
  

 

 

 

 

 מכבי שירותי בריאות

 חדר תרופות מכבי פארם
 הקריה החרדית מגדל העמק

 

 

 

 

 

 מפרטים טכניים מיוחדים 

 לפרקי אדריכלות
 

 

 

 

 
 גולן אדריכלים בע"מ

 4259923, חיפה 01מרקוני רח' 
 13-1223900טל': 
 13-1223909פקס: 

0955505 



חדר תרופות מכבי פארם  –מכבי שירותי בריאות                                  
  הקריה החרדית מגדל העמק

S:\מפרט אדריכל.\מפרטים\בלמ\הקרית החרדית -מגדל העמק \מכבי פארם\פרויקטים\בינוי\אגף נכסים ולוגיסטיקהdocx 

2 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה – 10פרק 

 

, במהדורתו האחרונה, כפי שנמסר "במפרט "מכבי 60כל האמור בפרק זה כפוף גם להוראות פרק 

 לקבלן במסגרת מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגבר האמור במפרט המיוחד.

 

 כללי 60.0

 :המהווים חלק בלתי נפרד מהמפרטמסמכים מחייבים  א.

 ידיות מתכת לדלתות סובבות - 392ת"י  -  

 פופים הנכבשים בלחץ גבוהדלוחות נוי  - 765ת"י  -  

 מנגנון גלילי להפעלת מנעול חבוי בדלת - 976ת"י  -  

 מנעול חבוי לדלת סובבת - 060ת"י  -  

 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה - 909ת"י  -  

 מלבני פלדה לדלתות סובבות - 0000ת"י  -  

 ארונות תשתית ממתכת - 6250ת"י  -  

 יש לקרוא מפרט זה יחד עם התכניות של האדריכל ותכניות יתר היועצים. כל האמור  ב.

 ברשימות ובתכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. לפני ביצוע העבודה יבדוק   

 ה, את מידות כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי הקבלן, בהתאם לתכניות ובאתר הבני  

 המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט   

 והתכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של המפקח להחליט איזה פתרון מחייב. לא תאושר   

  ,צורת כיפוף סטייה מהדרישות בפרטים לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות, גדלים,  

 חומרי גמר וציפוי וכו'.  

 מידות הפתחים הינן מידות פתח בניה. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפני  ג.

 ביצוע לפתחי הבניה הקיימים במבנה. שינוי והתאמה במידות הפתחים )אורך, רוחב,   

 לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי. 7%±שטח( בגבולות של   

 "מסגרות חרש", של המפרט  09עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק  ד.

 הכללי לעבודות הבניה.  

  

 דוגמאות 60.3

פעמים ויותר. על הקבלן להציג  7על הקבלן יהיה לבצע דוגמה של כל פריט החוזר על עצמו 

 6לפחות למפקח את הדוגמאות הנ"ל והן את כל המוצרים הטעונים אישור על פי החוזה, 

שבועות לפני התחלת הביצוע בפועל של אותו פריט. הפריטים יהיו מוצרים מוגמרים, 

מושלמים מותקנים במקומם לרבות פרזול, אביזרים, זיגוג, צבע, איטום וכו' הכל בשלמות.  

המפקח יקבע את מיקום התקנתם של הפריטים לדוגמא. דוגמא שלא תאושר ע"י  המפקח 

ופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים )פסיקת  המפקח הינה ס

להתאמתה לדרישות. דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך 

השוואה, עד לסיום העבודה. הקבלן יהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתן בבניין 

בלן יתאימו בדיוק נמרץ בסוף העבודה בתנאי שתהיינה תקינות. הפריטים שיבוצעו ע"י הק

 לדוגמאות המאושרות. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות.
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 מלבנים לדלתות 60.2

 . 909מ"מ, מגולוון לפי ת"י  3המלבנים ייעשו מפח בעובי 

באופן מלא חלל המלבנים המותקנים בקירות בטון או בלוקים ימולא בדייס צמנטי,  

ללא דיוס. מלבנים המותקנים בקירות גבס ימולאו ומוקפד במיוחד. אין להשאיר חלל 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                בחומר בולע אקוסטי תקני, כמו פוליאוריתן מוקצף.

המלבנים ייעשו בגרונג. הריתוכים יושחזו וילוטשו היטב. עיגוני המלבנים כל חיבורי  

 . אין להשתמש בעיגונים חיצוניים או ביריות.ס"מ( 76כל  2757לקירות יהיו פנימיים )בחתך 

 2.0x56x56במידות חתך ן מגולוו RHSבעמוד  הדלת הצירים של  צד בקירות גבס יחוזק

 נקודות. 2-ב המלבן יעוגן אל העמוד מ"מ, הכלול במחיר הדלת;

 

 מפתחות 60.6

מסופק ע"י "סלע טכנולוגיה" מפתח" -כל מפתחות הדלתות במבנה יהיו חלק ממערך "רב

 בהיררכיה כדלקמן:או "ירדני" 

 .המרפאהאחד לכל  - (grand master key) ראשימפתח" -"רב

 מפתח לדלת בודדת. –( change key)מפתח רגיל 

העתקי מפתח, ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל  7לכל מנעול יימסרו במועד הקבלה 

 עותקים נוספים בעתיד עפ"י הצורך.

 מפורטת לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד. הנחיה

רק לקראת מסירת המבנה למזמין, בתאום ובאישור המפקח ונציג  –התקנת המנעולים 

לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה, ישתמש הקבלן במנעולים זמניים, משלו ועל  מכבי.

 חשבונו.

 

 ריתוך 60.7

יהיה צורך בריתוכים, יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. ככל ש

הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים 

לדרישות התקן הבריטי. הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים 

 ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין. לאורך מקצועות. בליטות הריתוך יופצרו

 

 הגנת חלקי העץ 60.0

כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'. טיפול זה 

כלורופנול מדולל בספירט -ייעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו

 או בכל חומר אחר מטיב דומה.דקות לפחות,  9מינרלי לפי הוראות היצרן למשך 

 

 פירזול 60.5

. כל האביזרים יהיו והמפקח כל אביזרי הפרזול טעונים אישור מפורט ומראש של האדריכל

 דיוטי(.-מסוג מעולה, דקורטיביים למראה, ומיועדים לשימוש מאומץ במיוחד )הווי

ע"י האדריכל  כדוגמת שיווק "דומיסיל" או ש"ע מדגם שייקבע חוליותהצירים יהיו צירי 

ים ברגים שקועים בכל כנף(. הציר 6-)עם הכנה ל "x 2 "4ועשויים נירוסטה במידות כנף 

 ודסקיות אוקולון. 059מיסבים כדוריים "  3יכללו 
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השקע להרכבת הציר במלבן יהיה מותאם לגובה ולכיפוף הציר. מאחורי הציר יוכן חיזוק 

 המלבן.  לחיבור הציר, באופן שכנף הציר לא תבלוט מפני

צירים כמפורט. מפלסי הצירים יהיו  2בהיעדר דרישה אחרת, תחובר כל כנף באמצעות 

 עפ"י ההנחיות ובאישור האדריכל.

רדני" או ש"ע, או יאו " "060"פלד המנעולים יהיו צילינדרים משופרים, כדוגמת תוצרת 

 מנעולים רב זרועיים, לפי המפורט ברשימות.

של כל אביזרי הפרזול לאישור האדריכל לא יאוחר מאשר תוך יש להגיש לוח דוגמאות מלא 

 חודש מהמועד הנקוב בצ.ה.ע.

 האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה.

