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מסמך ג'

כל פרקי המפרט הכל לי הבינמשרדי לעבודות
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים
המצורפים למפרטים הכלליים ,במהדור תם
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מסמך ה'

מערכת התכניות

הערות :
א.

המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד
הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון
ולצה"ל .המפרטים ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה  -רח'
הארבעה  , 24הקריה ,תל -אביב .טלפון. 03-5614605 :

ב.

כל המסמכים דל עיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם
מצורפים.
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מסמך ג'  - 1תנאים כלליים מיוחדים
)המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה(
פרק  - 00מוקדמות
 00.01תאור העבודה
חוז ה זה מתייחס לעבודות שיפוץ בקומה  5של בניין גור שאשא בבית חו לים
"בלינסון" בשטח כ 700 -מ"ר.

-

 00.02תנאי עבודה מיוחדים
העבודה מתבצעת בתוך מיתחם בית החולים ,אשר יש לאפשר לו להמשיך
א.
את פעילותו השוטפת והרגילה במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט .הקבלן
מסכים לכך שייתכן שיוטלו עליו הגבלות בביצוע עבודות שונות במהלך ביצוע
העבודה ,הנובעות מהחובה לאפשר קיום עבודה ללא הפרעה בבית החולים.
כמו-כן ,מסכים הקבלן לאפשרות של הפסקות עבודה בזמנים מוגדרים
שייקבעו ,ועל הקבלן מוטלת חובה לאפשר זאת באופן מוחלט )כולל מתן
אפשרות לקיום כל ארוע אשר רעש הבניה עלול להפריע לקיומו(.
ב.

כמו כן ,חלק מהעבודות הכלולות במסגרת מכרז זה כרוך בהתחברות
למערכות קיימות במיתחם ושינוי במערכות קיימות וזה מחייב תיאום מראש
מול כל הגורמים הרלוונטיים של בית החולים לפי מקצועות וחובה שתהליך
ההתחברות לא יפגע בתפקוד של המחלקות השונות  .על הקבלן להקפיד על
תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות הזנה שונות כגון :מים ,חשמל,
ביוב ,תקשורת וכו' אשר יתבצעו רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח
ולאחר תיאום מראש.
כל העבודות ,לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות
להיעשות בתיאום מלא עם המפקח ,על מנת שלא להפריע לפעילות בית
החולים ,הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה ,והן לפעילות השוטפת
במתקן.

ד.

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות
מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוות תהיה
מזערית ככל האפשר .הקבלן מתחייב להימנע מהפרעה בגישה אל שטח בית
החולים ומהפרעה שלא לצורך לנוחיות הציבור בבית החולים ו/או רכוש ו/או
נכס כלשהו.

ג.
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ה.

העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת
רעש ,רעידות ,עשן )חיתוך וריתוך( ,שינוע מכונות ,התקנת צנרת ואביזרי צנרת
וכו' .על כן ,העבודה חייבת להיעשות בתיאום הדוק ,באישור המפקח ,תוך
הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת בבית החולים.

ו.

על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד
אחר יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות )כולל שעות ערב ולילה( ,בהפסקות,
וללא רצף ,ובתיאום עם הפיקוח ,כך שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך
בעבודותיו בנתיבים אחרים.
כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי
להפסיק לאלתר עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר ,ולדחותן למועד אחר.

ז.

על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:
ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים,
.1
ועליו לתאם עם המפקח את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה
מעבודותיו.
על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי
ביעילות ,ולהשתמש באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים
בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל.
בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות ,ריתוך וכו' ימצאו
בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.
על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים,
.2
לבניינים ,לחדרי מדרגות ,לדלתות מילוט וכד' ,פנויים למעבר
ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט.

ח.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה
מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום
מראש ,או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות ,או מחוסר זהירות ושמירה על
חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה  -יחולו על הקבלן בלבד ,והוא יפצה את
המזמין ,עובדיו ,כל גורם שיימצא במיתחם בית החולים ,קבלני משנה של
הקבלן או של המזמין ,נותני שירות וספקים וצדדים אחרים ,במלוא הנזק
הישיר והעקיף.
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האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה
מעבודתו ו/או עבודת קבלני משנה ו/או הבאים מכוחו ומטעמו  ,לכביש ,דרך,
מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב תיעול ,חשמל טלפון או מערכות אחרות וכיו"ב,
תוך כדי ביצוע העבודות ואם יגרם נזק כאמור הוא יתוקן באופן מיידי על ידי
הקבלן לשביעות רצון מכון מופ"ת.
ט.

מודגש כי כל עבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתואמו עם
המפקח  ,והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום.

י.

הקבלן מתחייב כי עודפי חומרים ופסולת יסולקו מאתר הבניה באופן מיידי,
וע"י שרוול ולא רק בגמר העבודות .על הקבלן לדאוג באופן שוטף כי סביבת
האתר תישאר במצב מסודר ונקי במשך כל זמן ביצוע העבודות.

יא.

יב.

יג.
יד.

הקבלן ינקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת קיום מטרדים במהלך הבניה,
וישתמש רק בציוד בניה המתאים לנדרש בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי
סביר מציוד בניה( תשל"ט –  1979ובייחוד לנקוט בכל האמצעים לרבות -אך
לא רק -משתיקי קול ,כיסויים אקוסטיים ,מחיצות אקוסטיות בכל מקרה,
רעש הנגרם עקב ביצוע עבודה לא יעלה על הערכים המירביים המותרים
בהתאם לתקנות המפגעים.
הקבלן ייחשב כ"תופש מקום" ו/או כ"תופש מפעל" כמובנו של המושג בפקודת
הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל –  ,1970ויקיים את כל החובות המוטלות
על מבצע בנייה ,מנהל העבודה והמעביר ,לפי פקודת הבטיחות בעבודה ולפי
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד – .1954
עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת ,ועליו לכלול את ההוצאות
הנוספות )אם תהיינה לדעתו( במחירי עבודתו.
במידה והקבלן יבצע עבודות לילה שיתואמו מראש אזי עבודות אלו
יתבצעו ללא כל תמורה נוספת – יש לקחת זאת בתמחור!

 00.03תקופת ביצוע
הקבלן יסיים את העבודה לאחר _  8חודשי ם מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על
ידי המזמין אלא אם כן יסוכם אחרת ,בכתב עם הקבלן.
 00.04ביקור במקום
על הקבלן לבקר במקום הבניין ,להכיר את תנאי העבודה ,הגישה למקום ,מצב
התשתיות ,תנאי הקרקע ,וכל יתר הת נאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע
העבודה.
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.

