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 ואופני מדידה יםמיוחד יםמפרט – 1מסמך ג'

 עבודות נגרות ומסגרות - 00פרק 

, ופרטים של האדריכל , מפרטיםמידע לרשימות מפרט זה מהווה תוספת למפרט 00.00

 .מכבילי ולמפרט דרישות לבינוי מרפאות של שרותי בריאות הכלרט למפ

 כללי 00.00

 00ופרק  00כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  א. 

בהוצאתם המעודכנת, ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל 

 המצורפים לרשימות פרטי מסגרות ונגרות.

גרות אומן יבדוק הקבלן את מידות ומסין לפני ביצוע עבודות נגרות בנ ב. 

באתר ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן  עובי וסוג המחיצות הפתחים

לעובי וסוג  יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים

 על כל אי התאמה. למפקח ויודיע המחיצות

בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות, יש   

לאדריכל. זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ות לפנ

ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים 

ידו ויורכבו -אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבלן ייעשו על

 בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.

 תהוראות כלליו 00.02

כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן  א. 

 ולהיפך.

שנים  5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל ניסיון של  ב. 

לפחות בעבודות דומות במבני משרדים. האדריכל או המפקח רשאים 

על נה יע לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא

 הקריטריונים הנדרשים.

הקבלן יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה  ג. 

בתכניות ובמקום, יודיע לאדריכל ולמפקח על כל אי התאמה שגילה בין 

הבדיקות לבין התכניות ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה הסופית. לא 

אחריות. הקבלן אחראי גם ל הו כתחול עלי -הודיע הקבלן כנ"ל בזמן 

להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון, אפשרויות הפתיחה 
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והניקוי של פריטי הנגרות ו/או המסגרות ושילובם במערכת הכוללת. כל 

 שינוי שיידרש לפתרון יבוצע ע"י הקבלן.

האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה  ד. 

 נה מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת במחיר.שו וקהאו חל

להציג תעודת עמידה בתקנים של המוצרים או להעביר למעבדה על הקבלן  .ה 

מאושרת כל פריט שיידרש מפריטי הנגרות ו/או מסגרות לפני הייצור 

 הסדרתי.

 טיםכל דוגמאות הפרזול, הציפוי, הגוונים, הפורמייקות, הלוחות, הדיק .ו 

הדוגמאות המאושרות תחתמנה  ד' יובאו לאישור האדריכל לפני הביצוע.וכ

 על ידי האדריכל ויושארו למשמרת בידי המפקח.

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. .ז 

 בדיקות 00.03

תוך שלבי היצור השונים.  המתכנןבנוסף לאמור לעיל, כל המוצרים יבדקו על ידי  

 במועדים הבאים: נןכתהמהקבלן יזמין את 

 לבדיקת החמרים )לפני היצור(. .0 

 בתום היצור ולפני הצביעה, הציפוי וכו'. .2 

 לפני המשלוח לאתר הבניין. .3 

הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור המפקח  

ן או בא כוחו במקום היצור וההרכבה לשם פיקוח. המפקח רשאי לדרוש מהקבל

פרטי לת שיטות הייצור ו/או ההרכבה שלא מתאימות לתקנים קיימים, שנול

האדריכל ולמסמכי המכרז האחרים. כן רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר 

לפי ראות עיניו אינם מתאימים לביצוע העבודה. המפקח ימציא לקבלן את 

 הערותיו במכתב.

את כל חלקי  סוללפ בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים. המפקח רשאי 

המוצרים שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאים 

למסמכי המכרז. לא יתקבלו מוצרים שנפסלו על ידי המפקח או חומרים שנפסלו 

על ידו. כל אישור, פסילה או הערות מטעם המפקח יינתנו לקבלן בכתב על ידי 

 המפקח.
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 שינויים, התאמה 00.04

במסגרת  הציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השוניםל איהקבלן רש .0 

הגשת תוכניות היצרן. כל שינוי שיבוצע לאחר קבלת אישור לתוכניות 

היצרן ואינו בהתאם לתכנון, לא יתקבל אלא באישור מיוחד של האדריכל, 

 שיעובר לקבלן בכתב דרך המפקח.

דה והפרטים מיב עבודת התכנון לפרטים הנ"ל כלולה בהצעתו של הקבלן.  

שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי 

 התכנון המקורי.

בכל מידה, כמו כן גם שינוי רוחב  00%שינויים במידות פריטים של עד  .2 

המשקופים כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי 

 המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.

 לעבודות נגרות ומסגרות מחירכולת ת 00.05

המתואר בתכניות ובמפרט הכללי ובמפרט המיוחד את  מחיר חוזה כוללכעקרון  

 וברשימת המסגרות הנגרות ובין היתר גם:

כולל ייצוב וחזוק פרטי  משקופים מכל הסוגים לרבות משקופים עיוורים .א 

ידי ל ע מסגרות נגרות בתוך מחיצות גבס בהתאם לפרטים מאושרים

 המפקח.

, בריחים, מנעולים, ציפויים, ידיות אחיזה לנכים, ידיות בהלה, פרזול .ב 

סטופרים ומחזירים אוטומטיים וכמו כן גם הכנות להפעלה חשמלית 

 .במידת הצורך

להסרת כל ספק: מחירי הדלתות כוללים גם סידור לרב מפתח כללי ולרב   

 .מפתחות לפי האזורים בהתאם להנחיות המפקח

לכל  גלווןציפויים לסוגיהם, לרבות ו/או צביעה במקום  בתנור צביעה ,זיגוג .ג 

שלטים חרוטים ו/או כתובים לפי הנחיות הרשות בדלתות  .פרטי הפלדה

 של חדרים טכניים, דלתות בחדרי מדרגות ודלתות של הארונות מערכות.

 .טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ .ד 

מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי , כהנחיה כללית לקבלן .ה 

שהוא מופיע ברשימת האדריכל מיועד לביצוע מושלם במקומו בבנין וזאת 
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אפילו עם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות או במפרטים, 

 .אולם הם דרושים לביצוע מושלם

 .סימון ושילוט לפי דרישות מכבי אש .ו 

 .ו'תריסים ורפפות וכ .ז 

האביזרים, האטמים ומילויים שיבוצעו לפי דרישות יועצי אקוסטיקה  כל .ח 

 .ובטיחות

 .הכנת דוגמאות של הפריטים ו/או חלקי פרטים ואביזרים שונים .ט 

 מחירי ארונות מטבח בנוסף למתואר בפרטי האדריכל כוללים גם: י. 

 ציפוי פנים בפורמאיקה סוג א' לבנה. .0  

 פרט לבינוי מרפאות ומפרט האדריכל.מ פיכל הפירזול ל .2  

 סיתותים ברצפות עבור שקעים לצירים וחלקי פירזול אחרים. יא. 

