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 ר ט פ מ  –  2ביתן  –הירידים מרכז  –אקספו 

 מוקדמות  - 1מסמך ג'

 
 כללי 00.01

 לקבלן. ל אביב ו" תאקספה בין "וזלחם תנאים מיוחדי מסמך זה משלים 

 תאור העבודה והאתר  00.02

מתי 00.02.01 זה  חניהבקומות    ושיפוצים  לשינויים  יחסמכרז/חוזה  ק"ק,  מרתפי   ,1  ,2  ,3 

 במתחם "אקספו" ת"א. 2ביתן ופעיל של  בתוך מבנה קיים גלריה

 קבצים: החמישכתב הכמויות מחולק ל 00.02.02

 .  5ות במבנה יטום מרוכזבודות אהערה: ע 

 קירות חניון ורמפה.  – 1מבנה  – 1 ובץק - 

 ועבודות פיתוח. חניון רצפות  – 2מבנה  – 2קובץ  - 

 קירות באולמות חדשים.  – 3מבנה  – 3קובץ  - 

 תעלות בטון. איטומים  – 4מבנה  – 4קובץ  - 

 מרזבים.איטום  – 5קובץ  - 

 :תנאי המכרז וההסכם, מבלי לגרוע מתרלסדרי עבודה באדגשים ודרישות להלן ה 00.02.03

 . במחיר החוזה ולכלף זה מתואר בסעיהערה: כל ה 

בהזרקה   .1 איטום  לטיפול  ו/או  בטונים  לשיקום  המיועדים  המקומות  כל 

הקבלן   ונציג  המפקח  של  משותף  בסיור  ויאושרו  התחלת  יסומנו  טרם 

 הביצוע.

יבוודוהעב .2 שת  הקיים  הבנין  בתוך  נמצעו  פבו  רגשכת  מהקבלן עילות  ילה. 

 נדרש:

עבודה 2.1 אס  לבצע  חומוכן  פסולת,פקת  ופינוי  ובשעות    רים  בשלבים 

 עבודה לפי הנחיות המפקח.

במבנה  ילות  פעהספקת חומרים וציוד שלא יפגע בהרמה ו  לבנות מערך 2.2

המת על  מוכ  חם.וביתר  להגן  יש  מתא  כן  אחד  של  מעליות הדפנות  י 

 לים.ים, פינוי פסולת ולפוערת חומא ישמש לאספקושהוא ורק הו

 . הרמה בתאום עם המפקח פיגומים ומכונותים להק 2.3

 הערה: יש לקחת בחשבון ביצוע בחללים גבוהים.    

עילות ובמיוחד  פקח, כל הפבאמצעות המתחם  המהלת  עם הנאם  לת  2.4

ו/גוש  אלה   ה ינקוט הקבלן בזמן עבודות הריס  או לכלוך.רמות לרעש 



 

 פ ר ט מ  – 2ביתן –אקספו 

3 

ק אבימנעו מהלות שציוד מתאים( פעות פתחים והתקנת )על ידי חסימ

 בנה. את מהמלצ

בטיחותע אחרולקב 2.5 על  בפרט  אי  ובטיחות אש  ולצייד   כללית  במבנה 

המק לדרישות  בהתאם  כיבוי  באמצעי  האתר  ולהנחיות  את  ום 

  המפקח.

ל אטומות/גדרות  ציחמ 2.6 שבו    חדירתות  מבנה  בין חלקי  להפרדה  אבק 

 .מבנהין יתר המתבצעות העבודות וב

דה  ם וניקוי שטחי העבופסולת לרבות של קבלנים אחריוי הצע פינלב 2.7

 ודרכי גישה בסוף כל יום עבודה.

דרכי הספקה והתארגנות וסופי באזורי ביצוע וב  ניקוי יום יומילבצע   2.8

 ישות סעיף בפרק זה.רבהתאם לד נה למזמין במה תברהע כןו

וללתכנ 2.9 המפקאשן  אצל  ולבצע  ר  על  ורי סידח  מבנה   הגנה    חלקי 

 יבה.בישים שבסבקיימים וכ

 עם המפקח. ות ות פירוקים/הריסלתאם מיקום ושיט 2.10

מערכות של ל אנשי  מערכות בליווי ש  ו/או הגנה של חלקי  לבצע פירוק 2.11

 עם המפקח.כל זה בתאום , אקספו ת"א

לתאם מיקום ושיטת איחסון חומרים וציוד בתאום ובאישור המזמין   2.12

 )מפקח(.

העבודות   .3 המתכל  הסעוראווהפעולות  ישולם  ל  . לעיל  יפיםת  ולא  ימדדו  א 

 חירים הנקובים בכתב הכמויות.עלותן כלולה במ בנפרד,

וסעיפי מפרט    זה  פרק  ם של פיעילהלן בס  ראה  -ל  לדרישות הנ"  פרוט נוסף .4

 המיוחד.

כ 00.02.4 הקבלן:  לב  למספ  הכמויות  תבלתשומת  קבצימחולק  )מבר  בהתאם ם  נים( 

יפים זהים בכל ילוי מחירים זהים לסעיד על מלן להקפלמפלסים )קומות(. על הקב

 של כתב הכמויות.  רקתת פאו /מבנה" ו"

 יות הוראות כלל 5.00.02

תבוצענה .1  העבודות  למהתב  כל  )אם  הרלוונטיים  00פרק  וקדמות  ולפרקים   )
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תקני המיוחד,  המפרט  בנין,  לעבודות  הכללי  ותקנים  שבמפרט  ישראליים  ם 

 .  נאי המכרזת ההסכם ויתר תובהתאם להוראו עיים אחריםמקצו

את  ראל  יש   התקנים  וקהמות  המיוחד,  המפרט  הכללי,  המפרט  דמות, 

הכמ  שראליים,הי כמשלווהת  ויותכתב  זיכניות  את  זה  מן  מים  זה  אין  ה. 

הע שכל  באחדהמתואת  דובוההכרח  את    רות  תמצאנה  האלה  המסמכים 

ועל בעצמו  לרכוש  הקבלן  על  המסמכים.  ביתר  גם  את   חשבונו  ביטוין 

 ן.  בני מפרט הכלי לעבודותקדמות וההמו

" יש היזם"מין" או  י מופיעה המילה: "המזלבכל מקום שבמפרט הכל  הערה:  

 .  אקספו ת"ארוא: לק

לגרוע .2  ההסכם/מכרז,  מהו  מבלי  תמורה  שולם תלא  ראות  עבודות   כל  עבור 

  מזמין העבודה.ור מוקדם ובכתב מאת נה ללא איששיתעש

בכל   .3  לאחוז  הקבלן  הפר על  למנוע  כדי  נזקים  גרימת    ו/או  עותהאמצעים 

השוטפת   זכייניםהכוללת  לפעילות    למבנים   ,ותערוכות  אירועים  , שוכרים, 

ולבצע  וכד',    ון, מים, ביוב פ י חשמל, לקוי טלולקולתשתיות,  ד,  הקיימים, לציו

ל יתר הגורמים ועם כ  זמיןמם מלאים עם הוף פעולה ותיאוודותיו תוך שיתעב

   הנוגעים בדבר.

לה   הקבלן  על  כן,  המצעבכל  עזר  יכמו  מזהיי  לשם  הדרושים  נזק רות  ניעת 

ידו. במקבתחד כתוצאה מהעבודות ש לרכוש או לגופו של כל א רה  וצענה על 

 זה.  התאם לתנאי החוכל נזק בקבלן באחריות מלאה לשל גרימת נזק, יישא ה

הצעתו   .4  במחירי  לכלול  הקבלן  סידורי  על  כל  י  לפ ם  הנדרשי  הבטיחותאת 

ד  ולפי  תקנות משרד העבודה וכן  יןכל  שי,  ע"י  אלה  לו באתר  , המפקחינתנו 

 שיעברו בקרבת מקום.    הפועלים והאנשיםשלום את   ולהבטיחכדי לאבטח 

ודה פן שוטף אל מחוץ לשטח העבופסולת יבוצע באו  םיומרסילוק עודפי הח .5 

, ת המוסמכתות המקומישידי הריאושר על  , למקום שחפקהמי הוראות  על פ

חשבונו   על  מרלוקבלן  ה  שלויהיה  שיכל  אגרות  עלותו  ידרש.  חק  גם  תכלול 

 מנה.הט

  יםאחריות למבנים ומתקנים קיימ .602.00

תקן והמערכות הקיימים וי  ם, המתקניםהמבנה הקייהקבלן יהיה אחראי לשלמות   

נגד   דה. ינקטו צעדים חמוריםעבוצוע הצאה מבירם להם כתושיג  על חשבונו כל נזק

 .  ע עליולהודי ילמבלנזק  קבלנים אשר יגרמו 

     עבודה בשעות לא מקובלות .702.00

הזמנים, , על מנת לעמוד בלוח  המפקחאת  במידה והקבלן ימצא צורך, או עקב התר 
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בשעותלע בשע  בוד  )כגון  מקובלות  זאת  לא  יעשה  החשיכה(  עםות  בתאום   הקבלן 

 .  ד או תוספת מחיר כלשהיאם בדבר, ללא תשלום מיוחם הנוגעיהגורמי

ובכל אמינקוט    ןלבקה  לילי הצעי הזהירות  וציוד  )כגון תאורה  בטיחות המתאימים 

 אין באמור לגרוע מהוראות המכרז ותנאיו.אחר מתאים(. 

