נמוכה המיועדים להישאר חשופ  .ד

 . ו לפי שטח נטו במ"ריימדד
 יימדד לפי יחדה של אבן מתוקנת.   "DUTCH WORKתיקון אבנים בשיטת ה "  .ה
אבנים     טיפול בסדקים . ו לרבות החלפת  אבן שלישית  מפולשים  וכל  בתוואי  סדוקות 

 . אורך הסדק מצד אחדומילוי דייס על בסיס סיד בתוך הסדק יימדד לפי  הסדק 
באבן  .ז לשבר  גרמו  ולא  פולשניים  אינם  אשר  המפקח(  קביעת  )לפי  שיטחיים    סדקים 

ואינם מחייבים החלפת אבן יטופלו ע"י הזרקת חומר דייס  כנ"ל ומחירו יחשב ככלול  
 במחיר שיקום פני אבן. 

ב .ח סוג  מכל  פגומות  בודדות  אבנים  מ־    מקבץ  החלפת  ככלולה    0.1הקטן  תחשב  מ״ר 
 מדד בנפרד. יבמחיר שיקום פני אבן ולא ת 

מ״ר תימדד לפי יח׳. החלפת מקבצי אבנים    0.2עד    0.1החלפת אבנים בודדות בשטח של   .ט
 מ״ר תימדד לפי מ״ר .  0.2בשטח העולה על 

 אבני פינה, אבני חשפים, וכדומה ימדדו בנפרד.  .י
אבן   .יא פנים"  קיר  עד  "דו  הליבה  ס״מ    40ברוחב  ואת  הצדדים  משני  האבן  את  יכלול 

 מדד לפי שטח מצד אחד במ״ר.יוי
 מדד לפי שטח מצד אחד במ״ר. יס״מ י 30ברוחב עד "חד פנים" קיר אבן   .יב
ס״מ תשולם תוספת עבור העובי הנוסף   40בעובי העולה על  "דו פנים"  עבור קיר אבן   .יג

 במ״ק עבור הליבה. 
כיחול יחשב ככלול במחיר הקיר/האלמנט החדש או עבודות התיקון  או השיקום ולא   .יד

 יימדד בנפרד.   
פרוק אבנים קימות בקווי המגע כנ"ל ליצירת שטרבות יחשב  ככלול  במחיר הקמת   . טו

 מדד בנפרדי הקיר החדש ולא י
הטיח  .טז או  אבן  פני  שיקום  במחיר  ככלול  יחשב  שיטחיים  בסדקים  גראוטינג  מילוי 

 ירות מטויחים( ולא יימדד בנפרד )בק
בסדקים  .יז טיפול  במחיר  ככלול  יחשב  קונסטרוקטיבים,  בסדקים  גראוטינג  מילוי 

 מדד בנפרד. יקונסטרוקטיבים ולא י 
 מדד בנפרד לפי נפח המילוי במ"ק .   י יציקת גראוטינג לחללים  י  .יח
לפי    טיפול במסגרות,  בקרניזים, במשקופים  ובקשתות  אבן כמוצג  במחירון יימדד .יט

  .מ' ויכלול הכל כמפורט לעיל
 מדד לפי יחידה יי    IPיצוב נקודת השענה של קורת פלדה  .כ

 שיקום מיני קימרונות יימדד לפי השטח האופקי של השטח המתוקן  .כא
 שיחזור מיני קימרונות יימדד לפי השטח האופקי של השטח המתוקן  .כב
מדד לפי אורך  רייבהספגת חומר סיליקוני    טיפול מניעת עליה קפילרית בקירות אבן  .כג

 בציר האופקי של הקיר. 
בין בטון לאבן לפי אורך הציר    ההפרדה כגון שכבת טיח סיד, נאופרן או אחר  שכבת .כד

 המגע .  
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 מסגרות חרש  - 19פרק 

 
 כללי   19.01

 מפרט זה מהווה השלמה לאמור במפרט הכללי ובתוכניות.
 

 ביצוע לייצור והקמה  תוכניות 19.02
תוכניות ייצור    4.5-ו  4.4;  4.3סעיפים    1חלק    1225על הקבלן להכין בכפוף לאמור בתקן  

בכל תכניות יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי  והקמה, לאישור המפקח.  
 הריתוך. 

 לספק לאישור התכניות הבאות :  הקבלן על .א
 .  1:20 מיצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"  תכנית

 . 1:5 מבקנ" לחיבור לנ"  פרטי
 .  1:5חיבור הקונסטרוקציה למבנה   פרטי
 ייצור, הובלה והרכבה.  פרט

פלשונגים,    פרטי לרבות  הנושאת  לקונסטרוקציה  וחיבורו    מזחלותהחיפוי 
 והכיסויים. 

   . ובשלביםיות  יוגש בשלב אחד לאישור. לא יתקבלו תכניות חלק להנ"  כל .ב
תוכניות    אתהעבודה     התחלתקבלת צו    ממועד יום     20להשלים בתוך    הקבלן  על .ג

 הייצור.  
 יחולו על הקבלן.   לההוצאות הכרוכות בביצוע התוכניות כנ" כל .ד

 
   תקנים 19.03

 .   1508  יות" 1 חלק  1225  ינשוא מכרז/חוזה זה תעמוד גם בדרישות ת" העבודה 
 

 חומרים 19.04
 צינורות ופחים מפלדהפרופילים,  .א

פרופילים וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות   .1
 .  1225לפי תקן . Fe 360השוות לפחות לפלדה מסוג 

לפי תקן    FE – 510יהיה   (    RHSסוג הפלדה לפרופילים מלבניים חלולים ) .2
1225   . 