 

 גלוון 60.9

כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים. האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור ביתר הסעיפים של 

 המפרט המיוחד, התכניות וכתב הכמויות.

מ"מ עובי אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם  6מוצרי פלדה מפחים דקים עד 

מתעוותים( ייוצרו מפחים מגולוונים בתהליך חרושתי. כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון 

 .909מיקרון לפי דרישות ת"י  96חם בטבילה באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא 

 להלן. 00יצבעו כמפורט בפרק יבנוסף, כל מוצרי הפלדה 

 

 לחשמל, תקשורת וכיבוי אש תשתיתארונות  60.9

תוצרת רב  לחשמל, תקשורת וכיבוי אש וכו' ייוצרו ביצור חרושתי ויהיו תשתיתארונות 

 תקן.וישאו תו  6250יעמדו בכל דרישות ת"י , ש"עאו פלרז בריח, 

בריחים סמויים  3כנפיים תכלול -והכנפיים יבוצעו מפח פלדה מכופף. כנף שמאל בארונות ד

 מתהפכים. כנף ימין תכלול סגר דקורטיבי5קפיצי שקוע לאישור האדריכל.

לכל ארון יש להתקין שילוט פיקטוגרמה המפרט את יעוד הארון, באישור האדריכל. מחיר 

 השילוט כלול בפריט.

הכנפיים ייצבעו גם . RALכל חלקי הארון ייצבעו בתנור בצבע אבקתי בגוון מתוך מניפת  

 בחלקן הפנימי.

 

 אופני מדידה ותשלום 60.06

 עבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי ובנוסף:

מחיר מוצרי הנגרות והמסגרות יכלול בכל מקרה גם את כל המפורט במפרטים, ברשימות 

 שילוט כמפורט.מנעולים גליליים )צילנדרים( עם מסטר קי ובובתכניות, לרבות הפרזול 

 צוהרים מזוגגים בדלתות לא ימדדו בנפרד, ומחירם יחשב כנכלל במחיר הדלתות.

גילוון וצביעה של מוצרי מסגרות, בהתאם לנדרש במפרט ובתכניות יחשב כנכלל במחירי 

 היחידה המתאימים ולא יצויין בנפרד.

שב כנכלל במחיר ציפויי פריטי נגרות מכל סוג שהוא לא יימדד בנפרד, מחיר הציפוי יח

 הפריטים.

 

 עבודות טיח – 15פרק 
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 כללי 69.0

 .3-ו 0, חלקים 0936ים לכל הנדרש בת"י הטיח יתא -

רמוקיר או כרמית נושא תו תקן, לא תהטיח יהיה טיח חרושתי מובא כדוגמת ביח"ר  -

 ימים לפחות. 7יותר יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן ויאושפר 

מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון  0.7הטיח יבוצע עם מיקים אנכיים כל  -

ובמפגש בין תקרות קירות ומחיצות במישורים  לקיימיםלבלוקים, בין קירות חדשים 

גודל עין  ,שם רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות אשר תוטבע בתוך הטיחושונים תי

 מ"מ. 06506

 

  פינות 69.3

בכל פינות הטיח לכל אורכן, בהן לא נדרשת הגנת פינה או זוויתן מיוחד בכתב הכמויות,   

  .PVCיותקנו זוויתני פח מגולוונים )גרמנים( עם פניות  

 

 ותכולת המחיריםמדידה אופני  69.2

 מ"ר  0ס"מ יימדד לפי מטר אורך. תיקונים בשטחים של עד  76תיקון טיח ברצועות של עד   

 מ"ר יימדדו לפי שטח  0פי יח' לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות ותיקונים מעל יימדדו ל  

 נטו במ"ר.  

משמעותו ביצוע תיקון הנדרש כתוצאה מביצוע פעולת  "במפורש, כי "תיקון טיח מודגש 

בקיר מטויח חדשים בניה שאינה נכללת בסעיפי עבודה אחרים )לדוגמא: התקנת שיפולים  

 אינה מזכהחלק מהטיח והשלמתו לאחר התקנת השיפולים,  פירוקקיים, הדורשת  

 בתשלום נפרד בגין "תיקון טיח"(. 

  

 עבודות ריצוף וחיפוי – 01פרק 

במפרט "מכבי" במהדורתו האחרונה, כפי שנמסר  06כל האמור בפרק זה כפוף גם להוראות פרק 

לקבלן במסגרת מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגבר האמור במפרט 

 המיוחד

 

 ריצוף בגרניט פורצלן 06.0

 התאמת האריחים לתקנים א.

 יעמדו בדרישות התקנים הישראליים הרלבנטיים:והתקנתם האריחים  -  

 לכל האריחים. –: אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף 206ת"י  -   

 לכל האריחים. –: מערכת אריחי קרמיקה לריצוף 2חלק  0777ת"י  -   

 : חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים.6עד  0חלקים  0000ת"י  -   

 : התנגדות להחלקה של משטחי הליכה כדלקמן:3359ת"י  -   

 .R-9דרגה  :חדר התרופות בכל שטחלריצוף אריחים  -     

 : דבקים לאריחים.9עד  0, חלקים 6666ת"י  -    

 הקבלן יידרש להציג תעודות בדיקה של מכון התקנים לגבי כל סוג אריח שיסופק  -  

 לאתר. הבדיקה במעבדה מאושרת תהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ולא תזכה     

 אותו בכל תמורה.    
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 ריצוף ביצוע ה .ב

 כמפורט להלן:על פי אחת השיטות ריצוף יבוצע ה  

 ריצוף על חול 0ב. 

 חול מיוצב .0  

 במפרט הכללי, דהיינו תערובת  066006מתחת לריצוף יפוזר חול מיוצב לפי סעיף    

 מ"ק חול. 0-שקי מלט ל 3של חול וצמנט ביחס של    

 ריצוף .3  

 חלקים חול ונוזל שחל  3הריצוף יעשה באמצעות טיט שהרכבו חלק אחד צמנט    

 עד לקבלת העבידות הדרושה )ללא מים(. 650קרייט    

 מישקים .2  

 מ"מ או יותר לפי בחירת האדריכל. עיצוב המישקים  2מישקים יהיו ברוחב  א.    

 , מיוחדים למטרה זו. PVC-ייעשה ע"י שומרי מרחק מ    

בחר יבגוון שיאו אפוקסית )כמצוין בכתב הכמויות(  צמנטיתהרובה תהיה רובה  . ב    

שום הרובה י. יאו ש"ע מאושר ע"י המפקח MAPEIמתוצרת יכל, רע"י האד   

 וניקויה לפי הוראות היצרן.   

מ' אין צורך במישקי הפרדה בתחום הריצוף  5בחדרים שרוחבם אינו עולה על  ג.    

 מ' יבוצע   5-החדר בלבד. באולמות ומסדרונות ארוכים5רחבים מאלא בהיקף     

" 277אלסטוסיל "מ' ע"י מילוי המישק ברובה אקרילית  7מישק הפרדה כל     

בגוון גילאר או ש"ע מסופק ע"י  "סיקה פלקס", או טכנולוגיותנגב מסופק ע"י    

ואינו מזכה  מחיר מישקי ההפרדה נכלל במחיר הריצוףע"י האדריכל.  שייבחר   

 בתוספת תשלום.   

 בהדבקהריצוף   3ב.

 תשתית בטון .0  

 מתפלסתתבוצע שכבת מדה  כל השאריות ושנוקו ממנ ריצוף קיים. על גבי 0   

 גובה פני המדה העליונים יהיו כגובה פני הריצוף העליונים,  .ס"מ 6.7עד בעובי של                  

 פחות עובי הריצוף.                  