 

 



 

 מ פ ר ט -בית מרקחת מכבי כפר סבא 

7 

 עבודות ריצוף וחיפוי - 20פרק 

 כללי 00.00

ולמפרט  של שרותי בריאות מכבי כל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי .0 

 המיוחד כמפורט להלן.

שרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל י יוהשטחים המרוצפים והמחופים יה .2 

 הכיוונים פרט אם צוין אחרת בתכניות.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים  .3 

מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. בכל מקרה של 

 מילוי חול, החול יהיה מעורב בצמנט )מילוי מיוצב(.

ו רצוף דרך כל השטחים. במקומות בהם יהיה צורך בקו התפרים יעבר .4 

להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים 

 עגולים, ייעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו.

 5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של  .5 

מה המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או וגהדמ"ר לפחות מכל סוג. את 

 להרוס עד גמר הבניין וקבלתו.

שקעים ופתחים בתוך ריצוף באריחים יעובדו בחיתוך במכונה לפי צורת  .0 

 הפתח. 

 

 ריצוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן 00.02

 . הריצוף והחיפוי יהיה מסוג גרניט פורצלן ו/ או קרמיקה ע"פ בחירת האדריכל  00.02.00

דוגמה וסידור הנחת הקרמיקה ייעשה לפי הנחיות של האדריכל שתימסר לקבלן  

 מ"מ או לפי הנחיות האדריכל. 3במהלך העבודה. המרווח בין האריחים יהיה 

 לבחירת האדריכל. סתימת המישקים ברובה אקרילית של מפאי בגוון 

בהתאם  כלה ,שיפולים לנ"ל יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפת 

 לתכ' סידור הריצוף של האדריכל.

חתוכים מאריחים, כך שתישמר פינה מעוגלת  מוכנים אום קורייהשיפולים יהיו מ 

 בכל קצה עליון.

הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות ריצוף לאישור האדריכל לפני תחילת בצוע  

 העבודה. 
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 מילוי מיוצב על גבי ריצוף 00.02.02

 , בהתאם למפרט של "מכבי".ילוי מיוצבמ בייונח על גהריצוף  

 מילוי משקים )רובה( 00.02.03

לאחר התייבשות החומר יש לנקות את האריחים ב"קאוסטיק סודה" או  .0 

עד לניקוי. בכל מקרה הקבלן חייב לקבל  05%-00%בחומצת מלח מדוללת 

 אישור המפקח לחומר ניקוי.

ופה ב"רובה" הדליל מחף/לאחר גמר הנחת/הדבקה יש למרוח שטח מרצו  

 כך שימלאו את כל המרווחים בצורה טובה. גוון הרובה לבחירת האדריכל. 

עם או בלי פיגמנט מסוג המאושר על ידי  ”Mapei“הרובה יהיה מסוג  .2 

עומקם המפקח מבוצע לפי מפרט היצרן. הרובה תמלא את החריצים לכל 

ישאר כל עודף על א שלאורכם. לאחר מריחתו ינוקה עודף הרובה היטב עד ו

פני האריח. פני המשיקים יהיו רצופים וחלקים וללא בליטות. גוון הרובה 

 יותאם לגוון האריח ובאישור האדריכל.

 תכולת המחירים לעבודות ריצוף וחיפוי 00.03

במפרט המיוחד ובמסמכים אחרים של החוזה,  ,בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 המפורט להלן:ל כ כוללים עבודות הריצוף החיפוי את

 מחיר הריצוף כולל ריצוף בשטחים קטנים ברצועות צרות כיו"ב. .0 

/ מחיר עבודות הריצוף כוללים את המילוי המיוצב הנדרש מתחת לאריחי .2 

 ו/או דבק. הריצוף בגובה כלשהו לוחות

מחיר עבודות החיפוי והריצוף כוללים את מילוי התפרים ב"רובה" בגוון  .3 

יכל והברקה לפני מסירת הבניין. לא תינתן כל תוספת דרהאשיבחר ע"י 

 עבור עיבוד פינות ומפגשים והכל כלול במחיר החיפוי והריצוף.

מחיר עבודות החיפוי מתייחסים לחיפוי ע"ג קירות בטון, קירות גבס,  .4 

קירות בנויים ו/או קירות מטוייחים בהדבקה ו/או ע"ג שכבת טיט ללא כל 

צורה של השטח המחופה וללא הבדל בשיטת ובל הבדל במיקום בגוד

 החיפוי )בהדבקה או ע"ג שכבת טיט(.

אבן מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כוללים חיתוך אריחי קרמיקה/שיש/ .5 

טרצו/גרניט פורצלן, בצורות שונות לרבות חיתוך עיגולים, קיסר/פרקט/

רש לפי תכ' ידשיע"י מסור מתאים ו/או חיתוכי לייזר במפעל וכל לרבות חיתוך 
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האדריכל והוראות המפקח ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור 

 החיתוך.

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת האדריכל. .0 

פינוי שכבת ההגנה לפני נקיון ומחיר עבודות ריצוף יכללו הגנה על הריצוף  .7 

 סופי ומסירת המבנה.

, מצע מיוצב, החלקות, שכבות ותבצכל ההכנות לריצוף וחיפוי לרבות הר .8 

 שפכטל וכדומה כלולות במחירי ריצוף/חיפוי הנקובים בסעיפי היחידה.
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 עבודות צביעה - 22פרק 

 כללי 00.00

לעבודות צביעה אם לא  00פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  

 צויין אחרת במפרט וכתב הכמויות.

על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים ויש  רקו עבודות הצביעה תבוצענה אך 

להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות יעשו אך 

ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות 

 שיורה המפקח במפורש.

ך ערכל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן )חברת "טמבור" או שווה  

 מאושר על ידי המפקח(.

ס"מ, על הקבלן לקחת בחשבון שימוש בפיגומים מתאימים  550גובה של החלל  

 ומכונות הרמה.

 הכנת שטחים לצביעה 00.02

עבודות טיח, יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול,  - 09בנוסף לאמור בפרק  

אחרים, ופגמים  יםדקזנבות, מלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, ס

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

 צביעת משטחי טיח )קירות ותקרה( 00.03

 .0003הצביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי בסעיף  .0 

מודגש בזאת הצורך להכין את פני הקיר לפני התחלת הצביעה ע"י נקיון פני  .2 

 החורים הקיימים באמצעות מרק. כלל הטיח, סתימה ותיקון ש

הצביעה תהיה באמצעות צבעים סינטטים ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע  .3 

יסוד לאימפרגנציה, עליו יש לבצע שכבות דקות של מרק בהתאם לצורך 

ולהחליקן. על שכבות המרק יש לבצע שכבת ביניים ומעליה שכבת גמר 

 עמום )מט או משי לפי דרישות האדריכל(.