 

 ברגים, אומים ודיסקיות .ב
ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי אגדים, חלקי   .1

חוזק   מדרגת  לפחות  יהיו  וכו'(  ראשיות    ISO  1978-899/1לפי    8.8קורות 
 5.6. ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק 1225של ת"י  3.2כמפורט בסעיף 

חוזק   .2 מדרגת  לפחות  יהיו  אחרים  כמפורט    ISO  1978-898/1לפי    4.6ברגים 
 . 1225של ת"י  3.2בסעיף 

אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם הן   .3
 . 3.4, טבלה  1, חלק 1225מורכבות, כמפורט בת"י  

 . 3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  .4
 ם. כל האומים, הברגים, הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולווני .5
ייענו   .6 הבטון  לאלמנטי  ראשיים  קונסטרוקטיביים  אלמנטים  של  העיגון  ברגי 

 .5/8"  –לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ 
בכל   .7 יקטן  לא  קונסטרוקטיביים  אלמנטים  לחיבור  שישמשו  הברגים  קוטר 

 . 1/2"  –מקרה מ 
 כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית.  .8

 

 ריתוך 19.05
.  2חלק    127כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת"י   .א

 .2חלק    1032נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 
התאמת הפלדה לריתוך: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת הרכיבים   .ב

הרתך )מתכת  ובכל מקרה חוזק חומר    1340, ת"י  1339, ת"י  1338ראה תקנים ת"י    –
 המילוי( יגדל מחוזק חומר הבסיס )הפרופיל המרותך(. 

 התאמת אלקטרודות: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.  .ג
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מעובי    0.7-מ"מ לפחות אך לא יותר מ  5כל הריתוכים יהיו רציפים ויהיו בעובי של   .ד
 הפח הדק בחיבורים. מודגש בזאת שכל הריתוכים יבוצעו לפני הגילוון. 

לאחר קבלת  נו .ה רק  יבוצע  והריתוך  המפקח  של  לאישורו  הקבלן  ע"י  יוגש  ריתוך  הל 
 האישור, אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי דרישה זו. 

בכל מקרה בו ידרוש זאת    11.9.6סעיף    1225בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י   . ו
 . Cרמה  D AWS  1.1המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה 

 
 

 חלקי קונסטרוקציה   הכנת 19.06
יש לבצע את מירב החיבורים כדי לצמצם באתר את מספר החיבורים    מלאכה  בבית .א

 למינימום ההכרחי.  
לברגים    החיבורים  עבור .ב חורים  מראש  הקבלן  יכין  באתר  לבצע  יאשר  שהמפקח 

 לריתוכים.    המיועדותושיפועים בשפות 
המוכנים מראש יצויינו ויסומנו באופן ברור במטרה לאפשר זיהוי מקומם    החלקים  כל .ג

 חיבורם לחלקים שכנים.   ומיקוםבקונסטרוקציה  
לחת   האלמנטים   חיתוך  .ד אין  בלבד.  מכני  בכלי  או  במשור  שטחי  יבוצע  במבער.  וך 

 ובלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים.   ישריםהחיתוך בכל מקרה ישארו 
   המפקח.מוכנים לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור   המובאים האלמנטים .ה
ולמידות    אחראי  הקבלן . ו בתכניות  למידות  הפלדה  קונסטרוקצית  מידות  להתאמת 

 .  פקחיודיע למ   התאמההמבנה, על כל אי 
לפי    הקבלן  על .ז הפלדה  חלקי  עם  להתחברות  כהכנה  פלדה  עוגני  בבטונים  להרכיב 

לאפשר הרכבת    כדי,  הבטון. על הקבלן לדייק בביצוע עבודות  לקבלןפרטים שימסרו  
 קונסטרוקצית הפלדה.  

זמניים,   קונסטרוקציה   תבהרכב .ח כפיגומים  ההכנות  כל  את  יעשה  הקבלן  בגבהים, 
 את העבודה תוך עמידה בדרישות הבטיחות.    לבצעתמיכות וכו', כדי 

   
 הרכבה 19.07

שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת   .א
 לקבל מראש, את אישורו של המפקח. 

לבצע תימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע  בעת ההרכבה יש  .ב
 התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים.

 מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המפקח.  .ג
חלקי  .ד של  יציבותם  עבור  מלאה  מאחריות  הקבלן  את  פוטר  אינו  הנ"ל  האישור 

 כבה. הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההר
 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.  .ה

 
 בחלקים רציפים   שימוש 19.08

. לא יותר ביצוע  בתוכניותקונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקים שלמים כמפורט   אלמנטי
ע"  כרציף,  בתוכניות  המתואר  חלקים    יאלמנט  מס'  צורך  בריתוךחיבור  ויהיה  במידה   .