 ימים לפחות. אין להשתמש בקיורינג קומפאונד או כל  7אושפר במשך ת מדהה. 3   

  חומר אחר העלול להפריע להדבקת הגרניט פורצלן למדה.      

 . מודגש כי מחיר המדה כלול במחיר היחידה של עבודת הריצוף.2   

 גרניט פורצלן תהדבק .3  

 המדה תבוצע ההדבקה של הגרניט פורצלן.. לאחר יבוש מלא של 0   

 מ"מ. 0. עובי שכבת הדבק לא יעלה על 3   

 הספק.הגרניט פורצלן כמפורט להלן טעונה אישור  ת. הדבק2   

 ווק ש , ספק: א.צ."בונסל פרניום". הדבק יהיה דבק לגרניט פורצלן, ספק: נגב, או 6   

לרבות פריימר ע"ג המדה, במידה  ,צרןאו ש"ע. יישום הדבק יבוצע לפי הנחיות הי       

 ונידרש.         

 . הדבק ימרח ע"ג הרצפה עם מאלג' משונן, עומק השן יהיה לפי גודל האריח.7   

 . הדבקת האריח תעשה ע"י הצמדת האריח לדבק המסורק, טלטול קל והידוק. 0   

 ישור הסופי יעשו ע"י פטיש גומי.יהפילוס וה       



חדר תרופות מכבי פארם  –מכבי שירותי בריאות                                  
  הקריה החרדית מגדל העמק

S:\מפרט אדריכל.\מפרטים\בלמ\הקרית החרדית -מגדל העמק \מכבי פארם\פרויקטים\בינוי\אגף נכסים ולוגיסטיקהdocx 

7 

 מישקים .2  

 מ"מ או יותר לפי בחירת האדריכל. עיצוב המישקים  2המישקים יהיו ברוחב  .א  

  , מיוחדים למטרה זו.PVC-ייעשה ע"י שומרי מרחק מ   

או ש"ע  MAPEIיבחר ע"י האדריכל מתוצרת יהרובה תהיה צמנטית בגוון ש ב.   

 הוראות היצרן. שום הרובה וניקויה לפיימאושר ע"י המפקח. י 

 מדידהאופני  .ג 

 מדד לפי שטח נטו מ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל, לרבות יריצוף בגרניט פורצלן י  

 חיתוכים, שילובי גוונים שונים לפי תכניות הריצוף והפריסות, מישקים ומילויים   

 וכן מצעים ותשתיות מכל הסוגים, כמפורט במפרט זה. ברובה, מישקי הפרדה,   

  

 חיפוי קירות 06.3

 קירות בקרמיקה או גרניט פורצלן כמוצג בכתב הכמויות יעשה כדלקמן:חיפוי 

תבוצע שכבת הרבצה מיצור חרושתי תוצרת טרמוקיר או מחיצות בלוקים ובטון ע"ג  א.

מ"מ. ע"ג שכבת ההרבצה תבוצע שכבת טיח מיישר מיצור חרושתי  7 – 9כרמית בעובי  

)יש להקיפד  ס תבוצע הדבקה ישירה.כנ"ל סרגל שני כיוונים עם מייקים. על מחיצות גב 

 מגבס ירוק עמיד מים(.שחיפוי באזורים רטובים ייושם רק על לוחות  

 

 ביצוע החיפוי .ב 

 החיפוי יעשה בהדבקה בטיט מוכן, ארוז בשקים סגורים, כדוגמת נגב פוקסי של  .0  

 נגב, או ש"ע.   

 מרח על פני שכבת ההרבצה במרית משוננת.יהטיט י .3  

 הרובה למילוי המישקים תהיה "רובה קולור" של נגב מהולה ב"תוספת  .2  

 מ"מ בגוון לפי בחירת האדריכל. 2רובה" )במקום מים(. רוחב המישקים יהיה    

 מ"מ. 7את האריחים יש להדק אל הטיט כך ששכבת הטיט המהודקת תהיה בעובי  .6  

 החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים שלמים. .7  

 מ"מ.  7בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין פינות יושאר מרווח של  .0  

 מרווח זה ימולא ברובה אלסטית "רובה גום" של נגב קרמיקה או ש"ע בגוון הרובה    

 הקשיחה.   

 בוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד. לא יותר שימוש יע .5  

 בחלקי אריח.   

    

 אופני מדידה מיוחדים .ג

, אך ללא שכבת ('ג) 06.0חיפוי קירות באריחי קרמיקה יכלול את כל האמור בסעיף   

 ההרבצה והיישור )הקיימת רק על מחיצות בלוקים ובטון(, הנמדדת בנפרד. 

 

 אביזרים מיוחדיםמשטחים ו 06.2

ויונחו על ארונות, סינר אחורי מוגבה,  עם  ס"מ 3יהיו מ"אבן קיסר" בעובי משטחים ה א.

 .400Pעם פרטי גימור כמפורט בחוברת הפרטים  

ביצוע המשטחים וחיזוקם אל הקירות יבוצע לפי המקרה וסוג הקיר, ועל פי הפרטים  .ב
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 הנ"ל. 

סינרים קדמיים5אחוריים לפי מחיר המשטחים כולל פתחים לכיור5ים, ברז5ים,  .ג

עשה יהמדידה ת שלמת, לרבות חיזוקים לקירות ולרצפה.גימור והתקנה מוהפרטים,  

 לפי היטל אופקי של המשטח. 

 

 עבודות צביעה – 00פרק 

תו האחרונה, כפי שנמסר במפרט "מכבי" במהדור 00 כל האמור בפרק זה כפוף גם להוראות פרק

לקבלן במסגרת מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגבר האמור במפרט 

 המיוחד.

 

 צבע 00.0

 כללי א.

 עבודות הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו את שכבות היסוד וההכנה   

 הנדרשות.  

 גוון לפי בחירת האדריכל ב.

 כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז5חוזה זה יהיו בגוון לפי   

 עיפים של מסמך זה ו5או בכתב בחירת האדריכל, גם אם לא נאמר במפורש בס  

 הכמויות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג   

 גוונים של היצרן, ו5או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור" לגווני מיקס ו5או לדרוש   

ערבוב ידני של מספר גוונים. כל האמור לעיל ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים   

 ולא ישולם בעדו בנפרד. 

 

 גלוון 00.3

כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז5חוזה זה יגולוונו בחם, בטבילה באמבט, כשעובי 

במחירי . הגלוון יחשב ככלול 909מקרון, הכל לפי דרישות ת"י  96הגלוון המזערי הוא 

מפורט כהיחידה ולא יימדד בנפרד. כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו 

 תשתית, ייצבעו כמו חלקים גלויים.להלן. חלקי מתכת נסתרים בתוך ארונות 

חשב ככלולה במחירי היחידה ולא תימדד יגם צביעת מוצרי המתכת המגולוונים כנ"ל ת

 בנפרד.

 ל האמור ביתר מסמכי המכרז5חוזה.האמור בסעיף זה עדיף ע

 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת 00.2

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונים, תבוצע כדלקמן:

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .0

 הסרת הברק בנייר לטש עדין. .3

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .2

רסט לפי בחירת -ת בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי, אוניקריל מטלשכבו 3 .6

 מיקרון. 06סה"כ  –מיקרון כל שכבה  26האדריכל בעובי  
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 5פוליאורבסופרקרילקירות צביעת  00.6

 הסרת גרגירים ונטפים רופפים. .0

 החלקת פני השטח בנייר לטש. .3

 ניקוי מאבק. .2

 טמבור והמתנה לייבוש מלא.צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של  .6

 לפי הנחיות היצרן. שתי שכבותצביעת  .7

  ., לקבלת כיסוי מלא וגוון אחידגמיש" - בגימור "רבצביעת שכבה שלישית  .0

 מספר סופי של השכבות הנדרשות ייקבע על ידי המפקח. 