  עבודה בתוך מבנה קיים  .802.00

שיציע  יריהמח  בכם  ככולתהקבלן  יחשבו  הכמויות  ההוצאות  ליםב  כל   את 
, ולא  תודו העבום  ם של מקרשו בגלל התנאישהן, שידקריות כלהכלליות והוצאות מ

 .לתשלום מיוחד או נוסף עקב הנ"ל ותיעשום תבתוכרנה 

 בדיקות מוקדמות  .900.02

החו .1 תנאי  את  ללמוד  הקבלן  התעל  הוזה,  כתבי  המפרטים,  כמויות,  כניות, 
החוטיב של  הדרומם  והעבודות  כל    שיםרים  את  לבחון  התנאים  במבנה, 

  וכל   עבודותקום הלמישה  י הגדרכ, את  העבודות  ים לביצועהקשורוהנסיבות  
בע. הקבלן תוך פרק הזמן שנק  ותשנוגע לביצוע מושלם של העבוד  חרא  דבר

לבסס שום תביעות יהיה רשאי  ידיעה   לא  אי  על  או אחרות  אי    כספיות  או 
ה של תנאי או  ו אי ידיעה או אי הבנו מתנאי החוזה, אשהכל  של תנאי  הבנה

 .הןמ ובעיםנו/או ה העבודותים לביצוע שהם הקשורבה כלנסי
 
לעיל, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים יות האמור  ללבכמבלי לפגוע   .2

פי   על  התחייבויותיו  לביצוע  החומריםוזהחההקשורים  לאספקת  בנוגע   ,  ,
כח וי  הציוד,  דתהאדם  יהיו  אשר  הנתונים  החוזה.  ר  לביצוע  לא  רושים 

טענה כל  תישמ  שהוכלחוסר    בדבר  תישמע  לא  כלובמיוחד  כי נעט  ע  ה 
ב בהשלמת  א  וד בצי  חומרים,מחסור  כלשהו  לאיחור  הביאו  אדם  בכח  ו 

להעבודותה  ביצוע או  בחוזה,  הקבוע  ושלב  שלב  בכל  ה,    עבודות שלמת 
 בחוזה. קבוע במועד ה

 
תנאי העבודה במקום, טרם    להכיר אתכדי    העבודותלבקר באתר    על הקבלן .3

ה  הגיש יד  תביעה של הקבלן הקשורה  צעתו, שוםאת  או לאי  אי הבנה    יעה 
 שהו, לא תתקבל.כלי תנא של

 ביקורת עבודות לאישורים חלקיים והבהרה לגבי שלבי ביצוע 00.03

להעמיהקבלן   .1  על  חייב  לרשותחשבונד  כל  ו  את  הכלים  םהפועלי  המפקח   ,

הנח לוהמכשירים  העבודה.  לבדיקת  תמיד  וצים  תהיה  להכנס    רשותמפקח 

כי  מובה  תר העבודה.לא לבתו   נמצאת  בודוהע  אתרר  ובסמוך  פעך    יל מבנה 

, תערוכות וכנסים רבי משתתפים, במקביל  בו מתקיימים אירועים  (2)ביתן  

 לביצוע העבודות. 

רשא .2  והקבהמפקח  לדרוש,  לי  לבצע  חייב  שינוי כ  לאלן  נוספת  תמורה  ל 

עבודה   לתוהריסה של  להנחיותיו. הקבלן  ושלא בוצעה בהתאם  ו/או  כניות 

 י הפיקוח. דבע על יך תקופה שתיק ח בתוהמפקת ת הוראויב לבצע אחי
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, טיב  ב החומריםי טיסופי בכל שאלה שתתעורר לגבהיה הקובע ההמפקח י .3 

 העבודה וביצועה. 

מוקדמת   .4  הודעה  ימסור  לככתובהקבלן  עומד  שהוא  לפני  למפקח  סות ב 

את טיבה.  עבודה כל שהיא כדי שאפשר יהיה לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה  

ו הותתק  לאבמקרה  רשאבל  כזו,  המפקחדעה  את   י  להסיר  לקבלן    להורות 

 בלן. ח הקהרוס כל חלקי ע"הכיסוי מעל העבודה ול

העבודות   .5  של  וחלק  שלב  בכתיכל  המפקח  אישור  טעון  להיה  תחילת  י  פנב 

מלאכה. בדיקות מעבדה  נתנו לאחר בדיקת טיב היהשלב הבא. האישורים י

ה  לשורים אקבלן. אין איע"י ה  וזמנויים אשר  ני החומרושרותי שדה של יצר

החוזה. נאי ק הביצוע עפ"י תבלן לטיב הביצוע ולדיומסירים את אחריות הק

ייחשבו: סימובש עיגו  ן,לבי עבודה  ר פלטקות  בוחין,  מדידות, החדרת ברגי 

 י קביעת המפקח.פלדה לקירות/עמודי בטון קיימים ועוד, לפ

נוהלים, נציגים  לקבוע    זמין מהשל    וולזכות  בענין זהנוסף לאמור בהסכם  ב .6 

של   הכללית  הסכימה  מובאת  זה  לעניין  שלוכיו"ב.  עבו  הליכים  דות  קבלת 

 .וש להלןרצטרך לפעול לפיה בפיהקבלן י בכל שלב ושלב אשר

  ים ובדיקות ת חומרדוגמאו .0400

 חומרים כל הל  להגיש על חשבונו דוגמאות שעל הקבלן    ,בהתאם לאמור בחוזה א. 

 .  המפקחר לאישודרשו שי כפיים אביזרהו

  

תורשה  ש  אתבזמובהר   ב.  שלא  אספקה  ו/או  ללא  להתקנה  ואביזרים   חומרים 

 .המפקח קבלת אשור מוקדם של

חומרדיקב .ג  מכות  יד  על  מוצרים  או  התקנים ים  של   הכלול  ן  הצעתו  במחירי 

 הקבלן. 

להלן, .ד  המפורטות  ככוללו  ההוצאות  תיחשבנה  במסגלא  הבד  רתת   ת דיקומי 

 הנ"ל:  

 קביעת מקורות האספקה.  ל של חומרים המיועדים תומקדדמי בדיקות מו .1 

 , חסכון וכדומה(.  )נוחות בעבודהמין למטרותיו הקבלן הז דמי בדיקות אשר .2 

לדרישות  בדיקות  דמי   .3  מתאימים  בלתי  ימצאו  אשר  ומלאכות  חומרים  של 

 החוזה. 

שו .4  לוואי  למטרהוצאות  עריכתנות  סוג  ת  קויבד  ת  לרבות מכל   שהוא, 

 .  בחוזהים בסעיף המתא המפורטות תוצאההו
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 לן בכל מקרה.  תחולנה, על הקבלעיל,  4 עד 1ההוצאות הנזכרות בסעיפים   

 .המפקח לבצע לאישור מוקדם שלדוגמאות שהקבלן יידרש  .5 

הז  מיןמזה .ה  את  לעצמו  את  שומר  לקבוע  הבדיקות המעב כות  את  שתבצע    דה 

יגרע מאחרי  שוימשהש  ביצוען מבלי  ין אתולהזמ זו  לגבי   ותו של הקבלןבזכות 

 י החוזה.  דרש בסעיפטיב החומרים והמלאכה, כנ

 מפקח שההקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך  .ו 

 

 את חשבון הקבלן.   יה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם יה 

 מגבלות תנועה 500.0

 נתון לבקורת ה  ורינו שטח פרטי סגה  תחםהמשטח    יכ  בחשבון  לן לקחתהקב  לע 

 מתמדת של כניסה ויציאה וכי תחולנה המגבלות הבאות:

ק דרך  חניה תתנהל אך ורתר העבודה וממנו וסידרי  תנועת הרכב והציוד לא א. 

 מפקח. ניה שיאושרו על ידי הכניסות ובמקומות הח

חומרים העבר   ודרכי  שיטות  ב.  וסידור   ת  איחס והציוד  מ ה י   ן ו י  עם    ם י תואמ יו 

 קפדנית אחר הוראותיהם.  קח תוך שמירהמפה

 התארגנות בשטח  600.0

התנאי . 1 בחשבון את  לקחת  הקבלן  מאתר העבודה  על  הנובעים  המיוחדים  ם 

עות. הקבלן יידרש רתופעל כרגיל וללא הפוך המבנה אשר נדרש להיות מבת

עלבצ את  באופןבודותיע  יפגעו    ו  שלא  הבכזה  הכוללת  פטושפעילות  ת 

 מתקנים סמוכים ציוד או  או  נה  המבבחלקי  ו/או    זכייניםרים ו, שוכיםאירוע

 הביצוע. מנע הפרעות ושיבושים בכל שלב של בצורה שת  כן ו 

וה . 2 הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הבטיחהקבלן  )כגוןות  שלטי    מתאימים 

יות עקב ביצוע ר. כל האחאחר מתאים(  תאורה וציוד לעבודת לילה  בטיחות,

 ן. קבלתחול על ה דההעבו

יתואמוי העמועד . 3 ליקו  עם המפקח  בודות  בכדי   ועמנבלו את אישורו בכתב 

כמו כן על הקבלן להודיע למפקח מראש לסביבה.    , רעש, ומטרדיםהפרעות

 עלת גלאי עשן. גרום להפיכולות לעל ביצוע עבודות ש

 מים וחשמל . 4
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והחשמל     לבהדרושהמים  תדהעבו  יצועים  ללא  לקבלן  יסופקו  ום.  לשה 

בי  תומקורל  א  ההתחברות והחשמל,  קוים  המים  ם והבאת  זמנייםצוע 

 בון הקבלן תוך תיאום עם המפקח.חשל  למקום העבודה יעשה ע

 שירותים . 5

בשרו  הקבלן   שימוש  סדרי  ו/אויתאם  הקיימים  באתר  ספי  תים  וירכיב  ק 

 .מזמיןם עם ה, בתיאומפלסבכל קומה/ שירותים כימיים

 ראי לבטיחותדה ומינוי אחבטיחות בעבו . 6

האמצינקולן  הקב בכל  חו  עיםט  קיום  להבטחת  הבטיחות  הדרושים  ק 

)נוסח חדש( תש"לבעבו יב1970-דה  וידרוש שגם קבלני המשנה    ק,דו,  יוודא 

 נוקטים ומקיימים את דרישות חוק הבטיחות בעבודה.