אלמ  מהמפקח.    נטלהאריך  בכתב  אישור  טעון  הדבר  במפעל    הריתוךבריתוך,  יבוצע 
בכל   נקט  הקבלן  כי  לדעת  נוכח  שהמפקח  לאחר  המפקח  להבטחת    האמצעיםובנוכחות 

 חדירה מלאה.  
 

 חיבורי עיגון 19.09
עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות  

ע"י המפקח.   כפי שיקבע  נקוב בתוך חלק  ו/או  חור  יושחל דרך  הקצה העליון של הבורג 
 הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום. 

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון,  
בבנין   העוגנים  כל  של  המדוייקת  להתקנה  אחראי  להתחבר   -ויהיה  מיועדת  אליהם 

 קונסטרוקצית הפלדה. 
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 בתקרות  IPחשיפת קורות פלדה  19.10
לצורך קביעת המצב ההנדסי קונסטרוקטיבי קורות פלדה  בתוך תקרת מיני קמרונות או  

 תקרת בטון, תבוצע כדלקמן:
הבדיקה תבוצע במקומות החשודים כפגועים, בקצה הקורה בנקודת ההשענה על   .א

 הקיר ובמרכז הקורה . 
לאורך  במסגרת   .ב הפלדה  קורה  את  העוטף  המליטה  חומר  יוסר  ס"מ    20הבדיקה 

 ותיחשף הקורה 
 הביצוע יהיה רק באמצעות ניסור ולא חציבה.  .ג

 
 שיקום מוט מתיחה חיצוני לקיר 19.11

 שיקום  מוט המתיחה חיצונית לקיר יבוצע כדלקמן: 
תבוצע בדיקה של מאמצי מתיחה במוטות מערכת העוגן ע"י  מעבדה מוסמכת. תוכן   .א

 לה ממוספרת של כל המותחנים  עם מאמצי המתיחה של כל אחד. טב
ס"מ לפחות ויבוצע ניקוי סביב המוט לכל    10תבוצע חדירה לטיח/קיר לעומק של   .ב

 אורכו. 
בתוך   .ג כולל  הניקוי  עומק  ברזל.  כמברשת  ידניים  בכלים  רק  יבוצע  המוט  ניקוי 

 . החדירה לקיר
 בקירות. ינוקו גם ווי תפסני המוטות אשר רתומים  .ד
 ינוקו קטעי החיבור בין קטעי המוטות סביב הברגים ובחלקים השטוחים   .ה
 ייבדק חוזק/מאמצי ברגי החיבור  בכל קטע.  . ו
 מיקרון לפחות.  180המוט יצבע בממיר חלודה ומעליו צבע פוליאוריטני בעובי  .ז
 .  316מוט רופף בבדיקת המתיחה יימתח מחדש או יוחלף לחדש מפלב"ס   .ח
 לא יבוצע ניקוי המוט בחומר כימי כלשהו.  .ט

 
 שיקום מוט/פלח המתיחה בתוך הקיר.  19.12

 שיקום  מוט המתיחה חיצונית לקיר יבוצע כדלקמן: 
 יוסר הטיח  מעל המוט/פלח באורכים שיסומנו .   .א
 המוט/פלח וחשיפתו. יוסר חומר המליטה בהיקף   .ב
 הסרת חלודה וצביעה כמפורט לגבי מוט מתיחה חיצוני לקיר כנ"ל  .ג
מיקום המוט החדש  יהיה במגרעת המוט    316מוט פסול יוחלף במוט חדש  מפלב"ם   .ד

 הישן העוגן הישן. 
 

 שיקום עוגן למוט מתיחה.  19.13
 כמפורט לגבי שיקום מוט מתיחה באותה מגרעת מוט המתיחה יבוצע עוגן לשיקום  

 לא יבוצע חיבור בין מוט פלדה לעוגן פלב"מ או ההיפך. 
 

 מותחנים קונבנציונלים 19.14
 כללי   .א

 תורכב מערכת מותחנים מפלדה שתיצור "קשירה" של המבנה. 
הייצוב   פעולות  ביצוע  אחרי  תורכב  מתיחה  ומוטות  מעוגנים  המתיחה  מערכת 

ההנדסי. גודל העוגנים יהיה זהה בכל המערכות מתיחה. קוטר המוטות    ימור יהש
 . במחירוןיהיה עפ"י המצוין בשרטוט או 

 
 ביצוע .ב

 על המותחן להיות מקביל לקירות ומקביל לרצפה  .1

ס"מ מקצה  2על המותחן להיות צמוד לקירות המבנה לא יורשה מרחק גדול מ  .2
 הקיר.  

מערכ .3 ו/או  חוט  ויושחל  מקדים  קידוח  מקבילות  יבוצע  לבדיקת  לייזר  ת 
 המותחן והתאמתו לשרטוט ולשטח. 

, אלא  2לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את הקדוח הסופי. הקדוח יהיה בקוטר ''  .4
 אם נכתב אחרת. 