 00.05אר גון האתר
שטח התארגנות הקבלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע ע"י המפקח.
על הקבלן לקבל מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג
לקבלת אישור הרשויות המוסמכות לפי הנדרש.
 00.06גידור
על הקבלן להקים באתר ,על חשבונו ,גדרות ,מחיצות ושערים סביב הע בודות להגנה
על בני אדם ולהגנת הרכוש ,הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד
העבודה .ובהתאם להנחיות הרשות המקומית .בגמר העבודה יפורקו כל הנ"ל ע"י
הקבלן ויישארו בבעלות הקבלן .הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את
ההוצאות הקשורות בדבר במחיר ההצעה .במהלך העב ודה יתחזק הקבלן את
הגדרות הנ"ל על חשבונו.
 00.07שמירה
הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבנים .אם יקרה קלקול אבדה
או גניבה למבנים ,חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהו באו ע"י הקבלן או בידיעתו
בשטח המבנה ,ישא הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על המ זמין .על
הקב לן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.
 00.08משרד לקבלן
על הקבלן להקים ,על חשבונו ,בשטח העבודה משרד לקבלן ,מוגן בפני השפעות מזג
האוויר ,אשר ישמש רק למטרה זו .במשרד יש לספק שולחן ,כסאות ושולחן
לתכניות .יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי ומסודר .גודל המשרד בהתאם
להוראות המפקח במקום .במשרד בא -כוח הקבלן ,המתואר לעיל ,יש לשמור על כל
הת כניות  ,מסמכי ההסכם ,המפרט וכתב הכמויות ,יומני העבודה והוראות המפקח
בכתב .בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו.
 00.09מבנה למפקח
הקבלן יקים על חשבונו במקו ם שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג
האוויר לשימוש המפקח .גודל המבנה  3/4מטר.
המבנה יכלול :דלת אטומה ניתנת לנעילה 2 ,חלונות מזוגגים במידות  80 X 80סמ',
ריצוף או חיפוי רצפה .המבנה ירוהט בשולחן 3 ,כסאות ,לוח קיר לתליית תכניות
וארון פח נ יתן לנעילה ,מזגן וכו'.
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המבנה יחובר בחיבור זמני לחשמל ולטלפון כולל פקס ומכונת צילום .כל האמור
בסעיף זה הינו על חשבון הקבלן כולל סילוק המבנה מהשטח והחזרת מצב השטח
לקדמותו עם סיום העבודה .המבנה הינו רכושו של הקבלן.
מודגש בזאת שדמי השימוש לטלפון ופקס יחולו על הקבלן.
 00.10ש לט
הקבלן יתקין על חשבונו שלט באתר הבנייה או בסמוך לו .השלט יכיל את שם
העבודה ,שם המתכננים ,שם הקבלן ופרטים נוספים .תוכן השלט ,החומר ממנו
ייעשה ,גודלו ,צורתו ,גודל האותיות ,צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור
בשלט  -ייקבעו בלעדית ע"י המפקח .פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא
אם אורה על כך המפקח .הקבלן יגיש לאישור את פריסת השלט.
 00.11מים וחשמל
הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל לצורכי העבודה באתר .כל עבודות -טיפול
ברשויות ,ההתחברות למקורות מי ם וחשמל ,ביצוע קווים זמניים וכו' יעשו על ידי
הקבלן ועל חשבונו .הוצאות צר יכת מים וחשמל יחולו במלואן על הקבלן.
מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו
עם בית החולים והמפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין.
בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בי ן הצדדים לא יהיה
המזמין אחראי לכל נזק ש ייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה
שהיא.
בסיום העבודה ,במועד שיורה המפקח ,יפרק הקבלן ,על חשבונו ,צנרת מים וחשמל
זמנית שהתקין.
 00.12תנועה בשטח המזמין
נתיבי התנועה ב שטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י
המזמין.
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו .חוקי ונהלי
התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית
לכל הוראות המזמין בעניין זה .הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה
שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן ,כגון :נזק
מרכב זחלי ,גרירה ,שפיכת בטון ,פיזור חומר וכיו"ב.
 00.13דרכי גישה ארעיות
במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  -הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו
ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר העבודה .במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב
המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו .התו וית דרכי הגישה הארעיות תיעשה
באישורו של המפקח .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי
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הנחיות המפקח .דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש
בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.
 00.14שמירה על איכות הסביבה
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמ צעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או
ייקבעו ע"י המפקח ,כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,לשביעות רצון
המפקח .על הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים
ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח ובהתאם לדרישות הרשות המקומית.
 00.16עבודה בשעות הי ום בימי חול
בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם ,לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה ,בשבת,
במועדי ישראל ,או בימי שבתון אחרים ,ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין ,מלבד
אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט .במקרה כזה ,יודיע הקבלן על כך
לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם .כמו כן ידאג הקבלן לקבלת אישור
מתאים מטעם הרשות המקומית ,משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.
 00.17תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום .אין
להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיא ום מוקדם עם המפקח.
 00.18קבלני משנה ספקים
על הקבלן להביא לאישור המפקח את שמות קבלני המשנה והספקים שבדעתו
להעסיק.
למפקח הזכות לפסול קבלן משנה או ספק מוצע ,ללא צורך בהנמקה כלשהיא
ובמקרה זה יהיה על הקבלן להציע קבלן משנה אחר תחתיו.
כמו כן למפקח הזכות לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משנה או ספק גם תוך כדי
מהלך העבודות במידה ועבודתו אינה משביעת רצון לפי שיקול דעתו הבלעדי של
המפקח.
פסילה ו/או החלפה של קבלן משנה ו/או ספק לא תהווה עילה כלשהי לעיכוב
כלשהו בעבודת ה קבלן ו/או עילה לתשלום כלשהו.
 00.19בקורת העבודה
א.

הק בלן חייב להעמיד על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים
והמכשירים הנחוצים לצורך בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות
להיכנס למבנה ,או למקום העבודה של הקבלן ,או למקומות עבודה אחרים,
בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

הופק באמצעות בנארית בע"מ ,רח' בית עובד  , 13ת"א .טל'03 - 6874757 :

בית חולי ם בלינסון

-8-

מחלקת השתלות

ב.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי וה ריסה של עבודה ,אשר לא
בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות
המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

ג.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי
מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל
חומר  -נוסף לבד יקות הקבועות בתקנים הישראלי ים  .הקבלן לא ישתמש
בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

ד.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה
במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט
הטכני או הוראות המהנדס .ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית
כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב
החומרים ,לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

ו.

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו
עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפנ י כיסוייה את אופן הבצוע
הנכון של העבודה הנדונה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי
המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה ,או להרוס כל חלק
מהעבודה על חשבון הקבלן.

ז.

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה
של הקבלן לביצוע העבודה לפי כ ל תנאי ההסכם.

 00.20אחריות למבנים ומתקנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי
הגישה אליו ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .עם
גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על או פן
הטיפול בו.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים,
במבנים ,במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.
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 00.21אחריות למתקנים וקווי תשתיות תת קרקעיים
לפני ביצוע החפירה ב ידיים או בכלי מכני ,על הקבלן לבדו ק ברשויות המתאימות
)רשות מקומית ,חברת חשמל ,בזק ,כבלים וכו'( ולוודא כי אין כבלים או צינורות
בתוואי החפירה כגון :כבלי חשמל ,תקשורת ,קווי ביוב ,מים וכיו"ב.
הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין
אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם
מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת
בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
 00.22ביצוע עבודות בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבו ן כי יתכן ועבודות תבוצענה בשלבים וכי המפקח יהיה
רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו .הביצוע בשלבים ולפי
עדיפויות וקדימויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה
להארכת תקופת הביצוע.
 00.23תיאום ושירותים לגורמים אחרים
בנוסף לאמור במסמך ג' ייתן הקבלן ,ללא תמורה נוספת ,שירותים לגורמים אחרים
כגון :חברת בזק ,חברת החשמל ,עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה
עליו המפקח.
ידוע לקבלן שבמקביל עבודתו יעבדו קבלני משנה כגון קבלן גלאי עשן ,קבלן שילוט
וקבלנים אחרים ,הקבלן הראשי יתאם אותם ללא כל תמ ורה ועבודתם תשולב
בלו"ז הפרוייקט.
השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
א.
ב.
ג.