 ה(רות ותקרצביעת משטחי גבס )קי  00.04

צביעת הקירות תבוצע לאחר סתימת חורים ונקיון פני הקיר כמקובל והיא  .0 

אולם במקום שכבות הצבע  3ס"ק  00.03תבוצע בהתאם לאמור בסעיף 
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הסינטטי יבוצעו שכבות צבע בהתאם לצבע המרקם הנדרש כאשר השכבה 

 התאם להוראות היצרן.ב ילתבוצענה בהתזה או מריחה ועיבוד בגל

צביעת התקרה תבוצע אף היא לאחר סתימת החורים ונקיון פני התקרה  .2 

כאשר  4ס"ק  00.03אולם הצביעה עצמה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 

מודגש הצורך לשפשף את פני התקרה בנייר לטש לפני יישור שכבות הצבע 

 השונות.

 הגנה על הקיים 00.05

מקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות ה ובמודגש בזאת כי בר .0 

יש  -הנגרות, ציפויים, התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים 

לדאוג לציפוי העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן 

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

סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את ת נחאת הדבקת הפוליאטילן וה

 לכלוכו .

בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו. כל  .2 

נזק שיגרם למוצרים הגמורים עקב עבודתו של קבלן הצביעה יחול על 

הקבלן עצמו, לרבות החלפת המוצר בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של 

 המפקח.

 דה  ותכולת  מחיריםדימ אופני  00.00

 שכל הדרישות כלולות במחיר  בנוסף למתואר במפרטים ובכתבי הכמויות 

 ולהסרת כל ספק כוללים המחירים גם:

 .מ"ר 5והכנת דוגמאות שונות בשטח של  כלשהםהביצוע בגוונים  .0 

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

 שולם עבור הנ"ל שום תוספת.ת לאהקבלן ו

 שימוש בפיגומים וסולמות והגנה על שטחים וציוד קיימים. .3 

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים,  -המדידה של סעיפי הצבע השונים  .4 

 מעוגלים ובגבהים שונים.

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

ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכל לפי  בגוון כלשהו ועיצעבור ב גוונים

 הוראות המפקח.
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 אלמנטים מתועשים - 11פרק 

 כללי 22.00

ס"מ( ועל הקבלן לקחת  550-בזה שהעבודה תבוצע בחלל גבוה )כמודגש  

בחשבון בקביעת המחיר גם את תכנון/ביצוע מחיצות בהתאם לנ"ל וגם שימוש 

 כות וחיזוקים.מית בפיגומים ומכונות הרמה,

 נושא הפרק 22.00.00

 מחיצות וציפוי קירות/עמודים וקורות מלוחות גבס. .0 

 תיקרות תותבות מלוחות גבס. .2 

 .וכו' אלמנטים מיוחדים מגבס כגון: סינרים, מגשרי גובה, אדנים .3 

 אלמנטים משולבים בתוך מחיצות וציפוי גבס: חזוקים מיוחדים וכו'. .4 

 .ו/או אריחים מינרליים פחורצועות  שימגתקרות מ .5 

מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי, מפרט לבניית מרפאות של שרותי  

 בכל חלקיו. 5003. כל העבודות יבוצעו בהתאם לת"י מכביהבריאות 

 ותכנון על ידי הקבלן פרטים מיוחדים 22.00.02

חיבור : וןעל הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כג .0 

לקירות, חיזוקים מיוחדים מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים 

אלמנטים שנוים )נברשות, תעלות תאורה וכו'(, גמר תיקרה בקוי פגישה עם 

, צפיפות פרופילים של שלד נושא ומוטות תליה, משקופים וציפוי קורות

 גמר פינות. הגנת פינות בציפויים וסינרי גבס וכו',

הקבלן: תכנון מערכת תליה לתקרות תותבות ואקוסטיות ב ל לתשומת .1 

יבוצע על ידי מהנדס מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. אישור תכנון 

המהנדס על ידי המפקח לא משחרר את הקבלן מאחריות על יציבות 

התקרות. הקבלן חייב להזמין בדיקת מכון התקנים לאופן הרכבת התקרות 

 לקראת סיום הביצוע.

 החומרים ורתא 22.02

 לוחות גבס 22.02.0

הלוחות יהיה לוחות גבס המיוצרים בעירוב סיבים במילוי עיבויים  .0 

CONWELL .או לחילופין לוחות גבס עם שריון משני הצדדים או שווה ערך 
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על כל  0490החומרים מהם מורכבים מחיצות גבס יעמדו בדרישות ת"י  .2 

 חלקיו.

 איכות .3 

שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או , יםהלוחות יהיו חדש  

במקצועותיהם. אם יובאו לאתר לוחות פגומים מהייצור ושלא עמדו 

בסיבולות, הם יסולקו מהשטח ולוחות אחרים יובאו במקומם. סטייה 

מאחידות פני הלוח, שריטות וגומות שצביעה או נייר טפטים לא יעלימו, 

ונה לשיקול דעתו הבלעדי של נתך יהיו עילה לפסילת לוחות. ההחלטה על ד

המפקח. לוחות שנפסלו יסומנו בצורה בולטת, יאספו בערימה נפרדת 

ויסולקו כאמור לעיל. פגמים מקומיים, שהמפקח יאשר תיקונם, יתוקנו 

לפני ההרכבה, לפי הוראותיהם של היצרן והמפקח, ובעזרת מרק שיאשר 

בלן להשתמש רק הקה היצרן. אם יאשר המפקח שימוש בחלקי לוחות, יורש

 בחלקים שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח הפגום.

 פרופילים 22.02.2

מ"מ  עבור  0.7-הפרופילים יהיו פרופילי פח פלדה מגולוונת שלא יפחת מ .0 

 98.8מ"מ ורוחב הניצב  000מ' יהיה רוחב המסלול  3.0מחיצות מעל גובה 

 מ"מ.

 73.8מ"מ ורוחב הניצב  75ל לומסמ' יהיה רחב ה 3.0עבור מחיצות עד גובה   

מ"מ. בזמן ההרכבה נדרש חיכוך בחיבור בין המסלול והניצב. כל חלקי 

 .ASTM C - 045המתכת יתאימו לתקן אמריקאי 

 205מטרים לפחות ובדיקתו לפי ת"י -מיקרו 20עובי הגילוון יהיה  .2 

 ולדרישות עמידות אש לפי המתואר בדו"ח יועץ בטיחות.

ים ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנן ילופצורת הפר .3 

. 0/250 -בכפיפה מבלי לעבור את המאמץ המותר או עיוות גדול מ

 הפרופילים לא יהיו מפותלים או מכופפים.

הפרופיל הניצב יהיה באורך מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב  .4 

 משניים או יותר חלקים.