ימ מטעמוהקבלן  )מנ  נה  האתר  בטיחות  על  בחוק  ממונה  כנדרש  עבודה(  הל 

למו כך  על  בכתב  יודיע  ת  םימי  7פקח  העבודה.  לפני  על  חילת  הממונה 

יבדוק יסביר,  ידריך,  הבטיחו  ףאכויו  הבטיחות  חוק  דרישות  כל   עלת  את 

 העובדים באתר וכן על קבלני המשנה והקבלנים האחרים.

נוכח באת יהיה  זה  ר עד לגמר העבודות נשוא הסכם  האחראי על הבטיחות 

לעזוב   האחרון  יהיה  מוהוא  באתר  השטח  שאת  כך  הקבלן  ותי רשטעם 

 "י הקבלן עד לרגע סיום העבודה. טיחות יינתנו עהב

 פני אש והגנה מבטיחות  . 7

העבודה  עת  בוצי  בכל  באתר  אש  בו  כיבוי  מטפי  שני  לעבודה  סמוך  מקום 

יוצב אף הוא ויכלול משחה   מלאים ותקניים. תיק עזרה ראשונה תקין ומלא

ום מטף במקמכשיר פן, יהיה יתוך ו/או צביעה באמצעות כוויות. בזמן הר נגד

 כיבוי, מים, שמיכת כיבוי וכו'. כולל אמצעי 

הב הכללי  הנדרשים  טיחות  וכן  ישמרו  י  ע"מקובלים  והשלטונות  החוקים 

ב   בקפידה. תתבצענה  העבודות  כי  בזאת  ביעפ  שטחמודגש  יתקיימו  ל  ו 

, עסק של שוכרים, זכייניםשוטפת  מסחרית  ופעילות  אירועים רבי משתתפים  

. אין לבצע כל עבודה באש  עבודותת הפתקוכל  משך  ה, בת חללי עבודלהשכר

עבודה   אישור ו/או  לקבל  מבלי  אש  להתלקחות  לגרום  שעלולה  אחרת 

מממ  המפקח העבודה  ביצוע  אופן  על  מטעם  ואישור  אש  בטיחות  של  ונה 

 .הקבלן

 הקבלן חייב למנות אחד מהעובדים הבכירים כממונה על בטיחות אש. 

 אמצעי זהירות . 8
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אובלהק יתקין  במפאזהרלטי  וש  רותן  כנדרש  וכיו"ב  העבודה ה  משרד  רטי 

העל מתאונות  הציבור  את  להזהיר  כדי  מע"צ,  ו/או  התחבורה  ולות ו/או 

עבו חומרי  של  הימצאותם  בשל  קילהיגרם  או  עמודים  קורות,  כגון  ת ורדה 

ומכשולים   חומרים  ערמות  או  ציוד  וכל  פגומים  עפר,  ערמות  בורות,  וכן 

באת סיומר.  אחרים  עם  שבודה  העם  יד  חלק  הקבכל  חייב  האתר  בלן  ל 

את   ליישר  והחפירות,  הבורות  כל  את  למלא  לקדמותו  המצב  להחזיר 

 מהעבודה.וצאה  כל המכשולים שנשארו באתר כת ר ולסלק את  הערמות והעפ 

 ך ומת ותפיגומים ומערכ . 9

הקבלן יספק וירכיב פיגומים, טפסות, מערכות תמוך זמניות וקבועות,   9.1

ו/אמנופי קבועים  נם  רגיים,  יידו  סולמות מעברים  ועיליים,  לים 

כל לביצוע  הדרושים  אחרים,  ארעיים  אשר    ומתקנים  העבודות  סוגי 

קביעת השימוש    ומם וסוגם ייקבע בתאום עם המפקח.דו מיקלהם נוע

באחריות הקבלן, ובלבד שיאפשרו ביצוע מהיר א  היבאמצעי ההרמה  

לוחות   פניובמסגרת  מאושרים.  יכ  זמנים  צ  וסוהפיגומים  ל ברשת 

 .מהמתאי

חלקי  9.2 את  הקבלן  ישלים  בשלבים,  אם  גם  ההרמה,  אמצעי  פינוי  עם 

 לם. שביצועם עוכב בגל העבודה

  קין באתר מספיק אמצעי למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן יספק וית 9.3

 ע על מנת להבטיח עמידה בלו"ז. נושיהרמה ו

כ 9.4 יהיה  לאתר  שיובא  ההרמה  דין    ישותבדר  ו שיעמד  אלואמצעי  כל 

הות  לרב ורציפה  תקנים  כל  בטוחה  לעבודה  תקף  והדרישות  ובאישור 

מוסמך בודק  להקעל    .של  לחדש,  להחזיק,  להרכיב,  או בלן  תקן, 

התחשבות  תוך  ה  להחליף,  ושמירבדרישות  בעבודה  על בטיחות  ה 

 הכלולות בחוקים, תקנים, צווים או תקנות בני תוקף.ת אורהו

מערכות   9.5 לבצע  הקבלן  בנ  ךתמועל  מ)כגיה  לאלמנטי  פתחי  דון  רגות 

אלמנטים חדשים  חלונות וכו'( עד השלמת יציקות ו/או הרכבות של ה 

 קירות, חלונות וכו'.  –

המבוס בלהק 9.6 לתכוניות  בהתאם  הנ"ל  את  יבצע  חישובים ן  על  סות 

מטעמו. מיד עם הרכבת האמצעי ו/או המנוף יציג ס  נדהים של מסטטי

אי המפקח  בפני  מהקבלן  בודק  להפעלשור  לתווסמך   הצגת לא  . 

 תורשה הפעלתו. האישור לא
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ייש 9.7 ובלעדית  הקבלן  , ובמקרה של מפולת ליציקותא באחריות מלאה 

 ם.קיפיהן ערות כל שהן יתקן את הנזקים הן ישירים ואו תקלות אח

 ם ייהק בנהמל ההגנה ע . 10

ינ   חשהקבלן  על  האמצעקוט,  בכל  הדרושי בונו,  המבנה  ים  על  להגן  כדי  ם 

ת כל  הביצועבמשך  העלירתלמס  ועד  קופת  מנזק  ידי ו,  על  להיגרם  ול 

בשטח ולשב  פעילותו  המפקח  דרישת  לפי  חשבונו,  בכל  עיעל  רצונו,  ות 

 .ם הדרושים להגנת האתריעהאמצ

מצעי הגנה הקבלן נקט בא  םל הן א"הנ  ה מהגורמיםוצאם כתכל נזק שייגר  

לאנאו אם  והן  כן,    תים  דיחויעשה  בלי  הקבלן  ידי  על  חשבונויתוקן  על   ,  

 של המפקח. צונו הגמורהת רביעוולש

ולות במחיר כללי של בזאת שעלויות ביצוע לפי כל הדרישות הנ"ל כל  ודגשמ . 11

 ישולמו בנפרד. והן לא ימדדו ולא   המכרז

 

 או בשלבים/ע ברציפות וצובי 700.0

מחירי היחידה בכתב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים  

יכרים או בשלבים, באורכים ננעשות ברציפות ו/או    תדועבום התנאים, בין אובכל ה

 .ות בודדותלות ו/או בחתיכם, בכמויות גדובקטעים קצרי

 ודהטעי העבהשלמת קסדרי עדיפויות ב .8000

לקבלן שטחים וביצוע בהתאם צוע העבודות ולמסור  ביר  קבוע את סדהמפקח רשאי ל 

יעבדו   עבודותהלביצוע    ליבמקבש לכך  ת לב הקבלן  לעדיפויות שיקבעו על ידו, תשומ

קבלנים   בבאבשטח  עבחרים  שויצוע  ולודות  לקנות,  הקבלן  על  בחשבון פיכך  חת 

ל  שיידרש מסי ממנו  חלקיבצע  מסויקט  שלם  רת  תוך  עים  ביצוע    לך מהכדי  מים 

ה כל  לעיל למאהעבודה.  עילור  יהווה  או תוספת   הא  היחידה  למחיר  שינוי  לתביעת 

 כלשהיא.

   ויותמדידת הכמ   900.0

וההסכם,    המכרז  מהוראות  לגרוע  לאופני מבלי  בהתאם  ימדדו  למדידה  הכמויות 

המופיעים ובה  המדידה  פרק  כל  למעדרם  בסוף  צוי  ,הכללי  טרפבהתאם  לא  ן אם 

 אחרת. 