אספקת מים ,חשמל ותאורת עזר.
מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנ ה וסביבתו.
מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה ,מקומות איחסון וזכות
שימוש בדרכים אר עיות ,צירי הליכה וכו'.
הכוונת מועדי חיבור ,הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע הקיימים באתר.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא ייפגעו ע"י
פועלי הקבלן.

ז.

ניקיון כללי וסילוק פ סולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.

ד.
ה.
ו.
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 00.24חומרים אשר יס ופקו ע"י המזמין
המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר שיראה לנכון ,ולנכותו מחשבון
הקבלן בעת אספקת חומר זה.
כל חומר ו/או מוצר שיסופק כנ"ל ייבדק ע"י הקבלן והוא יקבלו במק ום יצורו
בארץ או בנמל ישראל במקרה של ייבוא .הקבלן יובילו למקום העבודה ויהיה
אחראי לשמירתו ,לשלמותו ולקבעו במקום כדרוש .הקבלן יודיע למפקח על כל
חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה.
חומרים ו/או מוצרים כתחליף לאלה שיפגעו או יישברו ע"י הקבלן יסופקו ע"י
הקבלן מחדש ,על חשבונו לשביעות רצון המפק ח.
הקבלן יהיה אחראי לכל אחור שיגרם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלה .חומרים
שהקבלן לא השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה.

 00.25מהנדס באתר
הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצורכי התאום
והפיקוח על העבודה ,מהנדס מנוסה בעל  10שנות נסיו ן לפחות בעבודות דומות
ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,אלא אם כן הקבלן עצמו או בא כוחו
המוסמך כאמור בסעיף  13של מסמך ב' הוא בעצמו מהנדס רשום ויטפל בעבודות-
אישית.

 00.26יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ,ובו ירשום כל יום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד
לסוגיהם.
כל החומרים והסחורות שנתקבלו.
רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומו בבניין.
מזג האוויר.
במדור מיוחד ובאופן בולט :הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות
למזמין או למפקח אם ה וא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
במדור מיוחד ובאופן בולט :הוראות ודרישות המפקח ,אם הוא בחר בדרך
זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ו בכתב ע"י המפקח .חשבונות בעד
עבו ד ות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.

יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח
מטעם המזמין.
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יומן העבודה ינוהל ב 3 -העתקים :הדף המקורי ,העתק עבור המפקח והעתק עבור
הקבלן .העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו'
הנזכרים לעיל מכילים רשום ,ואם לא  -בסוף כל השבוע.
היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני .בגמר העבודה יימסר
היומן הכרוך למזמין לשמירה ,ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני
במשך שנה מגמר העבודה.
רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין .היעדר הסתייגות בכתב
של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי ה מפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם
של הפרטים הרשומים בו.
 00.27לוח זמנים
לא יאוחר מאשר  15יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים
ולוח ארגון אתר ,שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום
העבודה כפי שנקבע במסמכי ה חוזה .
הלוח  ,לאחר שיאו שר על ידי המפקח  ,יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.
הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ברמת פרוט
כפי שתדרש על ידי המפקח .לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את
הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי ,עדכון יהיה אך ורק לגבי
סדר העבודות והקשר ביניהן .בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש
לסיום העבודה .איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה
כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן
יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים לזירוז העבודה כפי שיורה המפקח.
 00.28תגבור קצב העבודה
יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים ,הוא יוכל ע"י
הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
-

הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.
עבודה בלילות וימי מנוחה ,ולעשות כל דבר שה תנאים יחייבו כדי למנוע
חריגה מהזמנים המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד
בלוח הזמנים ,לרבות האמור לעיל .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים
בגין :תגבור הציוד ,תגבור כוח אדם ,עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה
וכיו"ב.
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ,שעות לילה ובימי מנוחה ,יהיה על
הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות
מיוחדות כנ"ל.
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 00.29מוצר "שווה ערך"
המונח "שווה ערך" )ש"ע( ,אם נזכר ב מסמכי חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע
כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך ,מבחינת טיבו ,של חברה אחרת .מוצר שווה ערך וכן
כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח,
בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.
בכל מקום בחוזה זה בו מוזכר ים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ,ציוד,
מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר .יש לראות את שם
המוצר כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך
כמשמעו בסעיף זה .כל הנאמר בפרק  001של מסמך ג' חל גם על מוצר שווה ערך.
 0 0.30אישורים לדוגמאות ודגימות
כל הפריטים ,הציוד ,תכניות ,דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב ,שעבורם נקבע
כי יבוצעו לפי בחירת האדריכל או המתכנן או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את
אישור המתכנן וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח  -יוגשו למפקח ,לא
יאוחר מאשר חודש אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הב יצוע של העבודה
שעבורה דרוש האישור לדוגמא .על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת דגימות
ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות
הבדיקה .הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן
בנוסף לנ"ל.
 00.31חומרים וציוד
החומרים  ,המכונות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע
העבודה ,יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה .כל
החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .הציוד יסופק ויוחזק
במצב תקין וסדיר .יש להביא בח שבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים
הדרושים במקרים של תקלות מכניות.
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע .חומרים וציוד
אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות
המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנק בע ,או שאינם במצב מכני
תקין ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ויוחלפו בציוד וחומרים
אחרים המתאימים לדרישות.
לא יותחל בכל עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה
יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.
 00.32שינויים בהיקף העבודה
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות ,בכל כמות שהיא ,להגדילן או
להקטינן ,לבטל עבודות או לשנותן באחרות ולפצל את העבודות .חשבון עם הקבלן
ייעשה לפי מחירי היחידה ולפי הכמויות שתבוצענה למעשה .שינוי כמויות ו/או
ביטול עבודות כמתואר לע יל לא ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה.

 00.33תכניות
מסמך ה' )מערכת התכניות( של חוזה זה מכיל תכניות "למכרז בלבד" שאינן
מושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ה חוזה מידע מספיק להצגת
מחיר י יחידות בכתב הכמויות ,לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע.
ה קבלן המציע מאשר ,בעצם הגשת הצעתו ,שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא
בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה ,או להארכת זמן בגין התכניות
הלא מושלמות.
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה ,תימסרנה לו
תכניות לביצוע במידה מספקה להתחלת וקידום העב ודה ללא עיכוב.
השלמת יתרת התוכניות לביצוע תעשה במהלך העבודה.