יש להשתמש בפרופילים  ומחיצות זכוכית לתותהדי לחיזוק מזוזות פתח .5 

. עבור במקום ניצבים רגילים לפחות מ"מ 0.5מפח פלדה מגולוונים בעובי 

ס"מ )בין רצפה  RHS 9070חיזוק פתחי הדלתות יש להשתמש בפרופילי 

 לתקרה( בהתאם לפרט מאושר ע"י המפקח.
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 אלמנטים מפלדה לתליה וחיזוק התיקרות 22.02.3

 .22.03.2שבסעיף  2טים יהיו מגולוונים כמתואר בסעיף קטן מנאלכל ה .0 

 .920ות"י  755כל האלמנטים של התיקרות יעמדו בדרישות ת"י  .2 

 ברגים 22.02.4

הברגים לחיבור לוחות הגבס אל הקונסטרוקציה יהיו ברגי פח, דהיינו  .0 

 יוברגים החודרים לתוך הקונסטרוקציה ללא קדיחה מוקדמת. הברגים יה

ותאמים להחדרה בעזרת מברג, הם חייבים להיות מוגנים נגד קורוזיה, מ

אולם שכבת ההגנה לא תמנע הידבקות מרק המישקים ולא תגרום להופעת 

 (.4) 22.04.04כתמים על פני שכבת הגימור, ראה יחד עם 

 ס"מ. 00צפיפות הברגים בשכבה הראשונה כל  .2 

 ס"מ. 30-40צב כל ניה צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור .3 

 ס"מ. 25-30צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור חיבור הלוחות כל   .4 

 מזרונים לבידוד אקוסטי 22.02.5

 רחב המזרונים יהיה כרוחב המרווחים בין הניצבים. .0 

 העבודה כוללת הידוק המזרונים ללוח הגבס בשיטה שתאושר ע"י המזמין.  .2 

 אלמנטים לפינות 22.02.0

( יש וחלקים אנכיים ואופקיים בתקרותבפינות בולטות )מחיצות, ציפויים  .0 

 לקבוע מגיני פינה מחומר מתכתי בלתי חליד.

 סרטי נייר משוריינים רק ע"פ אישור המפקח. .2 

סוג האלמנטים הנ"ל יהיו לפי הוראות יצרן הגבס ומסוג שאינו פוגע בגבס   .3 

 ובקונסטרוקציה.

 שה )גבס(יבה מחיצות בבני 22.03

 .Orbondבהעדר הנחיות במפרט זה יש להשתמש במפרט טכני של  :הערה 

 כללי  22.03.0

מערכת המחיצות והציפויים במסגרת פרק זה להלן, יש לראותה כחלק מכלל  

המערכת מחיצות/תקרות/ רצפות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע 

המערכת מבחינת הדרישות  לללכבחובת ההתאמה של המחיצות עפ"י פרק זה 

הכלליות לגבי מודולציות, התאמה, מעברי רעש וכד' כפי שהם מפורטים ביתר 

 מסמכי מכרז/חוזה זה.
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פרק זה כולל את הספקת והתקנת המחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים  

של מסגרות ונגרות )כגון דלתות חלונות( המורכבים בתוכן ומהווים חלק מהם 

 והחיבור בין מחיצות/הציפויים לבין אלמנטים הקיימים במבנה.ה אמואת ההת

 החוזק )הכולל( של המחיצה ו/או הציפוי 22.03.2

המחיצות המורכבות והציפויים לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות  

המפורטות להלן, כאשר רואים את המחיצה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרשות 

 חד.י גםהמפורטות ובכולן 

כל מחיצה תתוכנן לנשיאת אצטבאות ומדפים תלויים על גבי המחיצה  .0 

כאשר המדפים או האצטבאות או חיפוי במראות כשהעומס השימושי לכל 

ק"ג למ"א )בקצה המרוחק של המדף מהמחיצה(  50מדף יהיה בשיעור של 

למניעת ספק וכאמור כל עומס המדפים מועבר ישירות למחיצה או ללוחות 

 של המחיצה וללא כל השענת עזר על הרצפה.ס גבה

המחיצה בכללותה תתוכנן לקבלה והעברה באמצעות פרופילי המסילה  .2 

העליונים והתחתונים של כוחות אפקיים. הכוחות האלו שיפעלו במישור 

ק"ג למ"א עומס שימוש  80החיבור העליון או התחתון יהיה בשיעור של 

 אופקי בכ"א מהם.

ת באלמנטים האופקיים עקב עמיסה אופקית של המחיצות תרמוהשקיעה ה .3 

מגובה המחיצה. צורת בדיקת שקיעת האלמנטים  0:300-תהיה לא יותר מ

 - 72Eשל המחיצה עקב עמיסה אופקית תהיה כמתואר בתקן האמריקאי 

ASTM  או בתקן הארופאיE- 08083 DIN .כפי שיקבע המהנדס 

 מבנה הקונסטרוקציה 22.03.3

טרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי מכופפים או משוכים נסקוה  .0 

מפלדה מגולוונת העונים על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא 

מ"מ. אין באמור לעיל לגרוע מחובת הקבלן להגדיל את עובי  -0.7יפחת מ

הפח או את רוחב הפרופיל המינימלי הנזכר להלן באם הדבר מתחייב 

שות האמורות לעיל לגבי הפריטים, המחיצה, התקנים ריהדממילוי אחת מ

 וכד'.

אות עליהן שיש לשים לב לביצוע מבנה קונסטרוקטיבי למחיצות נמוכות הנו .2 

 מחיצות זכוכית, חיזוקים נוספים במחיצות הנ"ל כלולות במחיר המחיצה.
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הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לתקרה ולרצפה מעל  .3 

 גמיש בלתי דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל.ר וממצע מח

 הקמת שלד 22.03.4

על הקבלן למדוד את פני הרצפות והתקרות במקומות בהם תוקמנה  .0 

המחיצות וזאת לאחר שקבע באישור המפקח, את קווי הקמת המחיצות, 

 הכל בהתאם לקוי המודולוציה של הבנין. -המלבנים, הפתחים וכו' 

ה כל סטיה בפני הרצפות ותקרות או קירות בנין קשיחים, גלי הקבלן .2 

אליהם מתחבר מערכת המחיצות ויתקן את הסטיות בשיטות שתאושרנה 

ידי המפקח ובתנאי שלא יפגע בכך באף אחת מדרישות מפרט זה לגבי -על

 המחיצה או כל חלק ממנה.

ם הקבלן יחבר את הרצפה ואל התקרה פרופילי מסילה המתאימים לדג  

חיצה המאושר ולפרט הגימור למעלה )חיבור לתקרת ביניים )קשיחה(, המ

גימור חופשי, ולמטה )רצפה קשיחה(. כל החיבורים ייעשו, כאמור, בקידוח 

והברגות בברגים בתוך דיבלים מסוג מאושר ולא ביריות. בין המסילה 

לרצפה ולתקרה ייעשה איטום באמצעות סרט איטום עשוי מחומר איטום 

לי כגון אסבסט רווי באמפרגנציה העמידה בפני רטיבות ואש נרמימסיב 

המבטיח בידוד אקוסטי ובידוד נגד אש המתאימים לדרישות הנדרשות 

 המחיצה עצמה.