להעבודה    התשולם  לפי  ו/או  קומפלט  הסופיות  ידמדפי  העבות  שנעשו של  ודות 

ובהתאם כמויות  למעשה  ידי  שיוגשו    לחישובי  ועל  ויהקבלן  ידי יבדקו  על  אושרו 

להמפקח/המזמין ש   א.  לדרוש  זכות  לקבלן  ו/אתהיה  היחידות  במחירי   וינויים 
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ע  חדשים  מחירים  השקביעת  סמך  הנ"ל,ניל  בכמויות  עליה  ויים  יוחלט  באם  ם הן 

ות בגמר העבודה. לגבי עבוד  הסופי  בון הכמויותחשב  באם יתבררבמשך העבודה והן  

רך עתלפי יחידות קומפלט, לא  תעשה    שמדידתן  הכמויות  י כתבדגש בסעיפאשר מו

הכמוי של  פיזית  מוחלמדידה  באופן  יקבע  ומחירן  בהצע  טות  הנקוב  המחיר  ת לפי 

   הקבלן. מצד א כל אפשרות לערעורללהקבלן 

  מחירים 000.1

 כוללים המחירים את   והמכרז,  ויות הקבלן על פי החוזהיבחיוע מהתמבלי לגר א. 

המוקיב תנאי  פרק  יבדמות,  צוע  הכמוי  90צוע  המפרטים  ות,  שבכתב 

ועבודה,  ותוה חומרים  עבכניות,  בציוד,  שימוש  העהרכבה,  וחומרי  ר  ז ודות 

הספקה והובלה, כל    אינם רשומים במפורש,  ודה ואשרהדרושים לביצוע העב

למ )פרט  המסים  בטיע"מסוגי  הוצאות    ת,חו(,  ועקיפות,  ישירות  הוצאות 

ו מראההנראות  נראות  רווחבלתי  למילו  ש,  שתידרשנה  החוזה  נתי  וכו',  אי 

 . המזמיןו המלאה של לשביעות רצונלמת העבודות והש

 מלואן בתב הכמויות יבוצעו כבמות הרשודות תחייב כי כל העבומהמזמין אינו  ב. 

 בלבד. ה  יבאלטרנטן כ. חלק מהסעיפים ניתו/או בשלמותן

ביטול  או  ת  שינוי  ו/או  פרקים  ו/אות  של  בויפיסע  פרקים  יום  לא  כל דדים 

לב עילה  כיקשת תולשמש  ומחיר    ספת  כל מחיר  למחירי   יחייבאם  בלי קשר 

אחרים.   של  יחידה  להגדהזכותו  להמזמין  ו/או  הנ"יל    40%עד    ,לקטין 

 .זאת ללא תוספת מחירמההיקפים ו

ומ ג.  מדידה  הפרקים  חוי מחירים  אופני  של  המתאימים  בסעיפים  מוגדרים  דים 

 לן. יוחד להונים במפרט המהש

 חריגים 100.1

ע  תשלום  נוספות  עבור  והוראות יבוצע  גים  וחריבודות  ההסכם  לסעיפי  בהתאם 

 .המכרז

   חלפותים והתיקונ 200.1

ד  וי העבודה וכל עלבמשוא  גום או ליקוי, בכל שלב שהכל מוצר או חומר שיימצא פ 

ו ת רצונלשביעווי,  א דיחובלן ללהק   ף או יתוקן על ידי וחלבלן יאחריות הקעליו  חלה  

 .  המפקח המלאה של

 סעיפים חלופיים )אלטרנטיבה( .3100

ליד כל טרנטיבה(  יים )אלם חלופהוגדרו כסעיפי  תחלק מהסעיפים אשר בכתב הכמויו 

מר לעצמו המזמין שו.  הל העבודמכל ה  וום אחוז הכמות אשר היא מהנרש  כזה  סעיף

הזכות   )אלאת  בחלופה  ולהגדילהרצוי  טרנטיבה(לבחור  הכ  ה  לומאת  עד   100%  -ת 
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כל   לתביעה  כעילה  ישמש  לא  הדבר  זו.  לעבודה  הנוגעים  הסעיפים  יתר  את  ולבטל 

 מצד הקבלן.  שהיא

 יןהמזמלקה לרשות ומסירת מח סופיוי ניק .4100

 גישה ודרכי    מקוםאתר וההט של  ת ניקוי מוחללן לנקוהקבל  ע  בגמר כל העבודות 00.14.01

חשבולפ על  מפסולת,נותו  בשיי  ונו  שיניןרי  וחומרים,  צבע  שהובאו   ירי  אחרים 

 לשביעות רצונו של המפקח.  יםנקיוהשטח ר את הבנין יותלהלמקום ו

נקיון יסלהעבודה תכ  ום ציבורטחיבש  ודיול  נן  וקיתיים הסמוכים,  לכלוך זק,  כל 

 .דיו או שלוחיו לעבודותאו מעובלן קבה או פגם שנגרמו ע"י

כק  יסלכן  כמו   00.14.02 את  המחסנהקבלן  לרשותויםל  שהועמדו  ככל  שטח פנה  וי  ,,  כל 

ת כל מות, אל העבודות מושלכ לצרכי הבניה, עליו להשאיר את    שוהעמד לרשותו

 נחיות המפקח. פי הכל ליים, היבתו נקנין וסבהב

 קבלן. במילוי הדרישות הנ"ל חלות על ה הכרוכותת וצאהוכל ה 00.15
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 מיוחד  מפרט – 2סמך ג'מ

 
 ילוותבטון ונ עבודות –  20ק רפ

 דמה תפרי 01.02

 שנוצק   הבטון   רצועות  ולרוחב  לאורך,  מ"מ  15-כ  של  לעומק,  הדמה  ריתפ  חיתוך

 ללא   החיתוך  את  לבצע  ניתן  רכאש,  הבטון  ותהתקש  עם  מיד   להתבצע  צריך  ברצפה

 לאורך   התפרים  חיתוך.  מ'  2.0-כ  יהיה  הדמה  תפרי  בין  המרחק .  לבטון  נזק  תמירג

 הסדק   ופעתה  לאחר  להתבצע  יכול,  היציקה  הופסקה  הב  במקומות  כהמיהת  פסי

 החיתוך   מקומות  של  מדויק  לסימון  לדאוג  יש.  היציקה  רצועות  בין  הטבעי

 בקווים   חיתוך  עלמנו  מנת  על,  החיתוך  משורי  לש  נאותה  בותליצי  ולדאוג,  בתפרים

 . הדרוש ממקומם החיתוך קווי של תנעימו לא וסטיות, ישרים בלתי

 להיעשות   צריך  ויהמיל  ביצוע.  גמיש  באפוקסי  צעיבו  צפהרב  הדמה  תפרי  וימיל

 במקומות   להיסדק  לרצפה  לאפשר  מנת  על,  ברצפה  השימוש  להתחלת  קרוב  עדבמו

 יהיה  אפוקסי  מערכת  וןגו.  באפוקסי  החתכים  מילוי  נילפ ,  החיתוכים  עובוצ  בהם

 משני   הרצפות  פני  יכוסו,  הרצפה  של  לכלוך  למניעת.  האדריכל  להוראות  בהתאם

 לאחר  יורחקו  אשר,  טייפ(  )מסקינג  מתאים  כיסוי  בסרט  החתוכים   םפריהת  ידצ

 .הבטון מפני האפוקסי התקשות

 בטונים שיקום 20.02

 כלליות אותהור 01.20.02

 הקדמה .1 

  כתוצאה   כמו ,  שהיא  סיבה  מכל  פגועים  טוניםבל  מענה  לתת  בא   זה  מפרט  

 .. וכדומה הזיון בברזל קורוזיה, מכניות ממכות

 לילכ .2 

  שנפגעו   זוין מ  מבטון  אלמנטים  של   ולתיקונים  לשיפוץ   מתייחס  פרטהמ  

  בשכבות   מלחים  התגבשות  ושל  זיון  מוטות  של   מקורוזיה  כתוצאה

  ופגיעות   המתוכנן  י"פע  שלא  עבודות  מביצוע  כתוצאה  וו/א  שלהם  צוניותהחי

 . באלמנטים מכניות

  , ים לליכה  לתנאים  כתוספת  בא  והוא–  שונות  תיקון  שיטות  מתאר  טהמפר

 .בודההע בביצוע הקשורים המיוחדים התנאים מתוארים בהם

 תיקון: שיטות לשתי מתייחס המפרט

 .ידני ליישום ריתפולימ באמולסיה משופר מנטיצ מלט .א

 . באתר יצוק בטון .ב
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 . ביניהן בשילוב או הנ"ל מהשיטות אחת בכל לבחור כוליהמזמין 