 00.34עדיפות בין המסמכים ופירושם
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי
ה חוזה השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך .המפקח
יקבע בלעדית וסופית לפי אי זה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל
בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון.
בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו
לפנות אל המפקח ולקבל הנחיותיו .בכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות
ו/או אי הבנות ו/או ישל ים אינפורמציה חסרה ,ללא אישור בכתב של המפקח.
הקבלן ישא באחריות מלאה.
בכל מקרה של אי התאמה בין התיאור והמידות שבכתב הכמויות )מסמך ד'( לבין
המידות שבתכניות )מסמך ה'( או במפרטים השונים )מסמכים ג' ,ג'  1ג'  ,( 2רואים
את המחיר כאילו נקבע לפי התיאור והמידות שבכת ב הכמויות.
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אופני המדידה והתשלום ייקבעו לפי סדר העדיפויות כדלהלן :כתב הכמויות )מסמך
ד'(; מפ רט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים )מסמך ג'  ;( 2המפרט הכללי )מסמך ג'(;
תכניות )מסמך ה'(; תנאי חוזה מיוחדים )מסמך ו'(  -באם צורפו להסכם; תנאים
כלליים מיוחדים )מסמך ג'  ;( 1הצעת הקבלן )מסמך א'(; מדף ) 3210מסמך ב'(.

 00.35כתב הכמויו ת והמפרטים
כתב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה
המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא
והמפורט בכתב הכמויות .אף אם ניתן תיא ור כלשהו לאחד או ל מספר פריטים
בכתב הכמויות ,אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם.
מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות )מסמך ד'(
ניתנו באומדן ,כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.
התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדוייקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה
בהתאם לשיטות המדידה שיפורטו במסמך ג'  2ומסמך ג'.

 00.36אופני מדידה מיוחדים
אם לא נאמר אחרת במפורש בכתב הכמויות ,יכללו מחירי היחידה שבכתב
הכמויות את כל האמור בפרקים ובסעיפים הרלבנטים של מסמכי ה חוזה ובאופן
מיוחד את הנאמר במסמכים ג' ) -2מפרט מי וחד ואופני מדידה מיוחדים( וג'
)המפרט הכללי הבינמשרדי(.

 00.37תכניות עדות ) ( AS MADE
על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכניות עדות )  ( AS MADEמעודכנות לפי
הביצוע וכן הוראות הפעלה ,קטלוגים וכו' של מערכות התברואה ,חשמל ,מיזוג
אויר וכל חלק בנין אחר שיידרש במסמך ממסמכי ה חוזה להגיש עליו תכניות עדות
או מסמכים אחרים.
תכניות עדות ישורטטו על גבי העתקה שקופה של תכנית המקור של המתכנן
שתימסר לקבלן ,יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו .הגשת התכניות האלה היא
תנאי לקבלת העבודה .לא תשולם תוספת מחיר עבור תכניות אלו והן לא תוכלנה
לש מש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י
המפקח בעת הביצוע .
 00.38ניקוי אתר הבניין
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הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מזמן לזמן ,בתוך יום מקבלת
הוראה לניקוי מהמפקח  ,ובגמר כל העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים
מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים,
לשביעות רצונו של המזמין.
ביום העבודה הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות ,ינקה את כל
הדלתות והחלונות ,יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך
אחרים מחל קי העבודה .עליו להשאיר א ת כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן
לשימוש מיידי .הרצפות יישטפו במים וסבון .הקבלן יסלק את כל המחסנים
והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד וכו'.
הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום המותר על ידי הרשויות ועל הקבלן יהיה למסור
לידי המפקח העתקי קבלות המוכ יחות שפך במקום מותר .הקבלן יהיה אחראי
להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או
קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.
 00.39בדק ותיקונים
בעבודה ז ו תהיה תקופת הבדק והתיקונים )אחריות( עפ "י ההסכם.
בכל מקרה שמצוינות במסמכי ה חוזה השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן
עבודות  -תקבע התקופה הארוכה יותר.
תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר
תעודה כזו -מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין .כל פגם או קלקול
שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה ,יתוקן או יוחלף
ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של
המזמין.
 00.40ביצוע בקשתות ,בשיפועים וכדומה
מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה ,יהיו זהים לגבי כל
העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ואו בעלי צורה
גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתו ת וכדומה  -וזאת אפילו אם אין
עבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל
תוספת כספית מעבר לנקוב בכת ב הצעת הקבלן ,אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף
נפרד בכתב הכמויות .בעבודות ,שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כשלהי
לנושא דנן )קרי  -צורות גיאומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה( ,רואים את
מחירי היחידה ,אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע
כנדרש ,וז את ללא כל תו ספת כספית לקבלן.

 00.41ביצוע עבודות תגמיר על בטון ,גבס ,טיח וכו'
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בכל אותם הסעיפים בכתבי הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או
אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה ,צבע ,חיפוי פי.וי.סי .וכדומה( תבוצע על סוג מסויים
של רקע ,על הקבלן לבצע )במסגרת א ותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל
רקע כנדרש )דוגמת בטון ,טיח ,גבס וכו'( ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב
הצעתו ,וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה ,אינו מוזכר כך
במפורש.
מודגש בזאת שרואים את מחירי היחידה שבכתב הכמויות ככוללים את כל ההכנ ות,
בעבודה וחומרים ,כנדרש בהתאם לחומרי הרקע השונים.

 00.42כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג
גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין ,בכמויות שונות ומידות
שונות.
 00.43מחירי יסו ד
תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במפרט הכללי.
להדגשה ולהבהרה יצוין ,שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל
עבור אותו מוצר .הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא
למחיר ששולם לאחר כל ההורדות ו  /או הנחות למיניהן ,ללא הוצא ות הובלה,
פריקה וכו'.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר
ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.
 00.44דוגמאות
-

הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות לכל החומרים ולכל העבודות לאישור
האדריכל לפני תחילת ביצוע עבודת הגמר לרבות דוג מאות לדלתות ,פרזול ,
חלונות  ,פרופילים ,טיח צבע ,עבודות ריצוף וחיפוי ,תקרות אקוסטיות וכו'.
לפי הוראות האדריכל.

-

רק לאחר אישור האדריכל בכתב על הדוגמאות יתחיל הקבלן בביצוע
העבודה.
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 00.45עמידות לאש
מודגש בזאת שכל חומרי הגמר והבנייה ללא יוצא מן הכלל במבנה יעמדו בדרישות
ת.י. 921 .
 00.46תאום בדיקות חיצוניות
הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות על ידי גורמים חיצוניים )מכון
התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן
בדיקות ספציפי ות שיורה המפקח מעת לעת .כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין
בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.
 00.47בדיקות טיב העבודה
מודגש בזאת שכל הבדיקות מכל סוג שהוא יבוצעו על חשבונו הבלעדי של הקבלן.

 00.48תכולת מחירים כללי
מודגש בזאת שכל האמור  /הנדרש והמשתמע מהמפ רט במסמך ג'  1ובמסמך ג' 2
כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות .ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע
סעיף נפרד בכתב הכמויות.

תאריך

חתימת הקבלן
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מסמך ג' - 2 -מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
)המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה(
פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין ,יבוצעו העבודות כמפורט להלן:
כללי
02.01
הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר ,אשר תבוצענה בכפיפות
לדרישות פרק  02במפרט הכללי.
כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.
גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט המיוחד
בפרק  20בסעיף .0208
02.02

תנאי בקרה ,סוג הבטון והפלדה
תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון.
כל הבטונים יהיו מסוג ב ,30-מלבד אם צוין סוג אחר של בטון בסעיפי כתב הכמויות
או בתכניות.
הזיון מצולע לפי ת"י .4466
כל פינות הבטונים יהיו קטומות.