 40הפרופילים האנכיים יורכבו אל תוך המסילות במרחקים שלא יעלו על   .3 

במקומות שיש על המחיצות גבס ציפוי/חיפוי מראות, ) ס"מ בין ציר לציר,

פקח את גודל המרחקים בין תלית מדפים וכדומה. על הקבלן לתאם עם המ

הפרופילים האנכיים וכמו כן גם בין הפרופילים האנכיים( שיותאמו כללית 

למערכת המודולציה בבנין, לרוחב לוחות צמר הסלע המיועד למילוי פני 

במחיצה זו או אחרת, ליד פינות מלבנים ופתחים המחיצה במידה ונדרש 

הכל בהתאם לדוגמא שתאושר, לדרישות דלעיל  -ובקצוות חופשיים 

ולהוראות המפקח. בנוסף לפרופילים אלה, יותקנו פרופילים אופקיים בכל 

מקום המיועד לחיבור מגיני קיר ולחיבור אלמנטים כבדים במיוחד, כגון 

ביזרים כבדים או בולטים אחרים. מכלול יחידות מיזוג אויר, מראות וא

מערכת הפרופילים יהיה בנוי כך שתענה על דרישות החוזק הכללי של 

המחיצה, על הדרישות לעמידותה בפני אש, על הגמישות למעבר צנורות 

 מערכות לסוגיהן זאת בנוסף לדרישות הספציפיות הנ"ל. 
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ופילי השונים יהיו כל הברגים המסמרים והאביזרים האחרים לחיבור הפר .4 

ידו יצרן המחיצה, או לפי המלצת נספח א' לת"י -מהסוגים המומלצים על

 ובמקרה של סתירה לפי הדרישה המחמירה. 0490

 

 חיפוי מחיצות וציפויים 22.03.5

קורמיות עם או בלי מילוי -קרומי או דו-חיפוי המחיצות  והציפוים יהיו חד .0 

רישות מאותה המחיצה, או בהתאם הכל לפי הד -צמר סלעים חצי קשיח 

 להוראות המפקח ובכפוף לאמור במפרט זה להלן.

 יש לחבר את לוחות הצמר למחיצות הגבס הכל בהתאם להנחיות המפקח.  

חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס ורטיקלים שלמים לכל גובה המחיצה  .2 

מהסוגים האלטרנטיביים המפורטים במפרט זה. הלחות יהיו שלמים 

ורצופים מהרצפה ועד גמר המחיצה ויעשנו בתפריהם האנכיים בכל מקרה 

 על מרכזי הפרופילים האנכיים.

חיבור הלוחות לפרופילים ייעשה באמצעות ברגים ובשימוש בכלים   

 פרטים סטנדרטיים של "אורבונד"ידי יצרן המחיצה או לפי -המומלצים על

עמידות הנדרשת ממנה ובכפוף לטיפוס המחיצה מבחינת דרישות החוזק וה

 בנושאים אחרים.

בכל פעולת החיפוי יש להשלים ולבצע את כל ההכנות, החורים והמעברים   

 לכל הצנורות והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.

הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרה, אלא ינותק בחלל   

 פרטים סטנדרטיים של "אורבונד"לפי קטן, מותאם להוראות היצרן או 

כאשר חלל זה ימולא וייסתם בחומר מינרלי עם קואורדינציה שיאפשר 

התפשטות והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע בעמידות הכוללת של 

 המחיצה מבחינת הדרישות לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש.

 גימור המחיצות 22.03.0

רצוף וחלק, ללא כל סימנים  בגימור המחיצות המטרה היא להשיג משטח 

במקומות בתפרים והחיבורים ולהביא לאיטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים, 

המשקופים, הקורות הקשיחים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או 

רצפה. עקרונית יבוצע הגימור בשלושה שלבים, כשהשלב הראשון יכלול את 

ומות שיקוע הברגים. לרבות תפרים בין איטום התפרים ואת איטום החורים במק

הלוחות והאביזרים, בין הלוחות לקירות או אלמנטי בנין קשיחים, בין הלוחות 
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לבין משקופי פתחים ובין הלוחות לבין עצמם במרק בסיס ובשימוש בכלים 

לפי פרטים סטנדרטיים של  המומלצים לפי סוג המחיצה ותפקידה על ידי היצרן

 רך להם, הכל לפי קביעת המפקח.או שווה ע "אורבונד"

בשלב השני, לאחר איטום הבסיס הנ"ל, יבצע הקבלן איטום כל התפרים לסוגיהם  

וכו'  לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד"בטייפ מיוחד המומלץ על ידי היצרן 

הכל כאמור לעיל בשלב הראשון בפינות חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר עם 

מסוג מאושר על ידי וצר מעין פינת טיח עם מקצוע ממתכת שני סרטי מתכת הי

בשלב השליש והאחרון, יבוצע מרק סיום מתוצרת המומלצת על ידי יצרן  המפקח

הכל כנ"ל, כאשר סיום המחיצה לאחר מרוקה, שייעשה בכלים  - המחיצה

המיועדים לכך עפ"י הוראות היצרן, יתן את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאים 

 פלסטי במברשת או רולר.לקבלת צבע 

 פרופיל סיום למחיצות חופשיות 22.03.7

במקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי, באופן חופשי  .0 

בעוביה היא, יסופק ויותקן פרופיל פלדה מגולוון, כאשר פרטי החיבור 

 למחיצה ובין הפרופילים במפגש, יהיו בהתאם לדרישות המפקח.

יות המסתיימות לפני תחתית התיקרה, יספק הקבלן ויתקין במחיצות חופש .2 

שלד נוסף לחלק הפתוח של המחיצה מפרופילים אופקיים מגולוונים 

ס"מ לפחות, מפרופילים  020וסמויים בחוזק הנדרש ומעמודים אנכיים כל 

 בחוזק מתאים ליעוד המחיצה. RHSמגולוונים 

 פרטים מיוחדים 22.04

המפקח כל הפרטים המיוחדים כגון: חיבור לעמודים  על הקבלן להגיש לאישור 

וקורות, חיזוקים מיוחדים בקטעים שבהם מורכבים חלונות ודלתות, חיזוקים 

עבור אלמנטים מיוחדים וכו'. ביצוע של פרטים מיוחדים כלול במחירי המחיצה 

 ו/או ציפוי הנקוב בכתב  הכמויות.

 תיקרות תותבות מלוחות גבס 22.05

זה כולל הספקה והתקנת תיקרות כולל חלקים אופקיים ואנכיים )סרגלים(,  פרק 22.05.0

 את גמורן והתאמתן לפרטים של מסגרות נגרות ומערכות.

 מבנה הקונסטרוקציה 22.05.2

( תכלול הקונסטרוקציה גם מערכת תליה 0)22.03.3בנוסף לאמור בסעיף  * 

 וחיזוק לתיקרות קשיחות וקירות.
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 רכת תליה וחלקי חיזוק יהיו מגולוונים.כל האלמנטים של מע * 

צפיפות הפרופילים של השלד ומוטות תליה יקבעו לפי פרטים מאושרים ע"י  * 

 המפקח.