 .ןמג  לציפוי מפרט ניתן בנוסף

 יצובחו סיתות .3 

  על   המעידים  וסדקים  פגמים  נראים  בו  מקום  בכל  ייעשה  החיצוב 3.1

  ל הכ,  בפטיש  בבדיקה  חלול   לילצ  לבטון   בו  מקום  ובכל רוזיהקו  תחילת

  יש   מקרה   כלב.  המפרט  עם   ובהתאמה  במקום  פקח המ  הוראות  לפי

 פניו   שמרקם  בטון,  שטח  סדיקת  סדוק,  מתפורר,  רך  בטון  כל  לסלק

  בכל .  חצץ  קיני  נראים  בו  ובטון   חותתפר  ו א  מלחים   יכוזירמ  נפגע

  הסדקים   בקצוות  חצוב  ייעשה   עמוקים  עוברים  סדקים  יש   בו  מקום

 . המפקח וראותולה לתכניות בהתאם לעין יםהגלוי

 . שנפגע הבטון עומק על לפחות ס"מ 2-ב החיצוב עומק יעלה מקרה בכל 3.2

 ן וטהב  ואורך  רוחב  על  ס"מ  10  בלפחות  יעלה  החיצוב  ואורך  רוחב 

 .צד(  מכל ס"מ 5 )לפחות ענפגש

 שנפגעה   פלדה  למוטות  ומתחת  מעל  חיצוב  ותכולל  החיצוב  עבודות 3.3

  לחריץ   מסביב  או  שנפגע   מוט  ל לכ  מסביב  מ"מ  10  לפחות  –  המקורוזי

  5  -ב  העולה  ובאורך,  לסלקו  צורך  היה  אם  המוט  סילוק   רלאח  שנשאר

 בהתאם   כלה  ,קורוזיה  ע"י  המוט  נפגע  שבו  המקום  על  צד  מכל  ס"מ

  סיתות   עבודות  כלב   יוחל  לא .  במקום  המפקח  להוראות  ו/או  לתכניות

 . המפקח אשור קבלת לפני

 אישור  טעוניםה  קלים   מכניים  םבפטישי,  בזהירות  ייעשה  צובהחי 3.4

  בעבודת   החיצוב  ייעשה  במיוחד  רגישים  וריםזבאי.  אשמר  המפקח

 . ובאיזמיל בפטיש, ידיים

 . הבטון לפני ניצבת ובזוית ישר ובק לויוגב , שיתוקנו המקומות קצוות 3.5

 לפני   ניצב  בחיצוב  או  בדיסק,  אבן  במשור  ניסור  ידי  על  תעשה  ההגבלה 

  רגט האג  של  המירבי  הגרגיר  גודל  שניים  פי  ל ע  העולה  ולעומק  הבטון

 . לפחות מ"מ 5 של לעומק  מקרה בכל אך, לתקון בבטון או שבמלט הגס

  עבודות   שךהמ  לפני  עשהנש  לסיתות  המפקח  וראיש  את  לקבל  יש 

 .ומקום מקום בכל התקונים

 והחלפתם הזיון מוטות קסילו .4 

 ובמקומם   מיםהפגו  המוטות  ייחתכוזמין  המ  ידי  על  שייקבעו  במקומות

 ידי  על  שייקבעו  או  בתכניות  הנתונים  ומהסוג  בקוטר  חדשים  מוטות  כבויור
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 תוך ריב  או  מתאים  מכני  במשור  הייעש  המוטות  חיתוך.  במקום  פקחהמ

  הוראות   לפי  לקיימים  ירותכו   חדשים  מוטות.  מפקחה  להוראות  בהתאם

  לפי   או  ותבתכני  כמתואר מיוחדים   גניםעו  עם  בבטון  יעוגנו  המוטות.  פקחהמ

  מרחק   שומרי  בעזרת  לטפסות  או  ןלבטו  קויחוז  המוטות .  מפקחה  תהוראו

 יציקת   או  התיקון  פעולות  בעת  יציבותם  חההמבטי  בכמות  צפוף  מבטון

  החצובים   הבטון  מפני  לפחות   ס"מ  1½  המוטות  יוחזקו   קרהמ  בכל.  הבטון

  אחרת   נאמר   אם  אלא,  לפחות   מ ס"  3½  יהיה  החיצונית  לשפה   הכיסוי  ועובי

 .בתכניות

 פלדה  חול/מברשת יקוינ .5 

  ומים וקר  חלודה   למכ  שנחשפו  הזיון  מוטות   את  לנקות  יש   חיצובה  גמר  חרא

  ברק  יתקבל  אשר  דע,  פלדה  ברשתבמ  ו/או  דק  בחול  התזה  ידי  על  אחרים

 יקבל   הברזל  של  הסופי  הניקוי.  פניהם  על  החלוד  סימני  נשארו  ולא  מתכתי

 .  מפקחה אישור

  ומרים ח  מכל  קוינו,  כלשהי  מגן  בשכבת  כללי  לציפוי  דיםהמיוע  הבטון  שטחי

 רצון   לשביעות,  מכנית  פלדה  במברשת  או  חול  בהתזת  ויחוספסו  זרים

 השכבה   עומק.  הציפוי  ומריח  של  רטהמפ  תדרישו  עם  ובהתאמה  פקחהמ

 . מ"מ 2 לפחות, מקרה  כלב ושתחוספס, שתסולק

  פ"י )ע  מתאים  גרגיר  בגודל  דימונה  מאיזור  וורציק  חול  ישמש  זו   חול  להתזת

 . בחוק( המותר

 דני ביישום  פולימרית באמולסית משופר צמנטי במלט וניםקתי 02.20.02

 כללי .1 

  פולימרית   אמולסיהב  משופר  דלנפורט  צמנט  בסיס  על  במלט  תקונים 1.1

 ייעשו  הטיוח  בשיטת  ש"ע(   או  122  טופ  סיקה,  )סטראקצ'וראייד

 .ותהכמוי בכתב או תבתכניו, המפקח  ידי על ומנושיס במקומות

  מוכר   יצרן  משל  במפעל   מראש  מוכן  ירמסח  מלטב  ישתמש  הקבלן 1.2

 .מראש המפקח  אשור טעון המלט מקור. להלן  הדרישות כלב העומד

 טשהמל  המוכיחים  מתאימים  מסמכים  ךסמ   על  רק  יינתן  וראשה 1.3

 תפקודו  הוכח,  שטחב  נסיון  איתו  שיש,  הנדון  מהסוג  לתקונים  מיועד

 .ןללה מפרטה דרישות בכל עומד הואש  נוסף ובתנאי ךארו לזמן

 וייעודם  המלט סוגי .2

 דק מלט 2.1 

 בתשככ או מ"מ 5 עד בעובי דקים תיקונים, לבטון הדבקה שכבת בורע  

 . יותר גס במלט שנעשה קוןתי על חיצונית גימור
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  מודרג  מיובש  רץקוו  אחוז   90  לפחות  המכיל  טבעי   חול  יהיה  האגרגט  

 . אחרים םיזר מריםחו או כלורידים יכיל אל  החול. מ"מ 0.5 עד 0.1 -מ

 בינוני מלט 2.2

  -ו  6  בין  הזיון  מוטות  בין  המרחק  ו/או  התקון  עובי  םבה  מקומות  עבור 

 .ממ" 15

 .מ"מ 2 עד  0.1 -מ מודרג יובשמ כנ"ל טבעי חול יהיה האגרגט 

 גס מלט 2.3

  עולה ,  הזיון  מוטות  בין  המרחק  ו/או  קוןהת  עובי  בהם  מקומות  עבור 

 .מ"מ 5  עד מ"מ 0.1 -מ גמודר ולח  יהיה האגרגט. מ"מ 15 על

 גם   להשתמש  מותר  גס  כחול.  כנ"ל  חול  יהיה  מ מ"  2  עד  הדק  החול 

 ת"י  של  יבהט  בדרישות  שיעמוד  בתנאי  קוורצי  לא  יבעט  או  גרוס  בחול

 .במשקל חדא  אחוז על תעלה לא שספיגתו נוסף ובתנאי א' לסוג 3

 המלט הרכב .3

  כנ"ל   מודרג   חול  , פורטלנד  מצמנט  המורכב  צמנטי  ט מל  יהיה  המלט 3.1 

 (SBR Styrene Butadene  בסיס  על  פולימרית  אמולסיה  בתוספת

(Rubber  העונה ,  אלקלינית  בסביבה   יציב,  טיםליאקרי  בסיס  על  או  

 .להלן ונותהנת ישותהדר על

  0.1  הצמנט  לבין  הפולימרית  סיהבאמול  המוצקים  בין  המשקלי  היחס 3.2 

 עמידותה   להבטחת  םימתא  יצבמי  תכיל  הפולימרית  סיההאמול  0.2  –

  אם .  עודפת  אויר  כליאת  של   ולמניעה  לטהמ  של  האלקלינית   בסביבה

 להגדלת  מפוליפרופילן  סיבים  גם  המלט  יכיל  תכמויוה  בכתב  כך  נאמר

 . ורמציההדפ כושר

 סוג  עם  )בהתאמה  4  עד  2-ל  1  לחול:  הצמנט  בין  המשקלי  היחס 3.3 

 .0.4 על יעלה לא  נטבצמ המים יחס ט(המל

 שונה  בהרכב  לנדפורט  צמנט  בסיס  על  משופר  מלט  להציע  יכול  ןהקבל 3.4 

 הבאים:  בתנאים מהנ"ל

 . וגס בינוני להדבקה, דק  וכןמ כמלט יסופק המלט .א 

  מוניטין   בעל  יצרן  ידי  על   הנדונה  רהלמט  קומשוו  מיוצר  המלט .ב 

 .בחו"ל

 .כנ"ל ההרכב למעט המפרט ישותדר יתר בכל עומד המלט .ג 

 .המלט  מורכב ממנו החומרים על  ינפורמציהא יספק ןהקבל .ד 
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 עבור ב  שימש  שהחומר  מתאימים  מסמכים  בעזרת  יוכיח  הקבלן .ה 