מוט מושחל לחור ועיגונו  משני    –יהיה שימוש בערכת מתיחה קונבנציונלית   .5
 צדדי קיר החיצוני. 
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 . בתוכניתצוין הממוטות המתיחה יהיו בקוטר  .6
במידות  ,  המזמינה  או עגולות לבחירת הגודל העוגנים יהיה מפלטה ריבועית   .7

 ס"מ, אלא אם צוין אחרת.   20אורך צלע של לפחות 

 .בלב"מ ת פלד מיהיה   המוט .8
מ"מ    20בין העוגן לקיר האבן לעוגן תורכב שכבת "ניאופרן" או ש"ע בעובי   .9

 כשכבת הפרדה. 

המותחן, הידוק הבריגים הוא לסגירה  אין להכניס מאמצים שיוריים למוט   .10
 בלבד וקיבוע מצב קיים. 

 
 פרט מותחנים .א

  
 

 
 עוגנים אפשריים לבחירת האדריכל  .ב
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 בתקרה IPשיקום קורת הפלדה  19.15
מגרעות   .א ביצוע  באמצעות  הפלדה  קורות  כל  של  בדיקות  ס"מ    20/20/20תבוצענה 

 במקומות שיסומנו. 
כפגועים, בקצה הקורה בנקודת ההשענה על  הבדיקה תבוצע במקומות החשודים   .ב

 הקיר ובמרכז הקורה . 
 הביצוע יהיה רק באמצעות ניסור ולא חציבה.  .ג
 .תקינה יבוצע שיקום במקרה  .ד
עד   .ה ידנית  ובצורה  ש"ע  או  פלדה  במברשת  ינוקו  החשופות   הפלדה  קורת  חלקי 

 לקבלת קורת פלדה נקייה.  
 מיקרון לפחות.  180בעובי  המוט יצבע בממיר חלודה ומעליו צבע פוליאוריטני . ו
 הטפול בקורה ייעשה במקביל לטפול במיני קמרונות . במיני קמרונות   .ז

 
 קורת פלדה פגועות   החלפת 19.16

 יסומנו הקורות להחלפה.  .א
 בכל החלפה.   IPקורות פלדה  2הביצוע יהיה בשיטת "התר ותפור" כאשר ידלגו על  .ב
בלחצנים   .ג ויוחלפו  קטעים  של  בשיטה  הקורה  ציידי  משני  יוצאו  הקמרונות  שני 

 אופקיים ש"יידלגו" על קורת הפלדה להחלפה. 
 קורת הפלדה תוצא מהמקום ותנוקנה נקודת ההשענה.   .ד
הפלדה   .ה עפ"י      קורת  אנכית  תיוצב  החדשה  ההשענה  נקודת  על  תונח  החדשה 

הפלדה   לקורות  בדומה  יהיה  הייצוב  מראש.  סימון  ועפ"י  לה    IPהמקבילות 
 הקיימות. 

צידי . ו יש לשלב מיידית  הקורה החדשה    במקרה שקורות הפלדה משני  "בריאות", 
קמרונות בין הקורות והסרת התמיכות האופקיות. לאחר מכן יש  -ל מינירצועות ש

 להשלים את המיני קמרונות האחרים. 
 

 
 אופני מדידה  19.17

עבודות המסגרות חרש תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט הכללי, המפרט   .א
 המיוחד כנ"ל והתוכניות.

ותכלול גם   פלדה כמוצגת במחירון תימדד לפי משקל תאורטי נטו,    ת קונסטרוקציי .ב
 :את

אשר  הפחים, הזויות, המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזר מרותך לאלמנטים,   .1
 משקלם יימדד. 

הברגים, האומים, הדיסקיות הקפיציות, פלטות הפילוס, דיסקיות ההתאמה,   .2
 .אשר משקלם לא יימדד השבלונות וכל אביזרי העזר הנדרשים

מפורטות .3 תכניות  הכנת  כן  וכמו  הקבלן  מטעם  מודד  בית    שרותי  )תכניות 
 מלאכה( כפי שמתואר במפרט המיוחד. 

 תוכניות הייצור.  .4
 . בקורות פלדה  עיבוד הפתחים למעבר צנרת .5
 דרשיי  אשר מקום ובכל העמודים בתחתית צמנטי דיס .6
 גלוון וצביעה בצבע.  .7
וצביעה לרבות שתי שכבות צבע יסוד על כל אלמנטי    Sa  2.5ניקוי חול לדרגת   .8

 היא גלויה, מוגנת בפני אש או עטופה בבטון.   םהפלדה בין א
 

 ימדד לפי אותו סעיף לפי משקל הפלדה החדשה. י  ת פלב"מתיקון אלמנטי פלד .ג
לרבות מוטות יימדד לפי אורך במ' ויכלול הכל כמפורט לעיל  קונבנציונלי  מוט מתיחה   .ד

העוגנים ימדדו בנפרד לפי יחידות וכל יחידה תכלול   .התליה, ההברגות וקידוח החורים
 . את העוגן הקדמי, העוגן האחורי, האום והניאופרן

מוטות מתיחה סינטק ימדדו לפי אורך בקוטר המצוין בכתב הכמויות ויכללו גם את  .ה
 הקידוח, השרוול, דייס וכל הנדרש ע"י הספק. 
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 נגרות חדש  - 20פרק 

 

 כללי  20.01

,  20פרק    -המפרט הבין משרדי    -העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניין  
 של מכון התקנים הישראלי.  921ותקן   262ו־  270ובהתאם למפמ״כ  

 

 כללי  -העץ  20.02
     סוג העץ למבנה הגגות יהיה עץ לבן)אשוח( סקנדינבי או ש״ע, תכולת רטיבות בעץ  .א

והמרישים יהיו בעלי חתך מלבני שווה לכל אורכם.  הקרשים    . הלוחות,20%  -  12%
משטח החתך. שולי קליפה בחגורות העליונות והתחתונות    1/8שולי קליפה מותרים  

קליפה   שולי  פנימיים  ברכיבים  פנים האגד,  לכוון  הפונה  בצד  רק  מותרים  באגדים 
 מותרים בצד החיצוני בלבד. בקורות אסורים שולי קליפה.