 חיפוי 22.05.3

חיפוי התיקרות יהיה חד קרומי ויעשה בלוחות גבס שלמים )לאורך( עד כמה שזה  

 .22.03.5( 2מתאפשר לפי מידות החדר, כל היתר בסעיף )

 ימורג 22.05.4

 .22.03.0כמתואר בסעיף  

 פרטים מיוחדים 22.05.5

על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון: חיבור לקירות,  

חיזוקים מיוחדים מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שנוים 

)נברשות, תעלות תאורה וכו'(, גמר תיקרה בקוי פגישה עם משקופים וציפוי 

 : גמר פינות.קורות

 תקרות תותבות 22.00

 כללי 22.00.00

 22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  

 אלמנטים מתועשים.

בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות  

ובמידה וע"י כריזה, מתזים ומערכות אחרות אשר יורכבו ע"י הקבלן בדרך כלל, 

 בתאום ובאחריות קבלן התקרות. -אחרים 

 דרישות כלליות 22.00.02

על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים, הציוד, השרותים הדרושים, להתקנת  

התקרה בהתאם לתכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח 

מבחן  והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא  עומד להשתמש וכן דוחות

 .ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(

 פרטי ביצוע 22.00.03
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הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת  .0 

התליה, החומרים בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר, 

 כיבוי אש, ספרינקלרים וכו'.

כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר, הספקת עבודות הקבלן  .2 

והתקנת פרופילי גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע, 

בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר 

 ואביזרים אחרים.

תסתיים התקרה בפרופילים  ובקוי חיבור לתקרות אחרות לאורך הקירות .3 

יהיו ההקפיים . הפרופילים T -יקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי הה

כמתואר  של "הכט אפרים". P6-18 ,P6-20כדוגמה ו/או  L -ו Zמסוג 

 L+Zפרופילים  .Z+L -צבע הנייטים לחיבור יהיה בצבע ה בפרטי האדריכל.

 .בקוים מעוגלים יהיו מעורגלים. אם לא צוין אחרת

 וגרילים. אלומניוםות גוונים בפרופילי יש להקפיד על אחיד .4 

כל האביזרים החודרים את התקרה/מגשים/תותבים, יהיו במיקום סימטרי או  

 עפ"י בחירת האדריכל.

 ס"מ.  40יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על  אלומיניום ההקפיה יפרופיל 

 במידה ומופיע פרט אדריכל שונה, הביצוע לפי הפרט. 

תקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש כל הפתחים ב 

מותאמים למימדים ולצורת האביזרים,  Lוכיוצא באלה, יעובדו בפרופילי גמר 

 מעלות או עפ"י המצויים בפרט. -45כאשר חיבורי פינה מבוצעים ב

 לא יראו החיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים. 

 יצועשיטת הב 22.00.04

מכל החומרים המשמשים  00%-על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ 

 לכל סוג של תקרה, לפני תחילת עבודתו.

התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת  

 במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו. -הגמר 

כך שכל המערכות  תחילת עבודות התקרה תהיה רק לאחר אישור המפקח על 

 המורכבות בחלל התקרה הותקנו ונבדקו.
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הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד.  

הקבלן ילמד את התכניות, יבקר בשטח בזמן הביצוע וייודא מיקום מדוייק של כל 

האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב 

 ת התקרה בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדוייק של אביזרים אלה.א

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקיים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי  

מרעידות ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים 

ותה מותקנים או שאינם מותקנים, קבלת התקרה ע"י המפקח תלויה בעמיד

 בבדיקת על לחץ.

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה  

הקונסטרוקציה, כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות, כבלים או מיזוג אויר, 

צנרת וכיו"ב, הקונזולים, ה"גשרים" או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי 

סטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות להתאים את מערכת התקרה לאילוצי הקונ

 העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' 22.00.05

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המפקח, לרבות אמצעי  

עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה 

 אים לעין.הספציפית אם הם נר

מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבלן אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט  

חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש 

 בברגים, מסמרות וכו'.

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות ו/או  

יהיה הבורג  –ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו'  תקרות, בעיגון פרופילי

מ"מ לתוך מיתד )"דיבל"( שיוחדר לבניה קשה, לפחות  50המחבר, מוכנס לפחות 

 מ"מ. הבורג יוחדר לתורך המיתד )"דיבל"( בהברגה. 00

לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח המכופף בתקרה. כל העיגונים יהיו  

 ה באישור יועץ הקונסטרוקציה.מוחדרים אל הבטון שבתקר

 בלבד חיבורי תקרות, חיבור תעלות מ.א. וחיבורי גופי תאורה לתקרות קשיחות 22.00.00

חייבים להיות נפרדים זה מזה, אין לקשר בין מערכת תלית התקרות לתליות של 

 כל גופי תאורה יחוברו לתקרה ע"י שני בנדים. גופי תאורה.

 תפתחים וחורים בתקרו 22.00.07
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עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל  

)לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות  הנדרש

 האלקטרומכניות(.

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע  

, חיזוקים והשלמות פתחים וחורים כנ"ל, לרבות העבודים מסביב לפתחים

הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות ומחירי  –בפרופילי אלומיניום וכו' 

 החורים, הפתחים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה.

 תאורה גופי 22.00.08

 .22.04.00בתקרה ישולבו גם גופי תאורה כמפורט גם בסעיף  

וכל המערכת הרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן התקרות אולם החיבורים  

החשמלית תתבצע ע"י מבצע החשמל. קבלן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות 

התאורה כהכנות להתקנת המערכת החשמלית וכל יתר המערכות הנדרשות 

 והרכבת גופי התאורה עצמם.

את מידות התקרות למידות גופי  להתאיםקבלן התקרות  אחריותמודגש בזאת כי  

 התאורה.

 דוגמאות 22.00.09

הקבלן יכין דוגמא מכל סוג של תקרה על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של  

האדריכל. הדוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא תהיה 

מ"ר, ותכלול את כל המרכיבים, לרבות כל סוגי התעלות,  5-קטנה בשטחה מ

 חסימות אקוסטיות, סגירות צד בפח וכדומה.

תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדוייק את דרישות האדריכל, כל דוגמא  

 הוראות המפרטים ותכניות העבודה כפי שאושרו ע"י האדריכל.

הביצוע הכולל של העבודה יעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי  

האדריכל והכוללת את כל השינויים כפי שידרשו. גווני הצבע של התקרות חייבים 

 דריכל מראש.באישור הא

הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שידרשו  

 יכללו במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. –בדוגמאות 

ובכל מקום אחר יהיו מפרופיל משוך ובשום  L+Zפרופילי אלומיניום בהיקפים  22.00.00

 פנים ואופן לא מפח מכופף.