 . דומה למטרה צלחהבה

 . כנדרש תפקודו ועל המלט טיב על אחראי מקרה בכל יהיה הקבלן  

 הפלדה על הגנה .4

 בעזרת   הגלויים  המוטות  על  וח למר  יש  –  ס"מ  2.0-מ   קטן  הכיסוי  עובי  כאשר 

  למניעת   ילפע  ומרח  המכיל  אפוקסי  משרף  יסוד  שכבות  שתי,  רשתבמ

 אישור   טעון  החומר.  ריט  טוןלב  להדבקה  והמתאים  פלדה  של  קורוזיה

 .מראש המפקח

 .לעיל  1 בסעיף כמצוין מסמכים  סמך על רק יינתן האישור 

  מכן   לאחר  מיד  .הראשונה  אחר  יםשעתי  עד  שעה  תוך  תיושם  ניההש  השכבה 

 ןאי  ס"מ  2.0  על  עולה  הכיסוי   שעובי  במקרה.  התקון  טמל  את  םלייש  יש

 והכנת  הניקוי לאחר דמי לטהמ את ליישם ויש – אפוקסי בשרף בציפוי צורך

 .השטח

  כאשר,  כנ"ל  שרף  שכבות  בשתי  מקרה  בכל  צופוי   גלויים  פרופילים  חלקי 

 להגדלת  גס  ורציקו  חול  לתוכה  זריפו  השניה  השכבה  יישום  גמר  לאחר

 .ותההידבק

 שפרהא .5

 חלקית   התייבשות  אף  למנוע  יש.  טהמל  של  נכונה  לאשפרה  מיוחדת  חשיבות 

  להתחיל   יש .  היצרן  להוראות  בהתאם  יהתה  רההאשפ  תקופת .  פניו  של

 .הגימור פעולות לאחר מיד באשפרה

  4  ליתהמינימ  האשפרה  תקופת   תהיה   ,היצרן  של  אחרות  הוראות   בהעדר 

 .ימים

  ידי   על   חלקית   מים  התזת  תורשה   א ל.  המפקח  אשור  טעונה  האשפרה  טתשי 

 .צנורות

  ית מסחר  ביריעה  וסביבתו  המתוקן  המקום  כיסוי  היה  תאימהמ  שיטה 

 . במים ספוג והוא התחתון בצד הבד כאשר,  בבד מצופה מפוליאטילן
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 איטום עבודות   –  05פרק 

 ענייניםתוכן ה 05.00

 כלליות  הנחיות 

 . חניוןטום רצפת אי .1

 . קיר חניוןאיטום  .2

 .אולמות חדשים תקירואיטום  .3

 איטום תעלות ניקוז מבטון. .4

 דרי מכונות ומשאבות.איטום ח .5

 .תפריםאיטום  .6

 . ןעליו גגאיטום מזחלות  .7

 הנחיות כלליות 05.01

האיטוהמ .1 למערכת  מתייחס  על פרט  יתוכננו  המבנה  מרכיבי  יתר  כל  בלבד,  ם 
 רים.ידי אח

והבידו .2 האיטום  פי  עבודות  על  יבוצעו  תד  כגון  כל  קיים,  . 1752/2,  1752/1קן 
 עבודות טיח

 .2חלק  1920י תקן יבוצעו על פ  .3

 התקן.ת להשתמש רק בסוג התואם אכל חומר שיש לו ת"י, חובה  .4
 

רי, כל החלפה בחומר שווי מפרט מוזכרים בשמם המסחהחומרים המופיעים ב .5
 מראש של המתכנן. ערך חייב באישור בכתב ו 

 

 בעלת תקן ישראלי " הכוונה ליריעה עת ביטומן"יריבמפרט בו כתוב  בכל מקום .6
 יריעה והגמר העליון יצוינו בנפרד.. עובי ה R ברמה 1430/3

 ותו יצרן. ם של מערכת האיטום יהיו מאניכל מרכיבי החומרים השו .7

האיטו .8 השבמערכת  שכבת  פוליאורתן  בסיס  על  רשת ם  כגון  תהיה  ריון 
קט "עיניים"  עם  קיפולים"אינטרגלס"  ללא  קמנות  החפייה ,  פגמים.  או  טים 

 ס"מ.  10הרשתות בין 

 שצוינו בכתב הכמויות.   יחול על סעיפים תשלוםהיא  "בפריסה" וה המדידה .9

 יועץ תרמי. ע"י  -י הקור בבניין שרבג כל הטיפול .10

 חניון ת פם רצאיטו 05.02

 :תפר .1

החניו 1.1 הקרקברצפת  מקומת  היורד  תפר  עובר  טיפול ן  מים.  ומוליך  ע 
 ילות בצורה משמעותית. בתפר אמור להקטין את הנז
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 ר יבש ממים )קיץ(. כאשר התפ  ייעשהביצוע הטיפול  1.2

 .ודיהתפר ע"י דיסק, יישום פריימר אפוקסי ייעש דפנות ליטו 1.3

 30%ברוחב העולה ב  ,SIKA JOINT   1000ג  החדרת ספוג אטימה מסו 1.4
 התפר.  על רוחב

  3בעובי    JOINT  SIKA  1000-תי מתכווץ מעל ליציקת גראוט צמנטי בל 1.5
 ויצירת סדיקה מאולצת כאשר החומר עדיין טרי. ס"מ

 הזרקות .2

משטח  80%-הערכה זהירה, יש להזריק כמ"ר. ב 7900-הנו כשטח החניון  2.1
 מ"ר.  6400-כן, החניו

איטום    רכיבי כאמור לעיל ותיתן-דוג'ל  קה תהיה מבוססת  ערכת ההזרמ 2.2
 רציף מתחת לרצפה. 

-307קות ג'ל כגון  נקודות חדירת מים מהרצפה, יסומנו ויטופלו הזרכל   2.3

MP  תוצרתBASF  תוצרת  240אוWEBAC .עד לייבושן 

 קה מתמשכת עד ייבוש מלא של החניון. הזר עתבוצ 2.4

 יוןקיר חנאיטום  05.03

 :לליכ .1

ם  זורים הנוזלים או כאלו שבהש לאופל, תוך מתן דגכלל שטח הקיר יט 1.1
 בוצעו הזרקות בעבר. 

 שטח הקיר יוסר הטיח המיישר עד חשיפת הבטון.מלוא ב 1.2

 במפרט המיוחד( 02.020)ראה גם סעיף  יקום בטוניםש .2

 בטון יבוצע ההליך הבא:יקום שיתגלה צורך בשכן הי 

בכל הש .2.1 הפגוע  הבטון  בר  10גוע +הפטח  חציבת  בבטון  צד  ס"מ  לכל  יא 
 ת ברזל הזיון. חשיפועד ל

פ  "סיקה ר -השלמת הבטון ב" ו110"סיקה ארמטק  -הזיון ב  יפול בברזלט .2.2
POWER". 

 זרקות:ה .3

 שלבית: -חדירות המים יטופלו במערכת דוכל  

והזרקה חוזרת    WEBACברת  של ח  155יטן תופח כגון  הזרקת פוליאור .3.1
 . WEBACשל חברת  1403P גוןרכיבי גמיש כ -של חומר דו

יטוס .3.2 בבטון  ייעו פלו  דקים  כיסוי בסרט אטימה  סיל  ע"י  "סיקה  כגון  די 
 רם כיסוי הקיר בחומר העיקרי. " טFטייפ 
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 יטום הקיר:א .4

 לבצע חיתוך של פטמות ההזרקה.  יש  .4.1

ינוקה מ .4.2 הקיר  שטח  מ  לוא  גבוהה  מים  להסרת    400על  בלחץ  אט"מ 
 שאריות טיח בטון ופסולת.

תוצרת   S-900"מ חומר מסוג  מ  3טם בהתזת שכבה של  יאיר  ל שטח הקכ .4.3
 טמבור.

 אולמות חדשיםקירות יטום א 05.04

 :כללי .2

כאלו שבהם  לאזורים הנוזלים או  הקיר יטופל, תוך מתן דגש  כלל שטח   .1.1
 בוצעו הזרקות בעבר. 

 .חשוףלת קיר ם לקבפרופילי אלומיניו יוסרו מלוא שטח הקירב .1.2

 מ"ר. 200-טח הקירות הנוזלים הנו כש .1.3

 (דהמיוחפרט  במ 02.02ם סעיף )ראה ביחד ע ם בטוניםקויש .2

 :בשיקום בטון יבוצע ההליך הבא היכן שיתגלה צורך 

+ח .2.1 הפגוע  השטח  בכל  הפגוע  הבטון  צד ס"מ    10ציבת  לכל  בריא  בבטון 
 הזיון.   ועד לחשיפת ברזל 

"סיקה רפ  -" והשלמת הבטון ב110מטק  קה אר"סי -בברזל הזיון ביפול  ט .2.2
POWER". 