ו .ב העליונות  עד  בחגורות  סיקוסים  מותרים  בקורות  וכן  האגדים  של    1/3תחתונות 
מותרים סיקוסים    -בקצוות   -מרוחב החתך בשליש האמצעי של החתך. יתרת החתך  

 מהחתך. 1/5רק בגודל עד 
 מ״מ מותר בלא יותר ממחצית החתך.   4רוחב טבעות שנתיות מעל   .ג
ס״מ, סדקים    10אסורים: סדקים לרוחב החתך, סדקים לאורך הסיבים ארוכים מ־   .ד

  DIN  3074נזקים שנגרמו ע״י חרקים )חורי קידוח(, ריקבון חום ולבן) לפי    בחיבורים,
 (. 2דרגה 

-SPAשכבות של צבע מסוג ״  3, בגמר  5העץ בארגז הרוח יהיה עץ אורן פיני, דרגה   .ה
N-DEGK  "  תוצרת חברתFLOOD .־ )יבואן "סאן דק"( או ש״ע 

 

 אמפריגנציה  -חיסון העץ מפני מזיקים  20.03
בתהליך הספגה בלחץ    262  כחיסון העץ )כל העץ המשמש למבנה הגג( גלויות ייעשה לפי מפמ״

)אימפריגנציה( בחומר שימור מומס במים, כגון מלחי נחושת, כרום וארסן. על הקבלן לספק  
למפקח עם כל משלוח של עץ או אגדים לאתר תעודת חיסון שבו יופיעו שם המפעל שביצע  

כמות החומר    -הספגה בלחץ    -את החיסון, חומר השימור שבו טופל העץ, שיטת הטיפול  
 רטיבות בעץ בסוף החיסון וכן תאריך הטיפול.  ה,שהוספג 

 

 הספגה או הברשה  - פה ריחיסון העץ מפני ש 20.04
בתהליך הספגה )טבילה( או הברשה   262חיסון העץ )עץ לקורות / אגדים( ייעשה לפי מפמ״כ  

או ש״ע. על הקבלן לספק למפקח    Firebreaks  2000בחומר מעכב בעירה מומס במים, כגון  
עם כל משלוח של עץ או אגדים לאתר תעודת חיסון חתומה על ידו על ביצוע החיסון, חומר  

 טבילה/הברש וכמות החומר שהוספגה.  - שיטת הטיפול  השימור שבו טופל העץ,
 

 חסון העץ באתר א 20.05
העצים יאוחסנו באתר בצורה מסודרת המאפשרת אוורור והגנה מגשם וללא מגע ישיר עם  

 הקרקע. 
גשם   -על פני קורות מפרידות שלא ישמשו לגג   נגד  יש לכסות את חבילות העצים בכיסוי 

 ושמש אך יש להשאיר רווח מעל החבילות לאוורור.
 
 

 רעפים 20.06
 יימים.במידת האפשר יעשה שימוש ברעפים ק  .א
 פסילת רעפים לשימוש חוזר תהיה רק ע״י המפקח.  .ב
המקוריים   .ג לרעפים  זהים  "מרסי"  דגם  חרס  רעפי  יהיו  הגגות  לכיסוי  הרעפים 

 המפקח. חיתוך הרעפים ייעשה בצורה מקצועית ע״י דיסק.  ומאושרים ע״י 
קשירת הרעפים )בהתאם למפרט הכללי( בהיקף הגג כל רעף וביתר מחצית הרעפים   .ד

 לסירוגין. 
לפי סוג הרעף. רעפי אוורור ימוקמו    -הקשירה תעשה בעזרת חוט מגולוון או עם מסמר  

 כל רעף חמישי בשורה שניה או שלישית מלמעלה באישור המפקח. 
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הנחת הרוכבים תיעשה בהתחשב בכיווני רוח השכיחים. חיבור הרוכבים בטיט על   .ה
צבע בגוון הרעפים ויעשה בשני    הידראולי שיאושר ע״י המפקח עם אבקת  בסיס סיד 

 שלבים:

 הכנת מצע על פני הרעפים והנחת הרוכבים.  ▪

 יישור והחלקת הטיט על ידי תערובת דלילה יותר. ▪
יש לבטן  .  במקרה של גלישת הטיט יש לנקות מידית -קיון הרעפים ייש להקפיד על נ  . ו

 ולסתום את צידם החיצוני של הרוכבים בקצוות הגג. 
 