 טים מתועשים במבנהאופני מדידה לאלמנ 22.07



 

 מ פ ר ט -בית מרקחת מכבי כפר סבא 

24 

כוללים את הדרישות המתוארות במפרטים, בתנאים  מחירי אלמנטים מתועשים 22.07.00

ובתאורים שבכתב הכמויות שמשלימים אחד את השני בתאור כלליים לחוזה 

 העבודה, ובין היתר גם:

המחירים כוללים ביצוע ועיבוד פתחים שונים, כולל פתחים עבור תעלות  .0 

 שונים כולל חיזוקים ככל שידרשו ע"י המפקח מסביב הפתח.וחלקי מערכת 

מחירי מחיצות, ציפוי, תקרות וכל פריט אחר מתואר בכתב הכמויות  .2 

 כוללים הכנה ואישור פרטי ביצוע לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח.

ופריטים אחרים,  , תקרותהמחירים כוללים ביצוע מחיצות, ציפויים .3 

וכיסוי תעלות ת צרות כגון: פירים, דפנות לארונות בקטעים קטנים ורצועו

 , קטעים ורצועות תקרות משולבים אחד בתוך השני.אנכיות לצנרת אנכית

 הכנת דוגמאות לחומרים ולפרטים שונים. .4 

 תכנון אלמנטים שונים ע"י הקבלן והגשה לאישור המפקח. .5 

עם קבלני ובמיוחד  דה עם קבלנים אחרים שעובדים בשטחתאום עבו .0 

 המערכות.

 סגירת גבס בהיקפים )גליפים( בפתחים. .7 

מחירי היחידות כוללים גם אטימת מעברים של צינורות ותעלות מיזוג אויר  .8 

וכן מסביב לצינורות ותעלות חשמל, מתח נמוך מכל סוג שהוא וכדומה 

 בחומר מאושר ע"י המפקח. )פוליאוריטן או שווה ערך(.

קטעים משופעים של תיקרות תותבות, מחירן כלול  לא נמדדים בנפרד .9 

 במחיר התקרה הנקוב בכתב הכמויות.

מחירי התקרות, סינרים, מחיצות ומגשרי גובה מגבס כוללים שימוש  .00 

 ומאושרים ע"י המפקח. בפרטיםפינות מזויתנים מתכתיים כמתואר  בחיזוקי

י מקצוע שונים וכן מחירי היחידה כוללים תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעל .00 

החלפת פלטות לתיקרות אקוסטיות מכל הסוגים שיפגעו על ידי קבלנים 

 אחרים. 

מנוכים מהשטח הכללי של התיקרות התותבות.  לא תאורהגופי שטחי  .02 

 .גופי תאורהמחיר התיקרות כולל גם הכנות הנדרשות לתליית 

 חירת האדריכל.המחיר כולל ביצוע תיקרת מגשים במספר גוונים לפי ב .03 
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חיבור בין קיר גבס לקיר בנוי כולל איטום, הכל בהתאם לפרטים, כלול  .04 

 במחיר המחיצות ולא ימדד בנפרד.

מחיר המחיצות והציפויים כולל את יריעות הקומפריבנד, פסי איטום  .05 

עליונים ותחתונים ואיטום החיבורים בין הלוחות לדלתות, קירות, תקרות 

גם חיזוקי צידי פתחים מיועדים כמתואר במפרט, למעט  כמו כן ורצפות.

 שנמדדים ומשולמים בנפרד. RHSחיזוקי 

מחיצות וציפוי הגבס כוללים במחירם עיבוד חורים וקיבוע קופסאות  .00 

 חשמל שונות ע"י תערובת גבס, איטום וסגירה מושלמת.

קיר או  לוח גבס המשמש כקנט לסגירת מחיצה חופשית )שלא בא במגע עם .07 

 עמוד( לא ימדד ויהיה כלול במחיר מחיצות הגבס.

סינורי גבס ימדדו בפריסה לפי שטח לוחות הגבס הגלויים, קונסטרוקציה  .08 

ללא לוחות לא תמדד ותהיה כלולה במחיר הסינור, לרבות חיזוקים 

 אלכסוניים הדרושים לקיבוע הסינורים.

השינויים,  היקפיים; L, Z+Lפרופילי עץ,  במחיר התקרות כלולים גם .09 

ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה שהמערכות 

 ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים  .20 

 שונים, עבור חיבור בקוים ישרים או אלכסוניים או שיפועיים.

שבכתב הכמויות כוללים את כל המפורט בפרטי המחיצות כל הסעיפים  .20 

והתקרות, גם אם לא מופיעים בסעיפים נפרדים בכתבי הכמויות , ואת כל 

 האמור במפרט מיוחד זה.

 תכנון מערכת תליה על ידי מהנדס מוסמך. .22 

ביצוע לפי פרטים מתוארים בגליון פרטים של האדריכל לרבות כל פרופילי  .23 

ים בפרטים הנ"ל ופירטי ביצוע אחרים מאושרים על ידי עזר המופיע

 המפקח.

קטעים קטנים של מחיצות גבס לרבות בנישות, בחלקים זוויתיים ובחלקים  .24 

בין פתחי דלתות לא נמדדים ולא משולמים בנפרד. הם נמדדים ומשולמים 

 לפי מחירי מחיצות הנקובים בכתב הכמויות.
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 ופירוק עבודות הריסה – 12פרק 

 הוראות כלליות -הכנות לביצוע עבודות פירוק, סיתות והריסה  24.00

 לימוד האובייקטים לפירוק, סיתות והריסה .0 

על הקבלן לסייר במקום וללמוד היטב את כל האלמנטים נשוא הפירוק, סיתות    

ו/או הריסה ולהציע שיטות כיצד לבצע את העבודה. השיטות שיוצעו טעונות 

 פקח.אישור המ

 אמצעים לביצוע העבודה .2 

עבודות הסתות וההריסה תיעשנה בכל ציוד שיבחר הקבלן, אך באישורו של   

 המפקח.

 אופן ביצוע ההריסות ומועדם ייעשה בתיאום הדוק עם המזמין ועם המפקח.  

 אישור ההריסה .3 

 אין להתחיל בעבודות פירוק, סתות והריסה ללא אישור המפקח. -  

 ת האישור הנ"ל, אין להתחיל בביצוע ההריסות ללא נוכחות המפקח.למרו   -  

 שלבי ביצוע .4 

במקומות בהם מוגדרים שלבי ביצוע על גבי התכניות, הקבלן ינהג בהתאם ואין   

לסטות מהם ללא אשורו של המפקח. במקרים אחרים יש לתאם שלבי ההריסה 

 עם המפקח.