  

 עבודות אלומיניום – 02פרק 

במפרט "מכבי" במהדורתו האחרונה כפי שנמסר  03כל האמור בפרק זה כפוף גם להוראות פרק 

לקבלן במסגרת מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגבר האמור במפרט 

  המיוחד.

 

 כללי 03.0

 מסגרות אומן )אלומיניום(  03עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  .0

 ת הרשימות והמפרט המיוחד במהדורתו המעודכנת, וכן בכפוף להוראות בתכניו  

 שלהלן.  

 פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים. .3

 )דרישות לגבי בנייני ציבור ובניינים מיוחדים(. 3הפריטים יעמדו בדרישות לגבי כינוי  .2

 בנוסף לנדרש במפרט הכללי חלים על העבודות התקנים הבאים: .6

 ות בשריפה של חומרי בניה: תגוב577ת"י  -  

 על חלקיו: השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה.  930ת"י  -  

 :929ת"י  -  

 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה – 0חלק    

 זכוכית שקופה – 3חלק    

 זכוכית בטיחות – 2חלק    

 :0699ת"י  -  

 קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה – וג בבניינים: תכן השמשהזיג - 0.0חלק  -   

 קביעת עמידות השמשה בעומס –תכן השמשה  – 0.3חלק  -   

 שמשות ממוסגרות בכל היקפן. -תכן הזיגוג  - 3חלק    

 : ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה909ת"י  -  

 מדידת בידוד קול של אלמנטי בניין –: אקוסטיקה 0626ת"י  -  

 :6663ת"י  -  

 גימור הפרופילים –פרופיל אלומיניום  - 3חלק    

 :6660ת"י  -   

 דלתות אלומיניום מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית - 0חלק    

 : ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון(237ת"י  -  
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 טים וייצורםאישור תכניות ייצור, דיגום פרי 03.3

 שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור  0הקבלן יעביר לאישור המפקח בתוך  .0

 מפורטות ושלמות של כל המוצרים, האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת   

 העבודה )להלן הפריטים(. תכניות אלה תהיינה תואמות לרשימת האלומיניום   

 ולתכניות העקרוניות המצורפות לחוזה זה, ותהיינה לפני המפורט במפרט הטכני   

 המיוחד. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור   

 האמורות כנדרש, לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה.  

 בתוך המועד שייקבע לכך, פריט  אושרו תכניות ייצור כאמור לעיל, ייצר הקבלן, .3

 פעמים, מחומרים  06טיפוס( אחד מכל פריט החוזר על עצמו לפחות -לדוגמא )אב  

 ובתהליך ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג,   

 ויעבירו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך   

 הייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.  

 הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי  .2

 הטיפוס שאושר על -המפקח ואך ורק מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אב  

 ידי המפקח.  

 של כל הפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהיה במקביל ובקצב אחיד הייצור הסדרתי  .6

 לפי הוראות המפקח, אלא אם הורה המפקח לקבלן אחרת.  

 אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות  .7

 כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.  

 

 פרזול 03.2

פלדה  ברגיאך ורק באמצעות  האלומיניוםידיות סגרים ומנעולים יחוברו לפרופילי  .0

 בלתי מחלידים )לא במסמרות(. 

 יש להגיש לאישור את כל האביזרים וחלקי הפרזול במועד הגשת תכניות העבודה  .3

 לאישור.  

 ל כמות הברגים לחיבור אביזרי הפרזול טעונה אישור המזמין ותיקבע בהתאם לגוד .2

 ולתפקיד הפרזול.  

ט ל", וכמפורי, או מקטלוג "דומיסכל הידיות יהיו מנירוסטה לפי בחירת האדריכל .6

 .ברשימות 

 צירים יהיו מאלומיניום, בגמר אלגון. .7

 ברגים יהיו מסוג ובציפוי הטעונים אישור המפקח. .0

 דיסקיות יהיו מנחושת או אוקולון. .5

 אלומיניום, הראש יהיה מאולגן.מסמרות יהיו מפלדה עם ראש  .9 

 גוון אביזרי הפרזול יותאם לגוון הפרופילים באישור האדריכל. .9

 עם השלמת אישור האביזרים, על הקבלן להכין לוח המחשה לכל אביזרי הפרזול, לשם  .06

 הצבתו באתר.  

 

 זיגוג 03.6

 עובי וסוגי הזכוכית יהיו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות אך בכל מקרה לא פחות  א.

 .929. לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י 0חלק  0699ת"י -מהנדרש ב  
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 סוג וגוון כל הזכוכיות בהתאם לאישור סופי שיינתן ע"י האדריכל לפני הביצוע.  

 היקפן ללא בועות, כתמים, מלוטשות ב FLOAT GLASSכל השמשות תהיינה מסוג  ב.

 שריטות, או פגמים אחרים כמוגדר בתקן.  

. בכל מקום שבו וכמפורט ברשימותעובי השמשות יהיה בהתאם לדרישות התקנים,  ג.

, שעל התקן התואםצויין "לפחות" לגבי העובי, על הקבלן להציג חישובים הערוכים לפי  

 פיהם נקבע עובי הזיגוג. 

 שיחושב ע"י הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע, גם אם הוא עולה על עובי הזכוכית כפי   

 העובי המוזכר בכתב הכמויות, והוא כלול במחירי היחידה ללא תוספת תשלום.  

 הקבלן ימציא מסמכים המאשרים כי סוגי הזכוכית עומדים בדרישות התקנים  ד.

 ם. זכוכית מחוסמת המצויינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות לסוגים השוני  

 תישא חותמת של מפעל חיסום, על כל לוח זכוכית שיותקן בשטח.  

 אופן הזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן הזכוכית. .ה

 האטמים יהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם. האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב  .ו

 ומות.לכל אורכם בתוך המסגרות, והפינות תהיינה מחוברות ואט  

 

 ייצור וגימור 03.7

 ההגנה מפני השפעות קורוזיביות תהיה ע"י צבע בתנור או אילגון בגוון לפי בחירת  .0

 האדריכל.  

 במלבן ובאגף החלון יחוברו הפינות באמצעות ברגים או מסמרות. החיבור ייעשה  .3

 באמצעות אביזרי פינה מאלומינים או מזמק, אשר יוכנסו למלבן ולאגף כשהם טבולים   

 כגון אפוקסי(.)בחומר איטום   

 מעלות( או ישר, באמצעות מסמרות שלא  67פרופילי אגפים יחוברו בפינות בגרונג ) .2

 יראו בחזיתות.  

  מבלט. מבנה החלון ינוקז ממים ויכלול חורי ניקוז המיוצרים באמצעות .6

 

 הרכבת המסגרת בפתחים 03.0

 הקבלן יגן על מוצרי האלומיניום על ידי שרוולי פוליאתילן או קרטון גלי שיישארו  .0

 שלמים עד לתחילת הרכבתם באתר.  

 מ"מ לפחות. ציפוי שייפגם  0.7המלבנים הסמויים ייעשו מפח פלדה מגולוון בעובי  .3

 בץ )כל שכבה בגוון שונה(, גם באזורים כתוצאה מריתוכים יתוקן בצבע עשיר א  

 ניסתרים לאחר ההרכבה. צורת המלבנים טעונה אישור המזמין.  