 םמרזבי 20.07
יהיו מפח אבץ    07בנוסף לאמור בפרק   .א כדוגמת    ויהיושל המפרט המיוחד מרזבים 

 ובכלל זה מחברים, אביזרים, קופסאות איסוף, ברכי יציאה וכף.    םהמקורי
 יימדדו לפי מטר אורך ויכללו הכל כמפורט לעיל .   במחירוןמרזבים כמוצג  .ב
 תמדדנה בנפרד. קופסאות קליטה בראש המרזב וצלחות קליטה בתקרת הבטון   .ג

 

 מזחלות  20.08
של המפרט המיוחד מזחלות תהינה מפח אבץ ותכלולנה הכל כדוגמת    07בנוסף לאמור בפרק  

 המקורי ובכלל זה צלעות חיזוק, חיבור למרזב, מחברים, אביזרים, סגירת קצוות וכו׳. 
 

 איטום ובידוד 20.09
לוחות לאיטום  יתקנו כתשתית  לרעפים  יריעות      18בעובי    OSB   מתחת  ומעליהם  מ"מ 

מזרוני צמר זכוכית בעובי  מ"מ.  מעל האיטום ייושם בידוד   2בעובי    ELYTEX-Nאיטום  
 ס"מ עם ציפוי רדיד אלומיניום  5-6

 

 חיפוי גג בפח אבץ  20.10
שופ תכניות  ע״פ  יעשה  ואישור  -החיפוי  הנחיות  לפי  הקבלן  ע״י  שיוכנו  מפורטות  דרוינג 

 המפקח. 
מ״מ כבה  10בעובי  OSBשכבת בידוד, לוח   השכבות תכלול את הפרטים הבאים:,מערכת 

 FALZIONALמ״מ בחיבורים  0.7מאליו, איטום, ולוחות פח אבץ מיושן בעובי 
 

   שיקום תקרות תותב מעץ 20.11
 שיקום תקרת תעשה כדלקמן:

הראוי  העץ  לוחות  התקרה,  הסרה    יםפרוק  לרבות  ישוקמו  חוזר  לשימוש  המפקח  לדעת 
הלוחות  מוש כדוגמת  חדשים  עץ  לוחות  והשלמת  שיחזר  שריפה(.  הצבע)ללא  של  למת 

בצבע  צביעתה  לרבות  מחדש  התקרה  והתקנת  פסולים  או  חסרים  במקום  המקוריים, 
 פוליאור בגוון לפי בחירת המפקח. 

 

 וחרתיקון ושיפוץ ארגז  20.12
 תיקון ושיפוץ ארגז רוח יעשה כדלקמן: 

הראויות לדעת המפקח לשימוש חוזר ישוקמו לרבות הסרה  פרוק ארגז הרוח, לוחות העץ  
הלוחות   כדוגמת  חדשים  עץ  לוחות  והשלמת  שיחזר  שריפה(.  הצבע)ללא  של  מושלמת 
בצבע  צביעתה  לרבות  ארגז הרוח מחדש  והתקנת  פסולים  או  המקוריים, במקום חסרים 

 פוליאור בגוון לפי בחירת המפקח. 
 

 עפיםר 20.13
 מדד לפי שטח מישור הגג ויכלול :יפרוק והרכבה מחדש של רעפים י .א

והתקנתם   הרעפים  ניקוי  והמרישים. התקנות מרישים חדשים,  כל הרעפים  פירוק 
החומרים   וכל  פסולים  או  חסרים  במקום  חדשים  רעפים  הספקת  לרבות  מחדש 

ובכלל זה כל עבודות  והעבודות הנדרשות לצורך קבלת חיפוי גג רעפים שלם ומושלם 
 בפח אבץ. ()פלשונגים וכו' הנפחות

 מדד לפי שטח מישור הגג ויכלול : ייחיפוי גג ברעפים חדשים   .ב
וכל החומרים והעבודות הנדרשות לצורך קבלת    דגם מרסיי מאושריםרעפים חדשים  

 ובכלל זה כל עבודות הנפחות )פלשונגים וכו'( בפח אבץ.חיפוי גג רעפים שלם ומושלם  
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 קונסטרוקציה מעץ 20.14
 במ״ק ויכלול :החדש מדד לפי נפח העץ  יקונסטרוקציה מעץ י תיקון וחיזוק  

במקום חסרים    פירוק כל חלקי העץ הפגומים. הספקת והתקנת חלקי עץ חדשים כנ״ל .א
, פסולים  גג    או  קונסטרוקצית  קבלת  לצורך  הנדרשות  והעבודות  החומרים  וכל 

 מושלמת .  
 מדד רק לפי נפח העץ במ״ק. י קונסטרוקצית עץ חדשה ת .ב
 
 

 ארגז רוח שחזור  20.15
   שחזור ארגז רוח יימדד לפי אורך במי ויכלול הכל כדוגמת המקורי לרבות צביעה .

 

 שחזור תקרות תותב מעץ  20.16
   שחזור תקרות תותב מעץ יימדד לפי שטח במ״ר ויכלול גם צביעה.

 

 אופני מדידה  20.17

תחשבנה ככוללות גם הכל כמפורט במפרט הכללי, המפרט   חרשנגרות מחיר עבודות  .א
 המיוחד כנ"ל והתוכניות.