 נים סמוכיםנזקים לאלמנטים ו/או מתקנים ו/או מב .5 

בכל עבודות פירוק, סיתות והריסה, הקבלן ישמור על שלמות המבנים   

והמתקנים שאינם נוגעים ישירות לעבודות המבוצעות. כל נזק שייגרם למבנים 

 ו/או למתקנים סמוכים למקום העבודה יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 חתכים ומידות .0 

ון ובנייה בסעיפים השונים, מתייחסים החתכים והעוביים הניתנים לחלקי בט  

 לאלמנטים עצמם, נטו, ללא הציפויים השונים, כגון: טיח, עץ, שיש וכו'.

 פירוק, סיתות והריסת עבודות ריצוף 24.02

 פירוק ריצוף קיים .0 

פירוק ריצוף מכל סוג שהוא ו/או קטעי ריצוף, כולל סילוק כל התשתית של   

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

 ברצפות על מילוי, יכלול הפירוק גירוד וסילוק של החול.  
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גבול שטח הפירוק יבוצע על ידי ניסור המרצפות לאורך קו הגבול לפי אישור   

 המפקח.

 פירוק חרסינה ו/או קרמיקה מקירות .2 

קרמיקה(,  פירוק חיפויים מקירות או מחיצות כולל: פירוק החיפוי )חרסינה או  

לרבות הטיט שמאחורי החיפוי, ניקוי ויישור הקיר בטיט צמנטי, מוכן לקבלת 

 טיח פנים או כל גמר אחר מוכתב.

 פרוק תקרות תותבות/אקוסטיות וסינרי גבס 24.03

פרוק תקרות לרבות מערכת תליה ועיגון, כולל גם גופי התאורה, גלאי אש, רמקולים  

 ו מותקנים בתקרות.וכל יתר האלמנטים המשולבים ו/א

 פרוק מחיצות 24.04

פרוק מחיצות מכל הסוגים כולל ציפויים/חיפויים. כמו כן מחיר כולל גם הפרדה  

 בניסור בין החלקים מיועדים להריסה לחלקים נשארים.

 פרוק מערכות 24.05

פרוק מערכות חשמל, תברואה ומיזוג אויר לרבות כלים, ברזים, ציוד, קוי מערכות  

 ביצוע ניתוקים בהתאם להנחיות המפקח.גלויים ו

 פרוק דלתות 24.00

 פרוק דלתות כולל משקופים. 

 סילוק הפסולת 24.07

הפסולת תובל ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמועדי ביניים בהתאם להוראות המפקח לאתר  

שפיכה מורשה תוך תאום עם הרשויות המוסמכות, ולכל מרחק שיידרש. כל פסולת, 

ורם המפריע לסדר הציבורי וקנסות שיקבעו מכך יהיו באחריות עגלות אשפה או ג

 הקבלן, ועל חשבונו.

 חל איסור מוחלט לקבור פסולת באתר הבנייה. 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 24.08

סעיף  00כל הנאמר למטה הוא בנוסף לאמור בתנאים הכלליים של המפרט הכללי פרק  

 ובסעיפים של המפרט המיוחד:  008
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בודות הריסה ופירוק חלקים במבנה יבוצעו לפי דרישה, ובשלבים לפי הוראות ע (0 

המפקח וישולמו לפי סעיפי הכמויות במ"ר, במ"ק, במ"א או בקומפלטים, הכל 

 לפי אופי העבודה.

מחירי פרוק דלתות, חלונות, אשנבים וכו' כולל את פרוק המשקוף מסביב וכן  (2 

 ההלבשות וכל הקשור באלמנטים הנ"ל.

מחירי עבודות פירוק, סתות והריסה למיניהם כוללות את כל הכלים הדרושים  (3 

לביצוע העבודה לרבות שימוש בציוד לחיתוכים וכן הרחקת הפסולת מחוץ 

 לשטח למקום שפך מותר, על ידי הרשות המקומית באותו איזור.

מחירי עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התמיכות הנדרשות לשם  (4 

בטחת יציבות החלקים הקשורים עם החלק שעומדים להרסו. את תיקוני ה

הבניה מסביב לפתחים ואלמנטים הרוסים, תיקוני טיח וריצוף, תיקוני סיד 

וצבע וכן כל יתר התיקונים הדרושים לשם הבאת המקום למצבו מלפני התחלת 

ת התיקונים, כמו כן תיקונים והשלמות של האלמנטים שנהרסו בטעות )הריסו

 מיוחדות(.

מחירי הריסת קירות, תיקרות וכו', כוללת את כל החלקים הנמצאים בתוכם  (5 

ועל פניהם, כגון: צנורות אינסטלציה, קווי חשמל, טלפון, מפזרי אויר וכו' וכן כל 

 הציפויים כגון: צבע, טיח, חרסינה וכדומה וכל האלמנטים והציפויים.

מדרגות וכדומה, כוללת את הריסתם מחירי הריסת חלקי בטון, מוזאיקה,  (0 

 וחיתוכם של כל חלקי הזיון שבתוכם.

כל עבודה הנמדדת קומפלט מחירה כולל גם את כל ההוצאות שיש להשקיע כדי  (7 

 להביאה למצב מושלם לחלוטין.

כל עבודת פירוק והריסה שאינה נמדדת כקומפלט, תמדד נטו בהתאם למידות  (8 

 התאורטיות בתכניות.

וק ריצוף קיים יימדד במ"ר נטו לפי השטח המפורק והמחיר יכלול גם את פיר (9 

הניסור בהיקף הריצוף המפורק והשיפולים )אם קיימים שיפולים באזור 

 הפירוק( ומצעים.

פירוק חיפוי קירות חרסינה או קרמיקה יימדדו במ"ר נטו והמחיר יכלול גם את  (00 

 ר כמפורט.הסרת הטיט שמאחורי החיפוי, הניקוי והיישו

 לא תשולם כל תוספת עבור שינוי שלבי ביצוע באלמנטים לסיתות ו/או הריסה. (00 
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מחירי היחידה של סעיפי עבודות הפירוק יכללו, בנוסף לכל הנאמר לעיל, גם את  (02 

הניקוי, הסימון, האריזה וחומרי האריזה, אחסנה עד למועד ההעברה, העמסה 

ירוקים במקומות המוכתבים על ידי רשות על כלי ההובלה, פריקה ומסירת הפ

 מקומית.

מחיר היחידה לסעיפי עבודות הריסה וסיתות כוללים כל הנדרש לביצוע העבודה  (03 

לרבות העזרים, דרכי גישה, מערכות, חציבה, סיתות, פרוק מבוקר, תמיכות 

זמניות, אמצעי בטיחות, הריסות גישוש לפי דרישת המפקח ותהווה את מלוא 

 הנדרשת לביצוע עבודות ההריסה ופינוי המבנה, או חלקיו. התמורה

כל המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללות פינוי פסולת למקום לאתר פסולת  (04 

מורשה. כמו כן מחיר פירוק חלקים מפורקים מיועדים לשימוש חוזר )לפי 

 הוראת המפקח( למחסנים של מתחם כפר המכביה(.

 

 

 