המלבנים הסמויים יעוגנו לפתחים ע"י עוגני פלדה מפוצלים בקירות בטון ובלוקים,  .2

יבוטנו בקיר ע"י מלט עשיר צמנט. המרחק בין העוגנים לא יעלה  מ"מ, אשר  3753בחתך  

 3ס"מ. בכל כיוון יהיו לפחות  06"מ. המרחק בין עוגן לפינה לא יעלה על ס 06על  

עוגנים. יש לדאוג לעוגנים באורך, בצורה ובמיקום המותאמים לפרטי הפתח. חיבור  

המלבנים הסמויים לקיר יהיה אך ורק באמצעות ברגים, עם דיבלים )לא יורשה חיבור  

)פינויים( להכנסת  גרעותימלה, יש לשלב ס"מ ומע 5ביריות(. במלבנים סמויים ברוחב  

 דייס צמנטי )במזוזות ובפרופיל התחתון(. כוון פתח הפינוי כלפי מטה בלבד. 

הכלולים , 2.0x56x56בחתך  RHSבקירות גבס, פרופילי המסגרות יעוגנו אל עמודי  .6

 אל העמודים ולא בבטון. ךהעיגון יהיה כמפורט לעיל, אך בריתו במחירי הפריטים. 
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 בדיקות 03.5

 הפריטים יבוצעו בהשגחת מכון התקנים. על היצרן לאפשר למכון לבחור דגמים  .0

 אקראיים במהלך הייצור, מהאחסון, ולאחר ההרכבה באתר.  

 בנוסף לבדיקות הנ"ל רשאי המזמין לבחון ולבדוק בכל עת כל פריט המיועד לפרוייקט. .3

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 03.9

 מחיר מוצרי האלומיניום יכלול הכל כמפורט ברשימות בתכניות ובמפרט המיוחד,  .0

 לרבות הפרזול.  

 מילוי משקופי )מלבני( פלדה בטיט צמנט יחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים ולא  .3

 יימדד בנפרד.    

 

  אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 

כפי שנמסר  מפרט "מכבי" במהדורתו האחרונהב 33כל האמור בפרק זה כפוף גם להוראות פרק 

לקבלן במסגרת מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגבר האמור במפרט 

 . המיוחד

 

  כללי 33.0

 מסמכים מחייבים המהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט:

  גבס המיהידרט לבניה : 099ת"י  -

  : לוחות סיביים דחוסים239ת"י  -

  סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה: 577ת"י  -

  : תגובות בשריפה של חומרי בניה930ת"י  -

  : עמידות אש של אלמנטי בנין920ת"י  -

  : ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה909ת"י  -

  : מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס0936 ת"י - 

  : מחיצות וחיפויי גבס6עד  0חלקים  :0696ת"י  - 

 קשרני גבס וטיח גבס :2956ת"י  - 

 : תקרות תותב פריקות 6עד  0חלקים  :7062ת"י  - 

 

  תקרות תותב 33.3

 : התקרות על כל סוגיהן יהיו בעלות עמידות אש של לפחות:כללי -

 IVדרגת התלקחות:  - 

 3דרגת צפיפות עשן:  - 

 2וטפטוף: דרגת עיוות צורה  - 

  על הקבלן לספק אישורי מכון התקנים לכל התקרות שיתקין. -

  

  ההוראות להלן מתייחסות לכל סוגי תקרות תותב. 

  תכניות עבודה א.

הקבלן יעבד וימציא לאישור האדריכל והמפקח תכניות עבודה מפורטות שתכלולנה   

אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד מסביב לגופים, מפזרים  את  
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הכל כנדרש ע"י האדריכל והמפקח לצורך  -וכדומה  פתחים, אופן התליה מהתקרותו 

תחייב לעשות את כל השינויים מהקבלן  אישור התקרה המיועדת לביצוע ע"י הקבלן. 

א תכניות מתוקנות לאישור סופי של בתכניותיו לפי דרישת האדריכל והמפקח, ולהמצי 

  האדריכל והמפקח. 

 התקרות יותקנו על גבי מערכת נושאת הכלולה במחיר התקרות, שתתחבר   

למנטים הקונסטרוקטיים של הבנין. פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה חייבים לא  

הסרת אין באישור כזה משום  גיסא, באישור על ידי המפקח והאדריכל. אולם מאידך 

אין לתלות  ויציבותה על כל מרכיביה. האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה 

תקרות תותב ותקרות תלויות על סרטי פח כפיפים )"בנדים"( אלא על מוטות הברגה  

  .מגולוונים בלבד 

תדים מיוחדים מיאמצעי החיבור חייבים להיות בעלי מבנה של עוגן )"פיליפס",   

ציבות התקרה וחוזקה ימבנה המיוחדים למטרתם ושיבטיחו את וכדומה( באורך וב 

  המוחלט. 

  הרכבת התקרות .ב 

יקבעו י)כמו גופי ותעלות תאורה, תריסי אויר וכיו"ב(,  בתקרותהמשולבים האלמנטים   

יגרם נזק לאלמנט עצמו שיבנפרד ובצורה שתאפשר פירוק קל ונוח של התקרות מבלי  

תכניות ולפי הוראות האדריכל. האו לסמוכים אליו. כיוון ומקום האלמנטים ייקבע לפי  

 לא עוותים, גלים, עקמויות וכו'.ל התקרות כשהן מושלמות, תהיינה ישרות ומפולסות 

אורכים גדולים יותר חייבים  מ'. 3.7ס"מ יהיו באורך מקסימלי של  26מגשים ברוחב  

  באישור מוקדם של האדריכל. 

  תקרות מתכת -סוג החומר ועובי האלמנטים  .ג

 כל המתכת לתקרות התותב ולאלמנטים הנלווים )כגון: סגירות צד, סרגלים, פרופילים,   

 הכל כמצויין  -שלמות מחלקי פח שונים וכו'( תהיה אלומיניום או פח מגולוון ה  

 עובי חלקי המתכת המרכיבים את התקרות יהיה לפחות כמצויין להלן,  מסמכים.ב  

  לא אם צויין אחרת במפורש בתכניות ו5או במסמך אחר של הסכם זה:א  

 

 פח מגולוון אלומיניום  
    
 מ"מ 6.7 מ"מ 6.5 ס"מ רוחב 36תקרות "פסים" עד  .0
 מ"מ 6.0 מ"מ 6.9 ס"מ רוחב( 26תקרות "מגשים" )עד  .3
 מ"מ 6.0 מ"מ 6.9 "מס 06x036פנלים מרובעים מכל הסוגים, במידות עד  .2
 מ"מ 6.9 מ"מ 0.6 פחים לסגירות צד, השלמות וכו' .6
פרופילי אלומיניום משוכים לגמר סביב קירות,  .7

 פתחים וכו'
 

  מ"מ 3.6

 
  גלוון .ד   

  כל פחי הפלדה לשימוש בתקרות התותב )לרבות תעלות מכל סוג( יעברו תהליך גלוון   

 כל חלקי המתכת ללא יוצא מן הכלל,  .909בטבילה חמה" העונה על כל דרישות ת"י   

  יהיו מגולוונים כנ"ל לרבות אלמנטים נלווים, חומרי עזר וכו'.  