02.03

תיקוני בטונים
באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטונים כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או כל
ליקוי אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.
המפקח יבדוק ויאשר בכתב את שיטת התיקון הנדרשת.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01כללי
10.01.01

סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות אדריכלות ובכתב
הכמויות ולפי בחירת האדריכל.
המרצפות תהיינה בעלות תו -תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן.
הריצופים ה שונים יעמדו בדרישות תקן ישראלי להחלקה מס' . 2279

10.01.02

יש להעביר לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף.

10.01.03

יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלצ יה לפני הריצוף.

10.01.04

בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף ,בהעדר הוראה
אחרת ,בזויתן פליז שטוח  40/40/4מ"מ מעוגן היטב .מחיר הזויתן
כלול במחיר הריצוף.

10.01.05

בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי ה אדריכל .

10.01.06

בכל מקום יבוצע הריצוף ע"ג מילו י מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול
תוספת צמנט לבן בשעור  150ק"ג/מ"ק .הצמנט יעורבב בחול באופן
שווה בכל שטח הריצוף.

 10.02ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו/או קרמיק ה
10.02.01

בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  4בת"י
 ( 2 ) 314במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל.

10.02.02

מידת כל המרצפות תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד
וגוון אחיד לכל המרצפות .יש למיין את המרצפות לפני ביצוע
הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל ,גוון או פגם.

10.02.03

צורת הנחת האריחים  -לפי התכניות או לפי תוכניות האדריכל.

10.02.04

הריצוף יבוצע ע"ג מצע אגרגט סומסום או מצע חול מיוצב בעובי עד
 20ס"מ לפי החלטת המפקח .כל המצעים מכל סוג כלולים במחיר.

הופק באמצעות בנארית בע"מ ,רח' בית עובד  , 13ת"א .טל'03 - 6874757 :

בית חולי ם בלינסון

10.02.05

- 20 -

מחלקת השתלות

מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 5 -מ"מ י בוצע ע"י רובה
אקרילית "קולור  " 4/15או ש"ע מעורב באבקת צבע בגוון הריצוף
ומיושם בהתאם להנחיות היצרן.

 10.03חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן
10.03.01

אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד ,מסוג א' לפי
טבלה  4בת"י  ,( 2 ) 314במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל .החיפוי
יבוצע על פי המפורט בתוכנית פריסת קירות.

10.03.02

מתחת לאריחים על קירות בטון או בלוקים יש לב צע שכבת הרבצה
מטיט צמנט כמפורט בסעיף  09.02.42במפרט הכללי ושכבת טיח
שחור .שכבת ההרבצה והטיח כלולים במחיר החיפוי.

10.03.03

מידת כל האריח ים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד
וגוון אחיד לכל האריחים .יש למיין את האריחים לפני ביצוע
החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל ,גוון או פגם.

10.03.04

בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים
אנכים ואופקית.

10.03.05

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין
אלמנטים היוצאים מהקירות ,כגון צינורות וברזים ,ע"י אטימה
אלסטומרית באישור המפקח .כן יש לס תום בחומר כנ"ל את הרווח
שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

10.03.06

מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ  -5מ"מ יבוצע ע"י רובה
אק רילית "קולור  " 4/15או ש"ע עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון
האריחים .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות
ומפרטי היצרן.
בכל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום ,תוצרת אייל או ש"ע או
פינות בגרונג לפי החלטת המפקח.

10.03.07
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 10.04ניקוי וליטוש
.1

על הקב לן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת
שטיפה וניקוי וכן לנקות את הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט ,צבע
וכל חומר זר אחר ,עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.

.2

לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ומילוי רווחים )פוגות( של
ריצוף האבן או שיש .

 10.05ריצוף באריחי אבן או שיש
א.

הזמנת הריצוף והחיפוי
חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך.
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר ,על הקבלן להכין דוגמאות
מאבני ריצוף ,ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל ,ורק לאחר אישור
הדוגמאות ,יוכל הק בלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

ב.

עבודות ריצוף באבן או שיש
.1

מבנה החומר ותכונותיו
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי ,במינימום
גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל 2.0 -מ"מ
ל 440 -סיבובים ,רמת ספיגה לא מעל  , 1.0%חוזק מיזערי ללחיצה
)מגפ"ס(  60חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס(  , 5ומשקל מרחבי כ-
 2.600ק"ג/מ"ק.

.2

מידות וביצוע
מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך .סטיות
מותרות  1מ"מ מקסימום ,בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות,
בלא כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידו ת.
תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.
סיבולות
הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:
אורך ורוחב  0.2מ"מ

.3

עובי  0.5מ"מ
חריגה מניצבות  0.3פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.
חריגה ממישוריות  0.25פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.
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ליטושים
הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל,
לא יורגשו כל סימני חיתוך ,ליטוש או חומר לוואי על הריצוף,
הליטושים בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל ,האחת בליטוש
מלא עד ברק סופי והשני בגמר מט . HONED
בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר
קבלת ברק בליטושי האבן .הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש
או אפוקסי לפי החלטת המפקח.

.5

נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף
טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס  + 1:3תוספת ערב פולימרי
מסוג פלניקירט מתוצרת  MAPEIיבואן "נגב אלוני" או שו"ע,
בכמו ת של  15%מכמות הצמנט שבתערובת .הביצוע לפי הוראות
היצרן.

ג.

מילוי מישקים
המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג
אולטרה קולור של נגב אלוני ,או ברובה אפוקסית מסוג לטקריטSP -100 ,
או שו"ע ,עודף החומר ינוקה ע"י מים ,עם התקדמות העבודה ,לפ ני ייבושו
הסופי ,הגוון לפי בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

ד.

ה.

תפרי התפשטות
תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי
הנושא.
מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  570או שו"ע.
סילר על לוחות שיש/אבן
.1

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות ,הן על האבן
בריצוף ,הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

.2

יישום הסילר לארח התייבשות האבן 0מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(.
סוג הסילר ,בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח.

.3

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים ,אין לדרוך
על אריחיה אבן ,לאחר טיפול בסילר ,במשך  3ימים.
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חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות
היצרנים.

ו.

הגנה על שטחים מרוצפים
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס
או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום ,אולם
בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

ז.

ביצוע הריצוף
על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם
לנדרש בתוכניות הריצוף .הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע
מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 10.055פרקטים
הפרקט הינו מעץ אלון תלת שכבתי ועונה לכל דרישות התקנים – כיבוי אש וכו'
הפרקט יונח ע"ג ריצוף סוג  Bאו מדה מתפלסת – לפי הוראות הפקח.
השתית לפרקט יהיה מפולס ,יבש בהתאם לדרישות היצרן.
מודגש בזאת שקבלן הפרקטים מחוייב להיות מומחה בתחום זה ויש לקבל אישור מהמפקח
על עיסוקו בפרוייקט.
 10.056חיפויים שונים )למעט ג .פ (
כל חיפוי הפורניר ו  M.D.Fיבוצעו על תשתית מתאימה ונקיה בהתאם לכל התקנים ,
צביעה ולפי הוראות המפקח  /אדריכלית.

 10.06אופני מדידה ותכולת מחירים
-

מחירי היח ידה כוללים גם שילוב גוונים שונים וסוגים שונים של ריצוף וכו'
ליצירת "תבנית" לרבות ביצוע בקווים אלכסונים או משופעים ,הכל לפי
תוכניות האדריכל.