ותכלול    תימדד לפי נפח העץ במ"ק  ולכל מטרה אחרת,  קונסטרוקציית עץ לגג רעפים   .ב
את   פחתגם  ייצור,  תוכניות  ואש,  הברגים,  מזיקים  מפני  העץ  הנדרש    חיסון  וכל 

 לקבלת קונסטרוקציה שלמה ומושלמת. 
ויכלול הכל כמפורט  תיקון קונסטרוקציית עץ  יימדד בנפרד  לפי נפח העץ החדש    .ג

 לעיל. 
.    לפי שטח במ"ר  ויכלול הכל כמפורט לעיל בנפרד,  איטום ובידוד גג רעפים יימדד   .ד

 כתשתית לאיטום ימדדו בנפרד.    OSBלוחות 
 חיפוי גג בפח אבץ יימדד לפי שטח במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל .  .ה
ויכלול הכל כמפורט   . ו לעיל לרבות  שיקום תקרות תותב מעץ יימדד לפי שטח במ״ר 

 צביעה. 
חיסון  תקרת תותב חדשה מעץ מוקצע )שקע תקע( תמדד לפי שטח במ"ר ותכלול גם   .ז

 וצביעה. העץ מפני מזיקים ואש
 עץ יימדד לפי שטח במ״ר ויכלול לרבות צביעה. רצפת  שיקום  .ח
מ"מ, תימדד לפי שטח במ"ר ותכלול    50רצפה חדשה מעץ מוקצע )שקע תקע( בעובי   .ט

 וצביעה.  מזיקים ואשחיסון העץ מפני  גם 
 תיקון ושיפוץ ארגז רוח יימדד לפי אורך במי ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות צביעה. .י

 . שטח לוחות העץ לחיפוי במ"ר וצביעה ארגז רוח יימדד לפי  שיחזור  .יא
 הקונסטרוקציה הנושאת תימדד בנפרד לפי נפח העץ החדש כנ"ל.  .יב
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 עבודות פירוק, הריסת  - 24פרק 

 דו"ח מצאי  24.01
ג' .א ייערך דו"ח מצאי מפורט  ,    1מבלי לגרוע מהאמור במסמך  לפני תחילת העבודה, 

שיש   וההריסה  הפירוק  העבודות  כל  יפורטו  בדו"ח  והמפקח.  הקבלן   בהשתתפות 
לבצע לפי הסעיפים במחירון. בנוסף לרישום  יסמן הקבלן על גבי המבנה בגיר אדום,  

 ניתן להסרה, את כל הטעון פרוק והריסה את גבולות הפרוק וההריסה. 
דו"ח זה ישמש מסמך יחידי לצורך ביצוע העבודה והתחשבנות עם הקבלן . לא תוכר   .ב

 כל תביעה כספית נוספת של הקבלן  לצורך התחשבנות מעבר לכמות הרשומה בדו"ח.  
המפקח לבדו יהיה רשאי להכניס תיקונים בדו"ח עקב גילוי עבודות פירוק והריסה    .ג

 פני תחילת העבודה. שהיו נסתרים מין העין בזמן עריכת הדו"ח ל
  

 כללי  -והריסה  פירוק 24.02
 לליים המיוחדים:כמבלי לגרוע מהאמור בתנאים ה

זהירות   .א אמצעי  על  הקפדה  ותוך  דין  כל  פי  על  תבוצענה  הפירוק  ההריסה  עבודות 
מתאימים, על מנת למנוע פגיעה בנפש, ו/או ברכוש. הקבלן יהיה אחראי לבדו לכל  

 נזק שייגרם לרכוש ולנפש. 
וכו׳   .ב מבנים  חלקי  המבנים,  של  ליציבותם  ובלעדית  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן 

 בתחום עבודתו. 
נזקים שייגרמו על ידי הקבלן יתוקנו על ידו על פי הנחיות המפקח ולשביעות רצונו   .ג

 המלאה. 
לפני ביצוע הריסה כלשהי יוודא הקבלן באם נמצאים בחלק המיועד להריסה קווי  

במידה וישנם כאלה, יש לקבל אישור המפקח לניתוקם לפני    טלפון, קווי מים.  חשמל,
תחילת ביצוע ההריסה. במידה והניתוק עשוי לגרום לפגיעה בקווי החשמל, טלפון  

 יבצע הקבלן חיבורים מתאימים.  -ותברואה 
 כל עבודות הפירוק וההריסה טעונים אישור מוקדם בכתב של המפקח ביומן העבודה. .ד
ההר .ה מועדי  את  יתאם  המפקח  הקבלן  עם  חילוקי    7יסה  של  במקרה  מראש.  ימים 

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי. באם ליזם יהיו ספקות באשר לאופני ההריסה,    דעות,
 עליו להתקשר עם המפקח ולקבל הנחיות.