  צבע .ה

 ן )לרבות תעלות מכל סוג( המיועדים אלמנטים של תקרות תותב מפח מגולוו .0  

 הצבע, יעברו תהליך תעשייתי של צביעה בהתזה וייבוש ע"י קליה בתנור. בכל ל   
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 שטחים הגלויים לעין תצבע המתכת בצבע סינטטי מסוג סיליקון פוליאסטר ה   

 מיקרון לפחות. בשטחים שאינם גלויים לעין ניתן לצבוע את המתכת  37עובי ב   

  הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים. הגנה בעל קיים גבוה.צבע ב   

 . RALהגוונים יבחרו כולם ע"י האדריכל לפני הצביעה מתוך קטלוג צבעים דוגמת  .3  

 גוונים שיבחרו ייושמו על  שטחי המתכת בצורה אחידה והומוגנית, ללא יוצא מן ה   

  הכלל.   

   תקרות מינרליות .ו

 לפי הסוגים הרשומים ס"מ,  x 60 60 –במידות מטריות תקרות מינרליות יהיו  .0  

 כתב בכמויות לאזורים השונים, ומחירם יכלול את כל התליות והשלד הנושא ב   

 , כל החיתוכים ההתאמות והחיזוקים סביב L+Zמגולוון, כל פרופילי הסיומת ה   

  ופי תאורה ומפזרים.ג   

 עשוי מפח מגולוון  מ"מ  36ברוחב  Donnהפרופילים יהיה תוצרת פרופילים: מערך  .3  

  מערכת זו תחובר למערכת  מ"מ. 29גובה  ,עם ציפוי פח בצבע לבן בתחתית הפרופיל   

 אשית אשר תתוכנן ע"י הקבלן ותבוצע על ידו, כשהיא מחוברת למבנה ר   

 תקרות ה קונסטרוקציה. גם מערכת זו תהיה כלולה במחירי היחידה שלה   

  אקוסטיות, ולא תימדד בנפרד.ה   

   תקרה קלה ממגשי פח מגולוונים וצבועים .ז

 שבמפרט הכללי ובהתאם  33ככלל התקרה הקלה תבוצע בהתאם לאמור בפרק   

 התקרה הקלה תהיה  במפרט. 33626 - 33622דרישות הכלליות המופיעות בסעיפים ל  

בכל  מ"מ. המגשים יהיו מכופפים 6.0לי של עשויה ממגשי פח מגולוון בעובי מינימ  

  ולמניעת גליות בתחתיתם. , ליצירת מפגשים מושלמים בין פנל לפנלארבעת צדדיהם 

 גרם אבץ לכל  357" עם HOT DIPPEDגילוון מגשי הפח יבוצע בשיטת הטבילה "  

 ן לפחות, רוקימ 37מגשי הפח יהיו צבועים בצבע מתכתי משני צידי הפח, בעובי  "ר.מ  

 פרופילי חלוקה בתחום התקרה, אם יידרשו,  , לבחירת האדריכל.RALבגוון לפי קטלוג   

 , צבועים בצבעים הזהים לצבע מגשי הפח.USG DONNיהיו בצורת אומגה תוצרת   

  ס"מ. 26ככלל  המגשים יהיו מפח מכופף ברוחב  

 הקונסטרוקציה עליו הוא יש לקבוע באמצעות ניטים כל מגש חמישי, משני צדדיו, אל   

 על  מונח. כל הברגים והניטים הנראים לעין יצבעו בצבע מתכתי הזהה לצבע התקרה.  

 על הקבלן להגיש פרטי ביצוע  הקבלן לשמור על קוים המשכיים לאורך ולרוחב התקרה.  

   ודוגמאות לאישור המפקח.  

 

   "IN-DROPאריחי פח "ת תקר .ח  

דרישות לשבמפרט הכללי ובהתאם  33ככלל התקרה תבוצע בהתאם לאמור בפרק   

פח  אריחימעשה ית התקרה  במפרט. 33326 - 33622הכלליות המופיעות בסעיפים 

ס"מ )מידות מטריות( ובעומק  06x06 מגולוון וצבוע משני צידיו. האריחים יהיו במידות 

מ"מ. ייצור האריחים יעשה בלחיצה  6.0מ"מ עם שוליים היקפיים, עובי הפח יהיה  37 

  מחתיכת פח אחת )לא בכיפוף(. 

 משטחם לפחות. החרור יעשה במישור  33%עור של יהאריחים יהיו מחוררים בש  

  357" עם HOT DIPPEDגילוון אריחי הפח יבוצע בשיטת הטבילה " תחתון בלבד.ה  
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  37שני צידי הפח, בעובי אריחי הפח יהיו צבועים בצבע מתכתי מ גרם אבץ לכל מ"ר.  

 מעל אריחי הפח יודבקו  , לבחירת האדריכל.RALמקרון לפחות, בגוון מתוך קטלוג   

 יריעות אקוסטיות ספוגיות מותאמות למידות האריחים, הצד התחתון בגוון שחור או   

, ומעליהם יונחו מזרוני צמר סלעים ארוזים בשקיות פלסטיק אחר לאישור האדריכל  

אריחי הפח בתקרה  על כל אריח תונח שקית נפרדת, מותאמת לגודלו. -דליקות בלתי  

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שיגרם נזק לאלמנט עצמו או  

   לסמוכים אליו. 

(, פסי החלוקה fine lineמטיפוס  תקרה תעשה בהתקנה גלויה )פסי חלוקה גלוייםה  

באיפיון כמו " DONNציפוי בפויל אלומיניום, פרופילי " יהיו מפלדה מגולוונת עם 

הקונסטרוקציה  מתכתי הזהה לצבע התקרה. . הפסים יהיו צבועים בצבע (3בסעיף ו') 

  ת התקרה תבוצע בהתאם לאמור במפרט המיוחד.ילתלי 

  פרופילי גמר ליד קירות, מסביב לפתחים וכו' ט.

  לו גם אספקה והרכבה של פרופילי מחירי היחידה של התקרות למיניהן יכל .0  

 מודגש  לומיניום משוכים בגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב לפתחים וכד'.א   

 בזאת שכל הפרופילים הדרושים לביצוע העבודה, בין שהם נראים בתכנון ובין אם    

 הם לא נראים אולם דרושים במציאות לביצוע העבודה, יהיו כלולים במחירי    

   יחידה של התקרות למיניהן ולא תשולם בגינם כל תוספת מחיר.ה   

 פרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות, מחיצות וכו'( יכלול את כל הפרופילים  .3  

 " Lכמצויין בתכניות ובפרטים, אולם בהיעדר הפרט כנ"ל יכלול הגמר זוויתן "   

מתוצרת  PG-20או  PG-18 או פרופילים אינטגרליים כדוגמת "Zבצרוף פרופיל "   

 יש להקפיד על חיבורים נאותים של  .אפרים", לפי קביעת המפקח-"הכט  

 67יהיו חתוכים ומחוברים בזויות  פינההפרופילים )אחד למשנהו(. כל חיבורי   

  )גרונג( מדוייקים בהחלט וכן יהיו עם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.   

  י האדריכל.גווני הפרופילים יקבעו ע" .2  

  כל האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה של התקרות למיניהן. .6  

  אמצעי חבור, ברגים וכו' י.