-

בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם
סידור שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי ה רצפה וכד'
מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדוייקות
במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות
הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה ,חשמל וכיו"ב.
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-

הליטוש של שטחי ריצוף ו/או טרצו יצוק באתר ,אופקיים ואנכיים הכולל
שמוש במכונה ו/או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה כדי להבטיח ליטוש
מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה ,כלול במחיר ולא יימדד
בנפרד.

-

הגנה על הריצוף באמצעות לוחות גבס או עץ לרבות סילוק ההגנה לפני
המסירה כלולה במחיר הריצוף.

-

ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופרוקם  -הכל כלול במחיר
הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של המדרגות וכיו"ב .גודל הדוגמאות במידה
ידרש ,יקבע בלעדית ע"י המפקח.

-

אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך
מאושר.

-

שכבת חול מיוצב או אגרגט סומסום לפי החלטת המפקח ,בעובי עד  20ס"מ
במקו מות שיידרש כלול במחיר.

-

מחיר הריצוף כולל ליטוש  -הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה
למזמין במצב נקי לחלוטין.

-

מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצוע ות  ,גליפים,
חשפי פתחים ,שטחים אופקיים ואנכיים וכו'.

-

מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי בארי חי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן
כוללים יצירת מישקים ברוחב עד  5מ"מ וסתימתם ברובה.

 10.07כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
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פרק  - 11עבודות צבע
 11.01כללי
11.01.01

11.01.02

11.01.03

11.01.04

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם
ארוזים באריזתם המקורית  .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם
שנה ומעלה ממועד הצביעה.
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע
כולל סוג וכמות חומרי הדלול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע
הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי
מלא.
בחירת הגוו נים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות
הבאות:
ערבוב גוונים שונים מאו תו סוג צבע ,תוספת מגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל :מסגרת דלת
ב.
או חלון בגוון שונה מהכנף או שני קירות ,בגוון שונה זה
מזה בא ותו חדר וכד'(.
בחירת גוונים ש ונים ליחידות השונות )למשל :דלת החוזרת
ג.
במבנה מספר פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהיינה
באותו גוון(.
חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול
וכדו' ,יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים ,יאוחסנו ע"י הקבלן
ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

11.01.05

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה
נקי ,יבש וחופשי מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה
לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

11.01.06

לפי דרישת המפקח או המתכנן  -יכין הקבלן דוגמאות צביעה
בגוונים ובתגמירים שונים בכמות ,במקום ובשטח שיורה עליו
המפקח.

11.01.07

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות,
קבועות סניטריות וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון
המפקח.

 11.02כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמוי ות .
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבניין
 22.01תקרות אקוסט יות ו/או תותב
22.01.01

כללי
כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות אדריכלות ובפרטים.
כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות
מבלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים ,גלים ,עקומות וכ ו'.
הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ,מפזרי
אויר למיניהם ומערכת מתזים בהתאם למופיע בתוכניות המערכות השונות.
האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה על הקבלן .התעלות יונחו בקווים
ישרים נמשכים ללא עיוותים.
כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי מיזוג א ויר ,לגופי תאורה מתזים,
רמקולים וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי של האלמנט ,אלא
אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.
כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות על חשבון
הקבלן מכל סוג של תקרה לרבות מפזרים ,גופי תאורה ,מתזים וכו'.
רק לאחר אישור ה אדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות.
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח.
הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותקפנה במדויק את דרישות
המפקח או הוראות המפרט הטכני ו/או את תכניות העבודה.
בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן ל קבל אישור המפקח לדוגמאות וכל
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון
סרגלי גמר ,ברגים ,פחים וכד'.
על הקבלן לתקן ללא דחייה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה
ו/או לאחריה עד למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח.
פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל
הקבלן יהיה להחליף ללא דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים
חדשים לשביעות רצונו של המפקח.
מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך
וללא פגם ונזקים .הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על
העבודות עד למסירתן הסופית.
התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני
היישום.
אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור( .עובי
מינימלי של הצבע  80מיקרון.
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מודגש בזאת שתקרות אקוסטיות במרחבים מוגנים יבוצעו באמצעות
קונסטר וקציית נשיאה מאושרת על ידי הג"א למרחבים מוגנים) .כלול
במחיר היחידה(.
22.01.02

תקרה אקוסטית מינרלית
הלוחות יהיו מאושרים ע"י האדריכל ,במידות שונות כמפורט בכתב
הכמויות.
פסי החלוקה יהיו מפלדה מגולבנת עם ציפוי בפויל אלומיניום) ,שיטת
"  ,(" DONNכדוגמת פסי החלוק ה המיוצרים ע"י האחים אביוני .הפסים
יהיו צבועים בצבע אפוי בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל .הלוחות יוצמדו
לפסי החלוקה עם מהדקים.
הקונסטרוקציה לתלית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה
שמפרקים חלק מהתקרה שאר חלקי התקרה יהיו יציבים .אריחי התקרה
יתלו ע"י מערכת ת ליה הכוללת פרופילי פח של ניצבים ומסילות .המתלים
יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצית פלדה שהוכנה לכך במיוחד.
לא תותר תליה אל קוי המערכות) ,מתקני מיזוג אויר ,תברואה ,חשמל
וכו'( ,או למערכת המיתלים של המערכות .צפיפות המתלים וסוגי אביזרי
התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות המשולבות בתקרה ,אך
בכל מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית ,יהיו תלויים
במרחקים שלא יעלו על  60ס"מ .פרופילי המשנה ייתלו במרחקים שלא יעלו
על  60ס"מ .בניצב לפרופילים הראשיים .לפני הביצוע על הקבלן להגיש
לאישור המפקח תוכניות קונסט רוקצית התליה .התעלות לגופי התאורה
ייתלו במערכת מתלים נפרדת.
לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האקוסטית עם
קירות המבנה יותקנו פרופילים  Z + Lמאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור,
בגוון לפי בחירת האדריכל .עובי הפרופילים יהיה  1.5מ"מ לפחות.
אלמנטי פח י יצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור( .עובי
מינימלי של הצבע  80מיקרון.

22.01.03

תקרות ממגשי פח אטום או מחורר
עובי הפח יהיה  0.8מ"מ .החורים בפח יהוו לפחות  20%מסך כל השטח.
הפח יהיה מגולוון וצבוע בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל .לכל מגש
תהיה "כת ף" בגובה  40מ"מ עם כיפוף פנימי  10מ"מ לצורך חיזוק המגש.
המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי  2מ"מ ) ( L + Zצבועים בתנור.
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה
נוחה לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו
לפי הנחיות האד ריכל.
הופק באמצעות בנארית בע"מ ,רח' בית עובד  , 13ת"א .טל'03 - 6874757 :

בית חולי ם בלינסון

מחלקת השתלות

- 28 -

 22.02תקרות תותב מלוחות גבס
העבודה כוללת חיזוקים וחיתוכים  ,הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי
בשפכטל ,פרופילי "אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגשים ,וכולל
שילובים עם אלמנטי נגרות ,מסגרות ,זיגוג אבן וכיוצ"ב שיסופקו ע"י אחרים.
א.

לוחות הגבס
.1

לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי
בחירת האדריכל המיועדים לקבלה
ישירה של צבע וכולל שפשוף.