 ת:זרקוה .3

 : שלבית-במערכת דוחדירות המים יטופלו  כל

זרת והזרקה חו  WEBACשל חברת    155רקת פוליאוריטן תופח כגון  זה .3.1
 . WEBACת של חבר 1403Pרכיבי גמיש כגון -של חומר דו

אטימה  ס .3.2 בסרט  כיסוי  ע"י  יטופלו  בבטון  "סיקהדקים  כגון  סיל    ייעודי 
 " טרם כיסוי הקיר בחומר העיקרי. Fטייפ 

 ר:יטום הקיא .4

 ההזרקה.   לבצע חיתוך של פטמות  יש .4.1

גבוה  טחש  לואמ .4.2 מים  בלחץ  ינוקה  מעל  הקיר  להסרת    400ה  אט"מ 
 טיח בטון ופסולת. שאריות

תוצרת   S-900מ"מ חומר מסוג    3בה של  ל שטח הקיר יאטם בהתזת שככ .4.3
 טמבור.

 תפריםיטום א 05.05

 ליכל .1

 ה. מפרט יצא לאחר חשיפת התפר בקירות וברצפ 
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 כולת המחירת 05.06

הנק )מבהמחירים  הכמויות  בכתב  כל5נה  ובים  את  כוללים  המתוארות הדרי  (  שות 

 במפרטים וכמו כן גם: 

 ר המפקח.רי ואביזרי איטום לאישוחומהצגת דוגמאות  .1
 פקח. איטום בהתאם להנחיות המשטחים לכנות ה .2
 דיקות אטימה. ב .3
 בהתאם לפרטי היועץ.  צנרת טימת מעבריא .4
 
 

 טיח עבודות  -  09פרק 

 לט מוכן במפעל(גמר חלק )מטיח  0109.

מתייחס   זה  טיסעיף  במפעל,  ח  לביצוע  מוכנה  כתערובת  לאתר  שמגיעה  טיח   תערובת  עם 

 כדלהלן:  צורות, בשתי

מראש מוכן  יבש  באריזות   -מלט  הבנייה  לאתר  ומביאים  במפעל  שמכינים  יחבשה  תערובת 

, 1חלק    1920סגורות )כגון שקים( או בצוברים ובאתר הבנייה מוסיפים לה מים בלבד )ת"י  

 (.1.3.4סעיף 

מעו רטו  –כב  מלט  כשהוא מלט  במערבל  הבנייה  לאתר  המובא  מעוכב,  התקשרותו  שזמן  ב 

 (. 1.3.5, סעיף 1, חלק  1920מוכן לשימוש )ת"י 

 העבודה כוללת את המפרט להלן:

 ניקוי הקיר ושטיפתו במים, לרבות סילוק לכלוך ואבק. .1
 

 פסים של רשת סיבי זכוכית לשריון הטיח  .2
 

 עם מלט מוכן במפעל.מ"מ  4-6הרבצה של טיח בעובי  כבתש .3
 

מ"מ . השכבה הנ"ל תהיה עם גימור של חספוס גס   10-14י  שכבה מיישרת של טיח בעוב .4
 עם מלט מוכן במפעל. ומיושרת לפי סרגל בשני כיוונים

 
טי .5 של  )"שליכט"(  גמר  בעובי  שכבת  חלק   3-4ח  גימור  עם  תהיה  הנ"ל  השכבה  מ"מ. 

 עם מלט מוכן במפעל. גל בשני כיווניםומיושרת לפי סר
 

ש .6 ויישור  לעיבוד  העבודות  כלולות  לעיל  הטיח  שכבות  וכל  בכל  )"קנטים"(  הפינות  כל  ל 
 חשפי הפתחים )"גליפים"(.

 
רה במים ניגרים על כל שטח הטיח, לאחר ביצוע כל אחת מהשכבות המפורטות לעיל אשפ .7

 בה הבאה.לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכוהמתנה 
 
בנוסף לכל האמור לעיל חייב הקבלן לבצע את כל מערכת הטיח בכפוף להוראות היצרן,  .8

המתל דרושות,  חומר  כמויות  דילול,  ויישום,  שימוש  אופן  עבודות רבות  שכבות,  בין  נה 
 הכנה דרושות וכד'. 
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 (.1חלק  1920ת"י )לפי בסביבה רגילה התכונות הנדרשות מהשכבות השונות של טיח  .9
 

 התכונות הנדרשות ממערכת הטיח המוגמרת תהיינה כדלהלן: .  11

 (.2חלק  1920)ת"י   5.2.3.2לפי סעיף  -אנכיות

 .(2חלק   1920)ת"י  5.2.3.3לפי סעיף  -מישוריות וגליות

 (.2חלק  1920)ת"י  5.2.3.4לפי סעיף  -הידבקות מערכת הטיח

השכבות הנדרש יהיה לפי מפרט   (. עובי2חלק    1920)ת"י    5.2.3.5לפי סעיף    -עובי השכבות

 זה.

 (.2ק חל 1920 י)ת" 5.2.3.6סעיף   לפי -אטימות מערכת הטיח     
 

 
מ"ר  1.3המדידה לפי שטח נטו של הקירות, בהורדה של כל הפתחים ששטחם עולה על . 12

 ושל שטחים 
לה שטחם עושגון בניה נקייה, בטון חשוף, ציפוי שיש או פסיפס וכד'(,  שאינם מטויחים )כ      
 מ"ר.  1.0על 

 
 
 
 

 שכבות הטיח הקיימותפירוק 

 העבודה כוללת את המפורט להלן:

בין   .1 הבדל  ללא  הקיימות,  הטיח  שכבות  כל  של  בשלמות  וסילוק  וללא  פירוק  שונים  טיח  סוגי 
 הבדל במספר השכבות. 

 

ה  .2 באמצעות  יבוצע  א הפירוק  גירוד(,  )"שפכטל"  מרית  באמצעות  או  גבוה,  בלחץ  מים    ו תזת 
של   כלשהו  בשילוב  או  חשמלי,  /אזמל  פטישון  באמצעות  או  ידני,  /אזמל  גרזן  באמצעות 

 האמצעים הנ"ל, או כל אמצעי מתאים אחר שהקבלן ימצא לנכון להשתמש. 
 

יהי ה .3 הבטון  ולאלמנטי  הבנוי  לקיר  שהנזק  באופן  בזהירות,  ייעשה  ייגרמו  פירוק  אם  מזערי.  ה 
הבטו  ולאלמנטי  הבנויים  לקירות  שאינם  ןנזקים  בציוד  ו/או  עבודה  בשיטות  שימוש  עקב   ,

מתאימים, יידרש הקבלן לבצע תיקונים על חשבונו. קביעתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית  
 ומכרעת. 

 
ים לגמרי  רוק יישארו הקיר הבנוי ואלמנטי הבטון כשהם שלמים ככל שאפשר וחשופלאחר הפי .4

 מכל שאריות של טיח. 
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 עה עבודות צבי -  11פרק 

 כללי 1.011

צביעה אם לא  לעבודות    11ק  פר  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי   

 .ויותצויין אחרת במפרט וכתב הכמ

הצב  תבוצעבודות  ייעה  על  ורק  אך  ומנוסים ענה  מאומנים  מקצוע  בעלי  ויש   די 

ת ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות יעשו אך בקופסאות צבע חתומולהשתמש  

קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות אחר  ורק ל

 פורש. יורה המפקח במש

הורא  לפי  יעשו  הצביעה  עבודות  הכל  "טות  )חברת  אויצרן  ערך   מבור"  שווה 

 על ידי המפקח(.  מאושר

 חים לצביעה הכנת שט 11.02

ל, י חועבודות טיח, יש לנקות את השטחים היטב מגרגיר  -  09בנוסף לאמור בפרק   

חרים, א דקים ופגמים  זנבות, מלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, ס

 ע. צב לקבלת מושלם כהכנה    הכל   ולנקות את השטחים מכל חומר רופף, 

 משטחי טיח )קירות ותקרה(צביעת  11.03

 .1103ללי בסעיף לפי האמור במפרט הכצביעה תבוצע ה .1 

את   .2  להכין  הצורך  בזאת  נפני  מודגש  ע"י  הצביעה  התחלת  לפני  קיון  יהקיר 

 הקיימים באמצעות מרק.ל כל החורים פני הטיח, סתימה ותיקון ש

ב .3  תהיה  צבעים  אמצעהצביעה  ה  , אקרילייםות  לאחר  למרוח  צבע  יש  הכנה 

על לאימפרגנציה,  שיסוד  לבצע  יש  ביו  מרק  של  דקות  לצורך  כבות  התאם 

שכבת לבצע  יש  המרק  שכבות  על  גמר  בי  ולהחליקן.  שכבת  ומעליה  ניים 

 (.ןהמזמיעמום )מט או משי לפי דרישות 

 (הרותקות רצביעת משטחי גבס )קי  11.04

קיר כמקובל והיא  קיון פני היים ונתבוצע לאחר סתימת חור  ירותת הקצביע .1 

השכבה תבוצענה בהתזה  אולם    3ס"ק    11.03אמור בסעיף  תבוצע בהתאם ל

 הוראות היצרן. יל בהתאם לעיבוד בגלאו מריחה ו
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ה  צביעת התקרה תבוצע .2  וניא לאף  פני התקרה  קייאחר סתימת החורים  ון 

לאמאו בהתאם  תהיה  עצמה  הצביעה  בסעיף  לם  כאשר   4ס"ק    11.03ור 

בות הצבע  ש הצורך לשפשף את פני התקרה בנייר לטש לפני יישור שכמודג

 השונות.