 כל אמצעי ואביזרי החבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות אמצעי  .0  

 האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה  זר אחרים.ע   

 ספציפית אם הם נראים לעין. מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור ה   

 לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי החבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע,  מפקחה   

  רבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'.ל   

  אין להשתמש במסמרים לחבור אלמנטים של תקרות לקירות ו5או תקרות. .3   

  יהיה הבורג  -טי עגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו', בפר   

 מ"מ לתוך הבניה הקשיחה )בטון או בלוק( כלומר  36מחבר, מוכנס לפחות ה   

 מ"מ יהיה הבורג באורך של לפחות  03 -במקרה של קיר עם טיח רגיל בעובי של כש   

  לניצבי קירות הגבס.בקירות גבס יחוברו פרופילי התלייה  מ"מ. 27   

 יעשה באמצעות ברגי גבס שיוברגו יהחיבור של מסילת השוליים למחיצות גבס  .2 

 צבים )פרופילים אנכיים מפח מגולוון(. ינב   

  פתחים וחורים בתקרות .אי
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  תקרות התותב יכללו פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מזוג  

 מחירי היחידה של  ש וכל יתר המערכות האלקטרומכניות(.וויר, תקשורת, כבוי אא  

 צוע פתחים וחורים כנ"ל, לרבות יבבותקרות למיניהן יכללו את כל הכרוך בהכנות ה  

 הכל כנדרש  -עיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' ה  

 צוע יוספת בגין בבצוע מושלם של העבודות. מודגש בזאת שלא תשולם כל תל  

  וראות סעיף זה.ה  

  דוגמאות .יב

 הקבלן יכין דוגמא מכל תקרה על כל מרכיביה לאישורו הסופי והבלעדי של  .0  

 אדריכל. כל דוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא תהיה ה   

 מ"ר, ותכלול את כל המרכיבים לרבות כל סוגי התעלות,  2 -טנה בשטחה מק   

 הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל  סימות אקוסטיות, סגירות צד וכד'.ח   

 בחינות ותשקפנה במדוייק את דרישות האדריכל, הוראות המפרט הטכני ה   

 בודה יעשה רק הביצוע הכולל של הע תכניות העבודה כפי שאושרו ע"י האדריכל.ו   

 אחר אישור סופי של הדוגמאות ע"י האדריכל והכללת השינויים כפי שידרשו. ל   

  ווני הצבע של התקרות חייבים באישור מוקדם של האדריכל.ג   

 הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שידרשו  .3  

 קבלן ולא תשולם כל תוספת כספית כללו במחירי היחידה של הצעת הידוגמאות יב   

  רוקן במידת הצורך(.יו אחרת, עבור ביצוען )לרבות פא   

  אופני מדידה לתקרות תותב יג. 

  מדדנה והתשלום עבורן יהיה בהתאם לשטח אריחי התקרה יתקרות התותב ת .0  

  מ"ר. 6.3בוצעו למעשה בניכוי פתחים מכל הסוגים ששטחם עולה על ש   

 הקונסטרוקציה הנושאת לתקרות כלולה במחיר התקרות. עלות .3  

 בנוסף, מחיר התקרות כולל את כל המתואר להלן: .2  

 מגשים מפח מגולוון וצבוע5פלטות מינרליות -   

 פרופילי חלוקה )אומגה( צבועים -   

 בהיקף PGאו   Z  +Lפרופילי   -   

 ת התקרהיקונסטרוקציה להרכבת ולתלי -   

 עיבוד פתחים לגופי תאורה, מפזרי אוויר ואביזרים למיניהם כולל החיזוקים  -   

 הנדרשים ופרופילי גמר    

 הרכבת התקרה -   

 ניקוי התקרה -   

  .33696מדד לפי שטח נטו, בהתאם למפרט הכללי סעיף יהתקרה ת    

 

  לוחות גבסמ וסינריםתקרות ביניים  33.2

בשילוב רכיבים או אופקיות , אופקיותתקנו תקרות כהשלמה לתקרות מודולריות יו א.

 .ובפרטים בתכניות כמוגדר  מ"מ 03.7מלוחות גבס בעובי אנכיים )להלן: "סינרים"(  

פרופילי מבאמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה הקומה לוחות הגבס ייתלו מתקרת  ב.

ולהנחיות של חברת , 0936, לת"י , המותקנים בהתאם למפרטיםUפח מגולוון מטפוס  

יחוברו באמצעות מתלים מתקרת  Uבעקרון פרופילי פח מגולוון בצורת  אורבונד"." 

פח ממפח מגולוון באמצעות תפסים  U. בניצב לפרופילים אלה יחוברו פרופילי הקומה 
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  רגים.בהחלק התחתון של פרופילי הפח יחוברו לוחות הגבס באמצעות  מגולוון, ואל  

 0936ת"י הגבס לקונסטרוקצית הפח תהיה באמצעות ברגים לפי הרכבת לוחות  ג.

  אורבונד"."הנחיות חברת ו 

  לוחות הגבס יעברו טפול להגנה מפני רטיבות. .ד

  איחוי המישקים בין לוחות הגבס יעשה עם סרט שריון ועם מרק לגימור, כך שיובטחו .ה

  ני שטח חלקים ומישוריים.פ  

 הקבלן יודיע במועד למפקח באיזו תוצרת של לוחות גבס ברצונו להשתמש. על הקבלן  .ו

 הביא דוגמאות לאישור המפקח וזה רשאי לדרוש בדיקת הגבס וכל חומר אחר ע"י ל  

 כון התקנים כדי לוודא שהחומרים עומדים בתנאי התקנים הישראליים. הוצאות מ  

  בדיקות חלות על הקבלן.ה  

 עזר כמו מסלולים, זקפים, חומרי בידוד, ברגים, פינות וכו' יהיו מתוצרת כל חמרי  .ז

  אורבונד" או ש"ע."  

  העבודות יבוצעו אך ורק ע"י צוות מרכיבים מיומן שקבל את אישורו של המפקח. .ח

לקבלת צבע לרבות עיבוד והסינרים העבודה כוללת את כל הנדרש להכנת התקרות  .ט

קתם, סתימת חורים וסדקים, סתימת פתחי מעברי צנרת חיבורים והחלומישקים  

  אינסטלציה, מיזוג אוויר וכדומה.וחשמל  

 פני התקרות יהיו מישוריים, אופקיים, חלקים לגמרי ולא יראו בהם את המישקים  .י

  חרי הצבע.א  

 )ח( להלן. 33.6ראה סעיף  -גבס  ישל תקרות וסינר והתשלוםאופני המדידה  .יא 

 

  מגבסי קירות יציפוו מחיצות 33.6

   כללי א.

 גבס המחיצות  כל האלמנטים יהיו בעוביים כוללים כמפורט בכתב הכמויות.  

מילוי  .ובפרטים ספר קרומים של גבס כמצויין בכתב הכמויותמיבוצעו עם והציפויים  

. ק"ג5מ"ק 36צפיפות בוולמלוא גובהה, במלוא עובי חלל המחיצה יהיה   זכוכיתצמר  

מילוי צמר סלעים במחיצות עמידות אש יהיה במלוא עובי חלל המחיצה ולמלוא  

 ק"ג5מ"ק. 96גובהה, ובצפיפות  

  (, xxאו  xורוד עמיד אש )טייפ רגיל, ירוק או מ"מ, מטיפוס  03.7הלוחות: עובי כל לוח   

 זקפים בקונסטרוקצית המרחק בין ה המדידה נטו בהפחתת פתחים. קן.ת-ונושאי תו  

 66לא יעלה על , אך בכל מקרה 0936יהיה על פי דרישות ת"י והציפויים מחיצות ה  

 ס"מ.  

קירות יונחו פסי איטום מטיפוס הולאורך קוי המגע עם  והציפוייםמתחת למחיצות   

הביצוע של מחיצות הגבס תהיה והרמה הנדרשת לגבי החומר  קומפריבנד" או ש"ע." 

אדריכל5המפקח לפני ה, ולפי דוגמאות הטעונות אישור מפרטי חברת אורבונדלבכפוף  

  הביצוע. 