.2

הלוחות יתאימו לדרישות התקן
הישראלי 1490
ישראלי בר תוקף.

.3

ב.

ג.

ונושאים

תו

תקן

סגירות התקרות והסינרים ייעשו
בהתאם לפרטים .סביב צנרת ,תעלות
וכו' החוצים את התקרות והסירנם,
יבוצע א יטום מושלם בהתאם לפרטי
"אורבנד" .המרחק המקסימלי בין
של
הנושאים
המתכת
פרופילי
קונסטרוקצית השלד יהיה  40ס"מ.

איחוד מישקים
.1

המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון.

.2

פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן,
מצופה בסרט שריון שיכוסה במרק.
פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.

קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס
הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת
הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה .למרות התכנון,
הקבלן יהיה האח ראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה.
תליית התקרה תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת ,בגלוון 275
גרם למ"ר  ,בעובי  0.6מ"מ  ,כדוגמת פרופילי  , F – 47כולל אביזרי תליה
מפלדה מגולוונת תוצרת "ריכטר" בשיווק ":אורבונד" או ש"ע.
הופק באמצעות בנארית בע"מ ,רח' בית עובד  , 13ת"א .טל'03 - 6874757 :
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תליית הפרופילים תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים
בקטור  4מ"מ ,המהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת  TWISTERשל
חב' "ריכטר" או ש"ע.
המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר ,כולל
הבטחת התליה בעזרת מתלי "נוניוס" )מתלה מחורר לכוונון(  ,במקומות
בהם תלויים אביזרים שו נים או עומס נוסף על התקרה.
התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על תקרת /
קונסטרוקצית היסוד ,אלא אם יצרן תקרות התותב יאפשר זאת .לא תותר
תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח כפיפים .אם אי אפשר לקבוע
את המתלים במרווחים – המומלצים בגלל הימצאו תו של ציוד שרות או
בגלל מכשולים אחרים ,יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור
נאותים ,שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית .תשומת לב מיוחדת
תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב
לקונסטרוקציה של הבניין .אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את
ת קרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין
האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה
של עוגן )כדוגמת "פיליפס"( ,באורך ובצורה המתאימים למטרתם ,בעלי
כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או
בלוק( לפחות  40מ"מ .כל הנ"ל יעשה באישור המפקח ,התליות והחיבורים
כמפורט בהוראות היצרן .על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה
יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים.
על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפקח
לפני תחילת העבודות .תכנון זה יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים
לא סטנדרטיים בין הפרופילים  .פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או
חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם לתכניות המהנדס ו/או
האדריכל מטעם המזמין ובאישורם ,אולם אין באישור זה משום הסרת
האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה התותב ת ,חוזקה ויציבותה על
כל מרכיביה.
המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח ,מספר הלוחות
וכיוון חיבור הלוחות .מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה בהתאם לאמור
בתקנים אך לא יעלה על  100מ"מ.
הוצאות התקנה עפ"י הנחיות היצרן בלבד.
 22.025מחיצות וציפויי גבס
חומרים
א.
לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני אש( ו/או
(1
ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש( בעובי  12.5מ"מ.
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הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים ברוחב כנדרש עם ניצבים
במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן .בכל מקרה לא יעלה המרחק בין
הניצבים על  40ס"מ.
הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצות ו/או
פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי  2-3ס"מ ,בהתאם לתוכניות וקביעת
המפקח באתר.
המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דו -קרומיות )שני לוחות בכל צד( ,בהתאם
לתוכניות.
הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמו ר במפרט הכללי ויהיו ברוחב  100מ"מ
ובעובי  0.8מ"מ לפחות.
עובי פרופילי השלד )מסילות ,ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן.
בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי  80ק"ג/מ"ק
ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק,
המילוי כ ולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו.
המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת
מזרוני הבידוד ממקומם.
בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי  2מ"מ
מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי חב'
"אורבונד" .לחילופין ,באם ירצה הקבלן ,יבצע פרופילי  . R.H.Sמגולוונים

(8

בפתח במקום הזקף המשקוף המיוחד ,על חשבונו וללא תשלום מיוחד.
חיזוקי הדלתות יבוצעו עם פרופיל מסוג "עמוד איתן" המתכוונן
בהתאם לגובה המחיצה ,מחיר היחידה כולל את כל הקיבועים וההתאמות.

ב.

ה נחיות ביצוע

(1

מעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקנו פסי איטום  EPDMו/או

(2

(3

קומפריבנד .האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע באמצעות
מרק אקרילי.
בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  1ס"מ לרבות סתימה במסטיק
המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.
השלד ולוחות הגבס תגענ ה עד לתקרת הבטון .עבור המעברים של מערכות
כגון תעלות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת ,צנרות שונות וכיו"ב .יש
להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלד מסביב לפתחים .רק לאחר מכן
תבוצע הרכבת לוחות הגבס .פרטי איטום מסביב למעברים יבוצע בהתאם
לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.
המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד
 5/35ומיתד פלסטי  . 7/35מספר הברגים יקבע ע"י מהנדס הקונסטרוקציה
של המבנה.
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בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מגן חיצונית מפח מגולוון לרבות
קצוות אנכיות של מחיצות גבס ,מסוג . PROTEKTOR 1018/2162

(5

(6
(7

(8

(9
( 10
( 11
ג.
(1
(2

(3

יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה
הקונסטרוקטיבית .כלומר ,מבחינת סדר העבודה ,יש לבצע קודם כל את
המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.
הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס לבין
הצינורות ,לאחר התקנת הצינורות.
יש להימנע מהתקנת שקעים ,מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס.
כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן
במרחק של  60ס"מ לפחות זו מזו .באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים.
יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת .לשם כך יבוצ ע
קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר .לאחר התקנת
המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת
הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.
בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק
מוכן לצבע.
יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יה יה חופף אלא במדורג.
איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.
קונסטרוקצית חיזוק
תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן ,מטעם הקבלן ועל חשבונו,
ויאושר ע"י המפקח לפני היישום.
במחיצות גבוהות )מעל  330ס"מ( ,תבוצע קונסטרוקצית חי זוק לרבות
ציפוף הניצבים ,הגדלת עובי הפח ,פרופיל חיזוק במשקופי הדלתות מסוג
"עמוד איתן" מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות כל הברגים /
קוצים וכו'.
מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים ,לרבות תכנונם ,כלול במחיר
היחידה.
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אקווה פנל
טכנולוגיה ייחודית המשמשת באלפי מבנים ברחבי ישראל ובעולם ,ומהווה פיתרון מושלם ליישום
בקירות חוץ וב\"חדרים רטובים\".
לוחות אקווה פאנל הם לוחות צמנטים יציבים ביותר ,המספקים בסיס עמיד בפני השפעות
אקלימיות קיצוניות כגון :רוחות ,גשם ושלג ומהווים תשתית אידיאלית ליישום מגוון ציפויים כגון:
טיח ,צבע ,אריחים ועוד.
מערכות אקווה פאנל מספקות פתרון איכותי ומשתלם ביותר בהשוואה לשיטות הבנייה
הקונבנציונאליות המוכרות.
לוחות אקוה פאנל מתאימים במיוחד לבניית בתים צמודי קרקע ומבנים יבילים; לתוספות בנייה;
ליישום תקרות חוץ ולשיקום חזיתות מבנים; ליישום חדרים רטובים )כגון חדרי סאונה ,מקוואות
וכיו\"ב(; כבסיס לקירות חיצוניים במערכות אורור או במערכות שנועדו למנוע מעבר מים.
הצוות המקצועי שלנו באורבונד עומד לרשותכם בכל רחבי הארץ וישמח להעניק לכם שירות ,החל
מייעוץ ראשוני ועד ליישום הטכנולוגיה בפועל.