תחילה   . ו להקים  הקבלן  על  יהיה  זאת,  מחייבים  והפירוק  ההריסה  עבודות  באם 
סמוכים למקום ההריסה, או לתמוך זמנית  פיגומים מתאימים, ולתמוך חלקי מבנה  

 חלקי מבנה שאינם סמוכים למקום עבודתו. 
הפריטים   .ז כל  במקום.  שיינתנו  להוראות  בהתאם  ייעשו  וההריסה  הפירוק  עבודות 

 , אלא אם נאמר ע״י המפקח אחרת. נהשל המזמיה שיפורקו הינם רכוש 
הקבל .ח ע"י  יסולקו  המפקח  ידי  על  נדרשים  שאינם  הפרוק  תוצרי  חשבונו  כל  ועל  ן 

 למקום שפך מאושר. 
השימוש במכשירים מכניים כגון: פטישי אוויר וכו׳, לצורך הפירוק וההריסה טעון   .ט

אישור מוקדם של המפקח. המפקח אינו מתחייב שאישור כזה אמנם יינתן. דרישה  
לביצוע הפירוק וההריסה בעבודת ידיים, לא תשמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד  

 הקבלן.  
 .ענה עבודות פרוק והריסה אלא בנוכחות המפקח לא תבוצ .י

לאחר    .ינתנו הנחיות בשטח על ידי המפקח  לגבי אזורים בהם מבוקשים פירוקי גישוש  .יא
 השלמת פירוקי הגישוש יינתנו הנחיות להמשך הפירוק. 

לא ילקחו החלטות בשטח ע״י    . הקבלן יודיע למנהל על כל בעיה או חריגה מהמתוכנן .יב
 פקח. הקבלן ללא ידיעת המ

המפורק .יג לבני    החומר  בטון,  סיליקט,  בטון)לבני  לבני  טרומיים,   ,  אלמנטים  אבן, 
וכיו״ב( ינוקה ויאוחסן לצורך ביצוע תיקונים ועבודות  נגרות, נפחות, פירזול, ריצוף  

 שחזור במבנה.  
 

 אופני מדידה  24.03

מחיצות,  פרוק מרכיבי מבנה מכל סוג שהוא )מבניה, בטון או חומר אחר(  כגון קירות,   .א
תקרות רצפות חלקי מבנה, מבנים שלמים, סככות וכו'  יכלול גם את המצוי עליהם  
מתקים,אביזרים, מערכות,   קופסאות,  צינורות,  חוטים,  זה  ובכלל  ובכלל   ובתוכם 

  וכו' (,  וכדומהמוזאיקה  חרסינה  ריצוף,  צבע, טיח,  אלמנטי נגרות ומסגרות, תגמירים )
כן בצוע הניתוקים ממערכות ומתקנים פילים כגון מים  וכן את חלקי הזיון שבתוכם, ו
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ביוב, חשמל, תקשורת וכו'. כן כילל הפרוק תיקון והשלמה של התגמרים בגבולות  
 חלקי המבנה שפורקו כגון טיח, צבע, ריצוף וכו' באופן שלא יובחן הפרוק. 

ישולם   .ב עליהם  המצוי  את  רק  אלא  המבנה  מרכיבי  את  מפרקים  שאין  במקרה  רק 
 בנפרד לפי הסעיפים הקיימים במחירון    לקהלן 

 המדידה תהיה מדידת נטו של העבודה המבוצעת  .ג
להם   .ד יוחד  לא  אם  למיניהם  ותגמירים  אביזרים  מתקנים  ציוד,   , אלמנטים  פרוק 

במפורש סעיף לפרוק במחירון, יחשב  ככלול  במחירי האלמנטים , הציוד, המתקנים  
 נפרד.     מדד  ביהאביזרים והתגמירים החדשים ולא י

תכלול:                                     .ה וכדומה  אשנבים  חלונות,  דלתות,  עבור:  בבניה,  פתחים  פריצת 
בצוע מסגרת בטון    מסגרת בטון,  שבירת הקיר במידות הפתח, בתוספת מרחק עבור 

 לרבות הזיון וכן תיקון והשלמת התגמירים בהיקף הפתח החדש. 
סילוק כל תשתית של הריצוף, לרבות    יימדד יכלול גםפירוק ריצוף מכל סוג שהוא   . ו

 . הכל עד לתשתית הרצפה מדה או בליטות בטון מיותרותהטיט, ה , המילוי החול  
 גבול שטח הפירוק יבוצע על ידי ניסור המרצפות לאורך קו הגבול לפי אישור המפקח .ז

 

 פרוקים ו/או הריסות "מיותרים" 24.04

ל  הקבלן  ע"י  שיפורק  אלמנט  יומן  שנתבק  לאכל  בהוראת  או  בתוכניות,  במפרט,  לכך  ש 
ללא שום תמורה כספית. ויתרה מכך, במידה    על חשבונומחדש ע"י הקבלן    יבנה  המפקח.  

למזמי נזק  את    נה ויגרם  הקבלן  יפצה  זו,  מיותרת  פרוק  פעולת  בגלל  המפקח  דעת  ע"פ 
 . העל נזקי נה המזמי

 

 סילוק הפסולת 24.05

לאתר   המפקח  להוראות  בהתאם  ביניים  ובמועדי  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  תובל  הפסולת 
שפיכה מורשה תוך תאום עם הרשויות המוסמכות, לכל מרחק שיידרש. כל פסולת, עגלות  
ועל   הקבלן,  באחריות  יהיו  מכך  שיקבעו  וקנסות  הציבורי  לסדר  המפריע  גורם  או  אשפה 

                                                                                                     חשבונו.                          

 חל איסור מוחלט לקבור פסולת באתר הבנייה. 

 _____________________ 
 חתימת הקבלן