. ועד תחתית תקרת הבטון, אלא אם צויין אחרת בתכניתהמחיצות ייבנו מפני הריצוף   

  שלד המחיצה ב.

 מ"מ לפחות. הפרופיל  6.5השלד יבוצע מפרופילים מפח מגולוון מכופף בעובי  .0  

 ם לקירות באמצעות יתקרה והניצבים הקיצונילרצפה ול ותחתון והעליון יחוזקה   

 ס"מ ובקצוות. החיזוק יבוצע אל דיבלים  76רגים מגולוונים במרחקים של כל ב   
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 סי פ תאימים מפלסטיק. בין הפרופילים לבין הרצפה ונקודות קצה יונחו מ   

  ס"מ. 06קומפריבנד מקצה לקצה עם חפיפה בין הפסים של לפחות   

 הניצבים יהיו אף הם מפח מגולוון כנ"ל )בחתך מתאים למסלולים( ויינעצו אנכית  .3  

 מ"מ מגובה הקומה.  06עד  7התחתון לעליון. הניצב יהיה קצר כדי  ין המסלולב   

 ס"מ, לכל  66כאשר המרחק בין שני ניצבים סמוכים יהיה  ניצבים יוצבו חופשיתה   

 יותר, אם לא צויין אחרת. ה   

  פון המחיצהדי ג.

 כל הלוחות יהיו שלמים, ישרים וחלקים, חופשיים מפגמים וללא סדקים. החיפוי  .0  

  מ"מ מכל צד, כמצויין בכתב הכמויות. 03.5בוצע במספר שכבות גבס בעובי י   

 הלוחות יוצמדו אל הניצבים בברגים בלתי מחלידים קדוחים ומתברגים מעצמם  .3  

 ס"מ ובקצוות  26המרחק בין הברגים לא יעלה על  .מברגה חשמלית  אמצעותב   

 יושקעו מתחת למישור הלוח, לאפשר  ס"מ. ראשי הברגים 37לוח לא יעלה על ה   

  ירוק השקע.מ   

  איחוי מישקים ד.

 המישקים בין הלוחות יאוחו במרק מיוחד עם סרט שריון אשר יגיע עד קצות  .0  

  לוח.ה   

  סתרים ראשי הברגים שבפאות הלוח. ראשי הברגים במרכזבזמן איחוי המישק מו .3  

  הלוח יכוסו אף הם במרק.   

  הגימור במרק יבטיח רציפות וחלקות של פני המחיצה. .2  

  גימור פינות ה. 

  כל הפינות החופשיות של מחיצה יוגנו על ידי פרופיל פח זויתי ויכוסו במרק מיוחד.  

  פתחים בקירות ו.

 הפתחים יבוצעו בהתאם לפרטים בתכניות ובמלוא היקפם יבוצעו פרופילי פח מגולוון   

  טנדרטיים.ס  

  סדר הביצוע ז.

  הקבלן יעבוד בתאום מלא עם שאר בעלי המקצועות באתר, כולל החשמל, הנגרות,  

 צידי המחיצה אחד  3 -ל הקבלן לוודא כי שקעי החשמל לא יורכבו מ. עמערכות וכו'  

 הקבלן יקים את השלד וירכיב  ל השני אלא בצורה מוזזת בהתאם להוראות המפקח.ומ  

  את הקרומים רק לאחר אישור איכותם על ידי המפקח.  

  גבסרכיבי אופני מדידה ותשלום של  .ח

בהורדת כל פתח  ,השטח המחופהמדדו מדידת נטו לפי יהגבס יוציפויי מחיצות  .0  

 מ"ר.  6.76עולה על ששטחו בתוכן ש  

 מכל סוג חיזוקים ו5או אורכים נוספים של החיזוקים ו5או החיבורים השטחי    

 אינם מזכים בתוספת תשלום.שהוא,   

מדדו במטרים רבועים, על פי שטח הגבס יגבס יוהשלמות תקרה מ , סינריםתקרות .3  

 רכים קרות התותב. לא תשולם תוספת עבור אותהנראה לעין לאחר התקנת   

יודגש כי  לויים לעין כאמור.גשאינם או של חיפוי גבס כלשהם של קונסטרוקציה   

והבולטת מתחת הנראית לעין,  אנכיתדופן שיש בו  ס" מוגדר רק כרכיב גבסינר"  

 ."השלמת תקרההסמוכה. כל מצב אחר יוגדר כ"למפלס התקרה המודולרית   

 המחיר כולל את כל האביזרים והחיזוקים לריצפה, לתקרה, לקירות וכיו"ב  .2  
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 תוכניות ו5או כפי שיידרש בהתאם להוראות היצרן. המחיר בהתאם לפרטים ב   

 אטימה במסטיק אקרילי כאיטום אקוסטי ביןרצועות "קומפריבנד" וולל גם כ   

 ם סגירה מסביב מחיצות לבין קירות החזית, התקרות והרצפות, וכן איטוה  

פתחים עבור תעלות, סולמות, וצינורות לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום ל  

  ם יועצי המערכות והבטיחות.ע  

 הכנה ועיבוד מעברים ופתחים למערכות השונות לרבות כל החיזוקים מסביב  .6  

  ואינם נמדדים בנפרד. רכיבי הגבספתחים הנ"ל כלולים במחיר ל   

 כהשלמה לאמור לעיל המחירים כוללים את כל העבודות, החומרים, עבודות עזר  .7   

 אביזרים הדרושים לעבודה מושלמת לפי הוראות היצרן, לרבות יישור והחלקה ו   

 שפכטל מתאים כהכנה לצביעה ובהתאם למפרט הכללי והמיוחד ולסעיפי כתב ב   

  כמויות.ה   

ממלא את כל ה (או צמר סלעים זכוכית )צמרהבידוד האקוסטי בתוך המחיצות  .0  

  מחיר המחיצה ואינו נמדד בנפרד.בכלול הנפח הפנוי של המחיצה,   

 המחירים כוללים הכנת דוגמאות של המחיצות לבדיקה ואישור האדריכל ולרבות  .5  

 צוע. יכניות בת   

 חיזוק קירות בפחים 33.7

 .909כל הפחים יהיו מגולוונים לפי ת"י  א.  

הפחים יחוברו ביניהם בריתוך רצוף בכל התפרים והחיבורים האנכיים והאופקיים.  ב. 

 הריתוכים ייצבעו בצבע יסוד. 

 מ"מ ויותקנו מרצפת הבטון ועד תקרת הבטון. 2הפחים יהיו בעובי  ג. 

 76מ"מ כל  06העיגון לרצפה ולתקרה יבוצע ע"י החדרת עוגנים מברזל מצולע בקוטר  ד. 

ס"מ  06רצועות פח ברוחב  כובתוך הרצפה5התקרה, ואליהם ירות 07של לעומק ס"מ  

 לפחות. 

 הפח יחובר אל קירות באחת מהשיטות הבאות: ה. 

 ס"מ אופקי. 26-ס"מ אנכי ו 37ורג כל בקירות בטון או בלוקים: ע"י החדרת  -  

יצת חיזוק מחיצות גבס: ע"י החדרת ברגים כנ"ל אל קונסטרוקציית הניצבים של מח -  

 ס"מ(. 26הגבס )דבר המחייב התקנת ניצבי גבס בצפיפות של כל     

 .33.6הגמר החיצוני יהיה בלוחות גבס חד5דו קרומי כמפורט בסעיף  ו. 

 36המרווח בין הפחים ולוחות הגבס החיצוניים ימולא בצמר זכוכית בצפיפות  ז. 

 ק"ג5מ"ק. 

 

 

   

 