יתרונות:










עמידות בפני שינויי מזג אוויר
עמידות גבוהה בפני רטיבות  -ללא התנפחות או אבדן יציבות
בעל מקדם התפשטות נמוך ביותר 07.0 ,מ"מ/מ"א
יציבות וחוזק הדבקות עד  50ק"ג למ"ר
משקל קל  16ק"ג למ"ר
עמידות בהולם ובנגיפה
עמידות בפני אש  -סיווג מקסימאלי לפי ת"י .VI4.4 755
גמישות ונוחות בעיצוב
מהירות ביצוע וחיסכון בעלויות התקנה  -היישום אינו מצריך שיטות עיבוד וכלים מיוחדים
הגוזלים זמן ,החיתוך מתבצע בעזרת להב סכין

לוחות אקווה פאנל:
לוח על בסיס צמנט לשימוש חיצוני ופנימי .ליבת הלוח צמנט פורטלנד ואגרגטים ,עטופה בפני השטח
ברשת זכוכית המוטבעת בתוך הבטון .שולי הלוח ישרים ,משוריינים ברשת ומוחלקים ,דבר המקנה
לו שוליים חזקים וקלים לטיפול.
יתרונות :אין צורך בשיטות עיבוד ובכלים מיוחדים הגוזלים זמן .חיתוך בעזרת להב סכין להתקנה
מהירה
לוח מצופה רשת סיבי זכוכית ייחודית ,עמיד בכוחות אופקיים .זמן עבודה מופחת ,עלויות התקנה
נמוכות.
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 22.03אופני מדידה ותשלום מיוחדים
22.03.01

אלמנטי גבס )מחיצות ,תקרות ,סינורים(
מחירי היחידה כוללים את לוחות הגבס ואת קונסטרוקציות נשיאה .המחיר
כולל גם עיבוד פתחים כנדרש.
כן כוללים מחירי היחידה גם א ת כל האיטומים למיניהם וכן גם כל
החיזוקים והחיבורים ,קונסטרוקצית העזר ,חומרי העזר למיניהם וכל
הנדרש להתקנה מושלמת של המחיצה.
בנוסף לאמור לעיל כוללים מחירי היחידה גם את כל הדוגמאות הדרושות
בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או האדריכל ועד
איש ור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
המחיר כולל גם את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות
הכרוכות בהן והנובעות מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל
ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
מדידת תקרות וסינורי גבס יהיה לפי שטח פרישת הלוחות.

22.03.02

תקרות אקוסטיות
מחיר היחידה כולל את לוחות התקרה וכן הכנות לתעלות תאורה ומפזרי
מיזוג אויר ,גלאי עשן וכיו"ב ,חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים
הדרושים לביצוע העבודה.
כן כלולים במחירי היחידה כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי
גמר ליד הקירות " " Zו/או " " Lו/או "  " Tו/או  L+ Zו/או פרופילי אומגה.
הכל עד לביצוע מושלם של העבודה כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
מחיר היחידה כולל גם את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל
ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן ,לרבות בדיקות אקוסטיות ,לרבות
כל הוצאות תיקון כל ליקוי ש יתגלה בהן ,וכל שינוי שיידרש ,דוגמאות וכו'.

22.03.03

מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות ,תקרות ,ציפויים שונים
וכו'( כוללים פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר ,גופי תאורה ,גילוי אש וכו'
לרבות תאום הפתחים וכן הרכבה בשיפוע או חיתוכים אלכסוניים או
רדיאליים ש ל הרשת והאריחים.
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קונסטרוקצית נשיאה
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות,
תקרות ,ציפויים וכו' מכל סוג שהוא( כוללים תכונן וביצוע של
קונסטרוקצית הנשיאה .הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב
סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רש וי ,לאישור המפקח .קונסטרוקצית
הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן .כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של
הקבלן.

 22.04כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
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פרק  - 24עבודות פירוק והריסה:
א.

כל עבודות הריסה ופירוק ,והחזרת המצב לקדמותו וכו' הנדרשים לשם הקמת הפרויקט
כמפורט בתוכניות העבודה ,יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
מחיר עבודות אלו כלול במחירי כתבי הכמויות.
העבודה כוללת הוצאת והובלת הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות.

ב.

לפני ביצוע עבודות ההריסה והפירוק על הקבלן לבדוק את המצב הקיים ,והאלמנטים אותם
עליו להרוס או לפרק.

ג.

בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונות ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ,למלא
אחר הוראות משרד העבודה והוראות המפקח באתר  -על מנת להבטיח הריסה ופירוק בצורה
בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעובדים וללא פגיעות ונזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה.

ד.

מודגש בזאת שהמפקח רשאי בכל עת וככל שימצא לנכון ,להפסיק את עבודות הבנייה באתר
)על הקבלן למלא הוראה זו( באם ימצא שאמצעי הבטחון אינם מספיקים או שאינם מתאימים.
העבודה תמשך רק לאחר שהמפקח ישוכנע כי אמנם ננקטו כל האמצעים בצורה היעילה ביותר
לבטחון העובדים באתר.

ה.

במידה ובמהלך העבודות ייגרם נזק למדרכות חיצוניות ,עקב עבודת הקבלן ,אזי מתחייב
הקבלן לתקן את המדרכות החיצוניות ולהחזיר את המצב לקדמותו ,על חשבונו.

ו.

כל עבודות ההריסה והפירוק יכללו במחיריהן את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת
וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים הוזכרו במסמכים ובתכניות .עבודה
ההריסה והפירוק כוללת חלקי בטון בקירות ,חגורות ,חיתוך ברזל הזיון ,פנלים ,חרסינה ,צנרת
חשמל ,צנרת מים וכד' .העבודה הנ"ל כוללת הוצאת והובלת הפסולת למקום שפיכה מאושר
ע"י העירייה.

ז.

כל פריט שניתן לשימוש חוזר ,יישמר ויטופל בהתאם להוראות המפקח.
יחידות מיזוג אוויר מסוגים שונים יפורקו בזהירות ויועברו למחסן המזמין.

ח.

פירוק מוסדר וזהיר של כל מערכת החשמל והמתח יבוצע במספר שלבים לפי החדרים שיעמדו
לרשות הקבלן.
הפירוק באזור העבודה יתבצע כך שהחדרים האחרים ימשיכו לתפקד ללא כל הפרעה.העבודה
כוללת בדיקת המצב הקיים של כל המעגלים הקיימים ,מקורות הזינה שלהם ,רישום כל
הממצאים ובמידת הצורך ביצוע חיבורים זמניים  ,התשלום בגין סעיף עבודות פרוק חשמל
כלול בקומפלט ההריסה והפירוקים ובדיקת בודק מוסמך עם סיום הפירוק.

הופק באמצעות בנארית בע"מ ,רח' בית עובד  , 13ת"א .טל'03 - 6874757 :