 הגנה על הקיים 11.05

כי ברמודגש   .1  ת ת שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודווב המקומובזאת 

האקוסות,  הנגר התקרות  יהיו  ציפויים,  וכו'  ומושלמים  טיות  יש    -גמורים 

לצ העבודותלדאוג  הרצ  יפוי  לרבות  פוליאטילן  הגמורות  ביריעות  פות 

על צבע  של  והתזה  לכלוך  כוללת    למניעת  ההגנה  המושלמות.  העבודות  פני 

הדבקה על כל מקום שיש למנוע את  נחת סרטי  ליאטילן והאת הדבקת הפו

 ו .לכלוכ

גמורות יש לדאוג לנקותו. כל  ל פני העבודות הל מקום שבו ימצא צבע עבכ .2 

למוצנז שיגרם  עבק  עקב  הגמורים  על רים  יחול  הצביעה  קבלן  של  ודתו 

ת המוצר בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של  הקבלן עצמו, לרבות החלפ

 המפקח.

 תכולת  מחיריםמדידה  ו אופני  06.11

במפרטים  למתואר  הכובכתב  בנוסף  כלו  מויותי  הדרישות  במחיר שכל   לות 

 רת כל ספק כוללים המחירים גם:ולהס

 .מ"ר 5דוגמאות שונות בשטח של  והכנת כלשהםגוונים הביצוע ב .1 

של  ות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד יהיו על חשבונו  כל ההוצאות הכרוכ  .2 

 עבור הנ"ל שום תוספת.לא תשולם הקבלן ו

 וד קיימים.ות והגנה על שטחים וציסולמומים ושימוש בפיג .3 

נים,  ות על גבי שטחים קטשטח נטו לרב  -המדידה של סעיפי הצבע השונים   .4 

 מעוגלים ובגבהים שונים. 

מעבר לסעיפים שבכתב הכמויות עבור צביעה במספר  לא תשולם כל תוספת   .5 

ב  ניםגוו בגוועבור  כלשהויצוע  שונות  ן  גיאומטריות  צורות  הכל  ולפי  לפי  , 

 הוראות המפקח. 
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 ופירוק הס עבודות הרי –  42פרק 

 ראות כלליותהו -בודות פירוק, סיתות והריסה הכנות לביצוע ע 24.01

 יסה לפירוק, סיתות והרלימוד האובייקטים  .1 

הא   כל  את  היטב  וללמוד  במקום  לסייר  הקבלן  נשועל  הלמנטים    ק, פירוא 

עבודה. השיטות שיוצעו  את הבצע  ל  סיתות ו/או הריסה ולהציע שיטות כיצד

 פקח. טעונות אישור המ

 אמצעים לביצוע העבודה  .2 

ו של  בכל ציוד שיבחר הקבלן, אך באישור  עשנהיעבודות הסתות וההריסה ת  

 המפקח.

 קח. ין ועם המפביצוע ההריסות ומועדם ייעשה בתיאום הדוק עם המזמ אופן  

 ישור ההריסה א .3 

 פקח.ת והריסה ללא אישור המתויס רוק,פיאין להתחיל בעבודות  -  

 יצוע ההריסות ללא נוכחות המפקח. ת האישור הנ"ל, אין להתחיל בבולמר    -  

 שלבי ביצוע .4 

 לתאם שלבי ההריסה עם המפקח. יש  

 נים סמוכים נזקים לאלמנטים ו/או מתקנים ו/או מב .5 

עבוד   שלמופירוקות  בכל  על  ישמור  הקבלן  והריסה,  סיתות  ה,  ם  מבנית 

נוגוה שאינם  ימתקנים  העים  לעבודות  שייגרם שירות  נזק  כל  מבוצעות. 

העב  למבנים למקום  סמוכים  למתקנים  ועל    ודהו/או  הקבלן  ידי  על  יתוקן 

 חשבונו.

 תות והריסת עבודות ריצוףפירוק, סי 24.02

 פירוק ריצוף קיים  .1 

ריצ   ו/או קטעי ריצוף, כולל סילוקמכל סף  ופירוק  של  תית  התש  כל   וג שהוא 

 בליטות בטון מיותרות.דה או הקיים, מ הריצוף, לרבות החול

 וסילוק של החול.על מילוי, יכלול הפירוק גירוד  ברצפות  

ור המרצפות לאורך קו הגבול לפי אישור הפירוק יבוצע על ידי ניס  גבול שטח  

 המפקח.
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 קרמיקה מקירות ו/או הינפירוק חרס .2 

מקיר   חיפויים  מות  פירוק  החיפוי  חיצואו  פירוק  כולל:  אות   )חרסינה 

החיפוקרמי הטיט שמאחורי  לרבות  צמנטקה(,  בטיט  הקיר  ויישור  ניקוי  י, י, 

טח הפירוק יבוצע על  גבול ש  ל גמר אחר מוכתב.מוכן לקבלת טיח פנים או כ

 שור המפקח.פי איל לורך קו הגבוידי ניסור האריחים )בתפר( לא

 פסולתסילוק ה 324.0

ובמ  ע"י  תובללת  הפסו  חשבונו  ועל  בהתהקבלן  ביניים  המפקח ועדי  להוראות  אם 

כות, ולכל מרחק שיידרש. כל ורשה תוך תאום עם הרשויות המוסמיכה מלאתר שפ

ג או  אשפה  עגלות  יהיו ורפסולת,  מכך  שיקבעו  וקנסות  הציבורי  לסדר  המפריע  ם 

 שבונו.ועל חן, אחריות הקבלב

 . נייהר הבבאתקבור פסולת חל איסור מוחלט ל 

 תכולת מחיריםאופני מדידה ו 424.0

לכ  בנוסף    00פרק  בתנאים הכלליים של המפרט הכללי  אמור  ל הנאמר למטה הוא 

 ובסעיפים של המפרט המיוחד:   008סעיף 

דרישה,בוע (1  לפי  יבוצעו  במבנה  חלקים  ופירוק  הריסה  לפ  דות  י ובשלבים 

סעיפי  וראותה לפי  וישולמו  במ  המפקח  בבמ"  "ר,הכמויות  או  ק,  מ"א 

 ה.לפי אופי העבוד בקומפלטים, הכל

ס  (2  פירוק,  עבודות  כלתימחירי  את  כוללות  למיניהם  והריסה  הכלים    ות 

לרבות העבודה  לביצוע  לחי  הדרושים  בציוד  הרחקת  שימוש  וכן  תוכים 

מו שפך  למקום  לשטח  מחוץ  ההפסולת  ידי  על  המרשותר,  באותו קות  מית 

 איזור.

עבודות (3  התמיוההררוק  הפי  מחירי  כל  את  כוללים  לשם יסה  הנדרשות    כות 

הקשורים  ה החלקים  יציבות  תיקובטחת  את  להרסו.  שעומדים  החלק  ני  עם 

ואלמנטים הרו טיח  הבניה מסביב לפתחים  תיקוני  תיקוני סיד סים,  וריצוף, 

ה התיקונים  יתר  כל  וכן  הוצבע  לשם  מלפני   וםהמק  באתדרושים  למצבו 

הרסו בטעות השלמות של האלמנטים שנים ויקונכן תהתחלת התיקונים, כמו  

 ת מיוחדות(. סו)הרי

הריסת (4  מוזאיקה,    מחירי  בטון,  וכחלקי  הריסתם  מדרגות  את  כוללת  דומה, 

 וכם.וחיתוכם של כל חלקי הזיון שבת
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יכלול גם את חיר  והמהשטח המפורק  וק ריצוף קיים יימדד במ"ר נטו לפי  פיר (5 

המפ הריצוף  בהיקף  שיפולים  פוליוהשיורק  הניסור  קיימים  )אם  באזור ם 

 מצעים. הפירוק( ו

טו והמחיר יכלול גם ו קרמיקה יימדדו במ"ר נחרסינה אפירוק חיפוי קירות   (6 

 ר כמפורט.יקוי והיישואת הסרת הטיט שמאחורי החיפוי, הנ

עב (7  תוספת  כל  תשולם  שלבלא  שינוי  בור  ו/או    יצועי  לסיתות  באלמנטים 

 הריסה.

כל הנאמר לעיל, גם  יכללו, בנוסף ל  ל סעיפי עבודות הפירוקדה שהיחירי  ימח (8 

הניקוי,   האריזה,  הסימוןאת  וחומרי  האריזה  ההעברה, ,  למועד  עד  אחסנה 

ירוקים במקומות המוכתבים על  ומסירת הפהעמסה על כלי ההובלה, פריקה  

 מקומית. ידי רשות 

הימחי (9  כולר  וסיתות  הריסה  עבודות  לסעיפי  הלים  חידה  לביצוע    נדרשכל 

גיהעבודה לרבות   קר, ק מבושה, מערכות, חציבה, סיתות, פרוהעזרים, דרכי 

בטיחות, הריסות גישוש לפי דרישת המפקח ותהווה  תמיכות זמניות, אמצעי  

 יו. מבנה, או חלקהנדרשת לביצוע עבודות ההריסה ופינוי ה א התמורהאת מלו

כ (10  הכמויות  בכתב  הנקובים  המחירים  לאתר  מהפסולת  נוי  פי  יםוללכל  מקום 

לשימוש חוזר עדים  מחיר פירוק חלקים מפורקים מיו  ת מורשה. כמו כןפסול

 . פקח()לפי הוראת המ

 

 

 

 

 


